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Capitolul 1 

DREPTUL LA CĂSĂTORIE 
(articolul 12 al Convenţiei) 

1. Divorţul 

:.('~'o CAZUL JOHNSTON ŞI ALŢII contra IRLANDEI - Interdicţie 

constituţională a divorţului În Irlanda şi consecinţe juridice care decurg 
de aici pentru un bărbat şi o femeie necăsătoriţi Împreună, precum şi 

pentru copilul lor 

1. - Dl Roy H. W. Johnston, resortisant irlandez, născut În J 930, dna 
Janice Williams-Johnston, cetăţeană britanică născută În 1938, ş i Nessa 
Williams-Johnston , fiica lor născută În 1978, locuiesc Împreună În Irlanda. 
Primul petiţionar s-a căsătorit În 1952 şi are trei copii din această căsătorie; 
soţia sa şi el au convenit În 1965 să se despartă şi au Încheiat ulterior un 
acord oficial de separare. Din 19 7l , el Întreţine o relaţie stabilă cu a doua 
petiţionară , În mare parte În Întreţinerea sa. El are grijă de a treia petiţionară 
de când s-a născut şi, printre altele, a luat măsuri testamentare În favoarea ei 
ca şi În privinţa celei de-a doua petiţionare şi a celorlalţi copii ai ei. 

2. - Constituţia irlandeză, intrată În vigoare În 193 7, interzice divorţul, 

iar populaţia a respins prin referendum (la 26 iunie 1986) un amendament 
care l-ar fi permis; tribunalele recunosc totuşi În anumite circumstanţe 
divorţurile obţinute În străinătate de către cuplurile irlandeze. Persoanele 
care trăiesc Împreună şi În cadrul unor relaţii stabile, după desfacerea 
căsătoriei de către una dintre ele, nu se pot recăsători În Irlanda şi nu sunt 
cons iderate ca o fami lie În sensul art. 41 al Constituţie i, atâta timp cât 
trăieş te cealaltă parte a acestei căsătorii; În special, ele nu au datoria legală 
a asisten/ei mutuale şi nici drepturi de succesiune reciprocă. 

Cât priveş te copilul nelegitim, el se bucură, faţă de părinţii săi, de 
drepturi de succesiune inferioare celor ale unui copil legitim; mama lui este 
o simplă tutoare şi nu poate fi adoptat de ambii săi părinţi şi nici să devină 
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legitim prin căsătoria lor ulterioară. În 1986, guvernul a depus un proiect de 
lege privind statutul copiilor, care vi::ează eliminarea, În măsura posibilului, 
a oricărei discriminărifaţă de copiii născufi În a[ara căsătoriei. 

3. - DI Johnston, dna Williams-Johnston şi Nessa Williams-Johnstoll 
sesi::ea::ă Comisia la 16 februarie 1982. Ei se plâng de faptul că În Irlanda 
lipsesc unele texte care să permită di vorţul şi să recunoascei via/a fa milialei 
a persoanelor care, după eşecul căsătoriei uneia dintre ele, Întreţin relaţii de 
familie În a[ara căsei toriei : ei in vocă art. 8. 9, /2 ş i 13 ale Convenţiei. 
precum şi an. /4 (combinat cu an 8 şi 12). I 

• Hotărârea din 18 decembrie 1986 (plenul Cur/ii) (seria A nr. /12) 

4. - Curtea examinează mai întâi ş i apoi respinge motivaţiile preliminare ale 
guvemului irlandez (unanimitate), confonn cărora petiţionarii nu au calitatea de 
"victime", nu au epuizat căile de recurs inteme ş i au prezentat anumite reclamaţii care 
ies din cadrul cazului . 

5. - Ea studiază apoi s ituaţia primilor doi petiţionari, începând cu 
incapacitatea de a di vorţa şi de a se recăsători. Absenţa di spoziţiilor care să 
permită divorţul şi incapac itatea corelativă pentru dl Johnston şi dna 
Williams-Johnston de a se căsători nu încalcă nici art. 8 a l Convenţiei nici 
art . 12 (16 voturi pentru , I împotri vă). 

În sensul lor comun, cuvintele "dreptul de a se căsători" c.are figurează la 
art. 12 vizează fonnarea de relaţii conjugale ş i nu dizolvarea lor. In plus, lucrările 
preparatorii ale acestui articol nu relevă nici o intenţie de a îngloba o garanţie 
oarecare a unui drept de a divorţa. Dacă ar trebui interpretată Convenţia în 
contextul de astăzi, Curtea nu ar şti să scoată din aceasta, printr-o interpretare 
evolutivă, un drept care a fost în mod deliberat omis la început. Cât priveşte art. 8, 
Curtea se întreabă dacă o respectare efectivă a vieţii familiale a petiţionarilor 
antrenează , pentru Irlanda, obligaţia pozitivă de a introduce măsuri care să 
autorizeze divorţul. Punând o concluzie negativă, ea relevă că această Convenţie 
trebuie citită ca un tot: un drept la divorţ fiind exclus de art. 12, nu ar fi logic să 
fie dedus din art. 8. Astfel, Curtea respinge o reclamaţie a primilor doi petiţionari 
care afinnă că sunt victime ale unei discriminări care este contrară art. 14 al 
Convenţiei combinat cu art. 8 datorită faptului că dreptul irlandez poate 
recunoaşte anumite di vorţ uri pronunţate în străinătate (16 voturi pentru , 
I împotrivă). În concepţia ei , nu se pot considera ca fiind asemănătoare situaţia 
petiţionarilor şi aceea a persoanelor care pot obţine această recunoaştere. 

1 În raportul său din 5 martie. Comisia fonnulează av izul : 
- că nu este o Încălcare a art. 8 ş i 12 în ce pri veş te dreptul - negarantat de Convenţie - de 

a d i vorţa ş i de a se recăsător i (unan imitate): 
- că nu este o în că lcare a ar!. 8 În aceea că legea irlandeză nu confe ră primilor doi 

pet iţ i onari un statut fa mili al rec unoscut (12 \oturi pentru , I împotrivă); 
- că este o încă lcare a ar!. 8 în sensul că regimul juridic privind statutul celei de a trei a 

petiţionare În dreptul irlandez nu respectă \' i aţa familială a celor trei petiţi onari (unanimitate): 
- că nu este o încălcare a drepturilor primului petiţionar în numele art. 9 (unanimitate) ; 
- că nu este o încălcare a art . 14, combinat cu art. 8 ş i 12. deoarece primii doi pctiţionari nu 

sunt victime ale unor di scriminări rezu ltând din legea irl andeză (12 voturi pentru, I Împotrivă) ; 
- că nu este cazul să se examineze di stinct reclamaţia celei de-a treia p et iţionare În 

materie de discriminări: 
- că nu este o încălcare a art . 13 (unanimitate). 
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01 Johnston pretindea, de asemenea, că se simte profund afectat de 
imposibilitatea de a trăi cu dna Williams-Johnston altfel decât În cadrul 
relaţiilor extraconjugale. De aici ar rezulta o Încălcare a art. 9 al Convenţiei, 
luat izolat sau combinat cu art. 14. Curtea consideră că el se plânge, În esenţă, 
de inexistenţa divorţului , problemă la care art. 9 nu se extinde; ea pune deci 
concluzia că nu pot fi aplicate a rticolele in vocate (16 votur i pentru , 
1 Împotrivă). 

În afară de aceasta , Curtea respinge alegaţia primilor doi petiţionari 
conform căreia numeroase alte aspecte ale statutului lor În dreptul irlandez 
Încalcă art. 8 (unanimitate). Anumite puncte litigioase constituie simple 
consecinţe ale impos ibilităţii de a obţine un divorţ , situaţie care nu a fost 
judecată ca fiind incompatibilă cu Convenţia; În plus, nici o obligaţie 
pozitivă nu apasă asupra Irlandei , pentru a instaura un regim special , pentru 
o categorie deosebită de cupluri necăsătorite , cum sunt petiţionarii . 

6. - În sfărşi t , Curtea examinează situaţia celei de-a treia petiţionare. În 
legătură cu art. 8 ea se Întreabă dacă respectarea efectivă a vieţii familiale 
conduce, pentru Irlanda, la obligaţia pozitivă de a Îmbunătăţi situaţia juridică a 
Nessei Williams-Johnston. Ea reaminteşte jurisprudenţa despre integrarea unui 
copil În familia sa ş i notează că au fost făcute eforturi În statele membre ale 
Consiliului Europei pentru a Îmbunătăţi situ aţ ia juridică a copiilor născuţi În 
afara căsătoriei . Din punctul său de vedere, Nessa ar trebui plasată, juridic şi 
social, Într-o poziţie vecină cu cea a unui copil legitim; or, În prezent, situaţ iile 
lor juridice respective sunt foarte diferite. Absenţa unui regim juridic potrivit, 
care să reflecte legăturile familiale naturale ale Nessei , constituie o lipsă de 
respect pentru viaţa familială a celei interesate şi a părinţilor să i. Există la acest 
punct o Încălcare a art. 8 din capul de acuzare al celor trei petiţionari 
(unanimitate). În schimb, nu se impune o cercetare separată, dacă Nessa este 
victimă a unei discriminări contrare art. 14 combinat cu art. 8, pe moti vul 
incapacităţi lor dreptului irlandez de succesiune care o sancţionează (16 voturi 
pentru, 1 Împotrivă). 

7. - În temeiul art. 50, Curtea respinge pretenţiile petiţionarilor la 
prejudicii materiale şi morale : fie că ele Îşi au originea În puncte asupra cărora 
ea nu a evidenţiat nici o Încălcare a Convenţiei, fie că Însăşi constatarea 
Încălcării este prin ea Însăşi o satisfacţie suficient de echitabilă (unanimitate). 

În schimb, ea acceptă cererea de rambursare a cheltuielilor de judecată 
şi taxe aferente procedurii de la Strasbourg, dar numai parţial , adică 12.000 lR f 
(unanimitate).! 

8. Bibliografie 
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2. Recăsători rea 

lldj§, CAZUL F. contra ELVEŢIEI - Interdictie temporară de 
recăsătorire după divort, lovind partenerul considerat responsabil de 
despărţire 

1. - Cetăţean elveţian , născut În 1943 ş i divorţat de două ori, F. se 
recăsătoreşte la 26 februarie 1983, la aproximativ şase săptămâni după ce 
a Îl1tâlnit -o pe viitoarea sa sOlie. La Il martie, el depun e o cerere de 
divorţ la Tribunalul civil din Lausanne. Acesta pronunţă divorţul la 21 
octombrie ş i-i aplică lui F. o interdiCfie de recăsătorire de trei ani, 
conform art. 150 din Codul civil elveţian , astfel redactat: " Pronunţând 
divorţul, judecătorul fixează un termen de cel puţin un an şi de cel mult doi 
ani, timp În care partea vinovată nu va putea să se recăsătorească: în caz 
de divorţ pronunţat pe motiv de adu/ter, termenul poate fi extins la trei ani. 
( .. .) ". F. atacă În van această decizie În faţa Camerei de recursuri a 
Tribunalu/ui din cantonul Vaud şi apoi la Tribunalu/ federal . EI se 
recăsătoreşte pentru a patra oară la 23 ianuarie 1987; din această unire 
se naşte, o lună mai târziu, un copil. 

2. - În cererea sa din 12 decembrie 1984 la Comisie, F. susţine că 
interdicţia de recăsătorire pronunţată Împotriva sa nu-i recunoaşte dreptul de 
a se căsători (art. 12 din Convenţie), dreptul la respectarea vieţii sale private 
şi defamilie (art. 8) şi interzicerea unor pedepse degradante (art. 3).1 

I La 12 decembrie 1985, Comisia acceptă cererea numai în privinţa an. 12. in raponul său 
di n 14 iulie 1986, ea consideră că a avut loc o încălcare a acestuia (10 voturi pentru, 7 împotri vă). 
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• Hotărârea din 18 decembrie 1987 (plenul Curfii) (seria A nr. 128) 

3. - Exercitarea dreptului fundamental garantat de art. 12 duce la 
consecinţe de ordin personal, social şi juridic; el se supune legilor naţionale 
ale statelor contractante, dar limitările care rezultă din aceasta nu trebuie să 
restrângă sau să reducă dreptul în cauză în aşa fel sau într-o asemenea 
măsură încât să atingă însăşi substanţa sa. Interdicţia aplicată lui F. intra în 
cadrul reglementării respectivei exercitări, art. 12 nefăcând distincţie între 
căsătorie şi o nouă căsătorie. Curtea subliniază că termenul de aşteptare nu 
mai există în dreptul altor state contractante; ea aminteşte în această privinţă 
jurisprudenţa sa, conform căreia Convenţia trebuie citită din perspectiva 
condiţiilor de viaţă de astăzi. Totuşi, faptul că o ţară ocupă, la sfârşitul unei 
evoluţii gradate, o situaţie izolată în ceea ce priveşte un aspect al legislaţiei 
sale, nu implică, obligatoriu, că un asemenea aspect se loveşte de 
Convenţie, mai ales într-un domeniu atât de strâns legat de tradiţiile 
culturale şi istorice ale fiecărei societăţi şi de concepţi i le profunde ale 
acesteia asupra celulei familiale. 

Adoptând măsura incriminată , care în fond este o sancţiune civilă , 

judecătorul divorţului nu s-a limitat să evalueze consecinţele despărţirii ; el a 
fost pus în situaţia de a aprecia conduita din trecut a lui F. pentru a ajunge la 
concluzia privind dreptul acestuia de a se recăsători. 

Curtea recunoaşte că stabilitatea căsătoriei reprezintă un ţel legitim şi 

conform interesului public, dar oportunitatea mijlocului folosit în aceste condiţii 
pentru a o realiza îi inspiră îndoieli . Chiar în Elveţia, două comisii de experţi se 
pare că au simţit şi ele acelaşi lucru, întrucât au propus abrogarea art. 150 din 
Codul civil. În orice caz, Curtea nu subscrie la teza guvernului confonn căreia 
interdicţia temporară a recăsătoririi urmăreşte apărarea drepturilor celuilalt. 
Viitoarea soţie a lui F. a putut să se considere lezată, personal şi direct, de 
măsura care i s-a aplicat acestuia din urmă ; din moment ce ea nu era nici minoră 
şi nici alienată mintal, drepturile ei nu erau cu nimic protejate. În ce priveşte 
copiii care urmau să se nască, riscau şi ei să simtă contralovitura interdicţiei; 
desigur, legea elveţiană nu mai cunoaşte noţiunea de copil nelegitim, dar copilul 
natural poate avea de suferit din cauza unor prejudecăţi şi deci să suporte un 
handicap social. Copilul lui F. venind pe lume la o lună după recăsătorirea 
părinţilor săi, decesul unuia dintre ei sau o simplă întârziere în îndeplinirea 
formalităţi lor legale ar fi fost suficiente pentru a-I face să se nască în afara 
căsătoriei . 

Argumentul conform căruia timpul de reflecţie impus celui interesat 
contribuie, în egală măsură, la a-l proteja împotriva lui însuşi nu are o 
greutate suficientă în cazul unei persoane majore şi care se bucură de toate 
facultăţi le sale mintale. 

De asemenea, guvernul susţinea, în esenţă, că recăsătorirea după un div0\1 
nu poate fi asimiliată cu o primă căsătorie. Curtea consideră că dacă legislaţia 
naţională permite divorţul - ceea ce Convenţia nu cere -, art. 12 garantează celui 
divorţat dreptul de a se recăsători fără a suferi, în materie, restricţii iraţionale. 
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Rămânea comparaţia cu separarea În fapt, termenul de aşteptare cerut 
pentru pronunţarea di vorţului ş i posibilitatea pentru ce l nevinovat să se opună 
divorţului care, conform guvernului, produce consec inţe identice celor de 
interdicţie temporară a recăsătoririi. În vederi le Curţi i , este vorba de s ituaţii 
diferite şi care, în orice caz, se plasează "în amonte" de judecarea divorţului. 

În concluzie, măsura litigioasă , care a atins însăşi substanţa dreptului la 
căsătorie, apare ca neproporţională cu ţelul legitim urmărit. A avut loc deci o 
încălcare a art. 12 (9 voturi pentru, 8 împotrivă). 

4. - În temeiul art. 50, F. reclama suprimarea, într-un termen scurt, a 
interdicţiei de recăsători re prevăzută de art. 150 din Codul civil. Curtea 
subliniază: Convenţia nu îi atribuie competenţa pentru a prescrie statului 
elveţian să-şi modifice l egislaţia (unanimitate). 

Ea consideră că F. nu a putut suferi o daună morală decât timp de opt 
luni ş i că în această pri vinţă hotărârea îi dă o satisfacţie echitabi l ă sufi c ientă 
(unanimitate). I 
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Capitolul 2 

DREPTUL LA RESPECT PENTRU VIAŢA DE FAMILIE 
(articolul 8 al Convenţiei) 

1. Filiaţia 

a. Filiaţia maternă 

Jl ~®o CAZUL MARCKX contra BELGIEI - Statutul mamelor celibatare 
şi al copiilor născuţi În afara căsătoriei 

1. - Alexandra Marckx, născută la 16 octombrie 1973 la Wilrijk, lângă 
Anvers, este jiica Paulei Marckx, ziaristă belgiană celibatară. Pentru a-i 
stabili jiliaţia, mama sa o recunoaşte la 29 octombrie 1973, În virtutea 
art. 334 al Codului civil. Ea o adoptă ulterior, la 30 octombrie 1974, 
conform art. 349 din acelaşi cod; procedura se termină la 18 aprilie 1975, 
dar efectele sale sunt retroactive zilei actului de adopţie. 

2. - În dreptul belgian, o mamă celibatară nu poate stabili jiliaţia 
maternă a copilului ei decât prin recunoaştere, În timp ce aceea a copilului 
" legitim " se stabileşte prin simplul fapt al naşterii. Copilul" natural" 
recunoscut sau chiar adoptat de către mama sa rămâne, În principiu, un străin 
faţă de familia acesteia. În plus, În domeniul succesiuni/or ab intestat (adică 
fără testament) şi a liberalităţilor (donaţii şi legate), Codul civil limitează, în 
diferite trepte, drepturile copilului " natural " şi ale mamei sale celibatare în 
raport cu acelea ale copilului " legitim " şi ale mamei sale. Numai legitimarea 
şi legitimarea prin adop{ie asimilează întru totul copilul" natural" cu un copil 
" legitim "; ele presupun, şi una şi cealaltă, căsătoria mamei. 

3. - În faţa Comisiei pe care ele au sesizat-o la 29 martie 1974, Paula şi 
Alexandra Marckx sus{in că dispoziţiile în cauză le Încalcă dreptul la 
respectarea vierii defamilie (art. 8 al Convenţiei) şi comportă o discriminare, 
care este interzisă prin art. 14 al Convenţiei, Între copiii " naturali " şi 
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copiii" legitimi ", precum şi Între mame celibatare şi mame căsătorite. 
Petiţionarele se declară astfel victime ale unui tratament degradant , 
contrar art. 3 din Convenţie, şi pretind că art. 1 al Protocolului nr. 1 este 
Încălcat prin faptul că mama necăsătorită nu poate În mod liber să dispună 
de bunurile sale înfavoarea copilului. Comisia decide, în plus, să examineze 
din oficiu cazul prin prisma art. J 2 din Convenţie, care recunoaşte dreptul 
de a se căsători şi de a i'ntemeia ofamilie. 1 

• Hotărârea din 13 iunie 1979 (plenul Curţii) (seria A nr. 31) 

4. - Înainte de a studia pe fond reclamaţiile Paulei şi Alexandrei Marckx, 
Curtea respinge o motivaţie preliminară a guvernului belgian. Acesta din 
urmă le reproşa în fapt petiţionarelor că ridică probleme în esenţă teoretice în 
cazul lor şi uită că, prin natura ei , Curtea nu poate exercita un control abstract 
al regulilor de drept. Curtea reaminteşte că art. 25 din Convenţie abilitează 
particularii să susţină că o lege le încalcă drepturile prin ea însăşi , în lipsa 
unui act individual de execuţie, dacă ei riscă să-i suporte direct efectele. 
Tocmai aceasta este atitudinea Paulei şi Alexandrei Marckx: ele fac 
răspunzătoare numeroase articole din Codul civil, care li se aplicau sau li se 
aplică automat. În alţi termeni , ele atacă o situaţie legală , aceea a mamelor 
celibatare şi a copiilor născuţi în afara căsătoriei, care le atinge personal. 

5. - Constatând că acest caz se referă , în esenţă, la art. 8 şi 14 ale 
Convenţiei, Curtea începe prin a preciza tocmai că art. 8 are valoare atât 
pentru viaţa particulară a familiei "naturale", cât şi pentru familia "legitimă". 
De altfel, dreptul la respectarea vieţii de familie implică, în vederile sale, că 
statul poate avea de îndeplinit obligaţii pozitive. Tocmai de aici rezultă că 
acesta din urmă, stabilind regimul care se aplică anumitor legături de familie, 
cum este aceea a mamei celibatare şi a copilului ei , trebuie să acţioneze în 
aşa fel încât să permită celor interesaţi să ducă o viaţă de familie normală şi 
să se ferească de orice discriminare bazată pe naştere. 

Curtea studiază apoi, prin prisma art. 8 şi 14, cele trei probleme cu care 
a fost sesizată de Comisie. 

6. - Primul aspect: modul de stabilire a filiaţiei materne a Alexandrei 
Marckx. 

În legătură cu Paula Marckx, Curtea consideră, mai ales, că necesitatea 
de a o recunoaşte pe fiica sa Alexandra, pentru a stabili filiaţia acesteia , 
derivă dintr-un refuz de a-i consacra, pe deplin, maternitatea chiar de la 
naştere . Ea relevă , în acelaşi timp , anumite consecinţe patrimoniale, 
dezavantaj oase, ale recunoaşterii ; dacă mama celibatară îşi recunoaşte 
copilul , ea îl va leza, în acelaşi timp, pentru că se va vedea limitată în 
capacitatea de a-i dona sau lăsa moştenire bunurile sale; dacă ea doreşte să-şi 
păstreze posibilitatea de a dispune liber de bunuri, în favoarea sa, ea va 

1 În raportul său din 10 decembrie 1977, Comisia formulează avizul, cu diferite majorităţi . că 
legislaţia belgiană încalcă art. 8 luat izolat şi combinat cu art. 14, faţă de cele două petiţionare, şi art. 1 
al Protocolului nr. 1 combinat cu art. 14, faţă de Paula Marckx. În schimb, ea nu consideră necesar 
să examineze cazul din punctul de vedere al art. 3 şi consideră că art. 12 nu intră în discuţie. 
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trebui să renunţe la a stabili cu copilul o legătură familială cu caracter 
juridic. Curtea consideră că această dilemă, în faţa căreia se află mama 
celibatară, nu respectă viaţa ei de familie (10 voturi pentru, 5 împotrivă) . 

Curtea ajunge la acelaşi rezultat în ceea ce o priveşte pe Alexandra Marckx, 
aceasta fiind, din punct de vedere juridic, fără mamă de la naştere până la 
recunoaşterea ei (12 voturi pentru, 3 împotrivă). Curtea pune astfel concluzia 
încăIcării art. 8 faţă de cele două petiţionare. 

Au fost Paula şi Alexandra Marckx şi ele victime ale unei discriminări 
contrare art. 14 combinat cu art. 8? În concepţia Curţii, circumstanţa că anumite 
mame celibatare nu vor să aibă grijă de copilul lor nu ar putea justifica regula, 
din dreptul belgian, care subordonează tocmai unei recunoaşteri voluntare 
stabilirea maternităţii lui . De altfel, copilul "natural" nu ar avea mai puţin 
interes decât copilul "legitim" în constatarea acestei legături. În plus, 
recunoscând Întru totul ca legitim, şi chiar meritoriu, scopul urmărit de legislaţia 
belgiană - protecţia copilului şi a familiei tradiţionale -, Curtea precizează că, 
pentru a-I atinge, nu trebuie să se recurgă la măsuri destinate sau care duc la 
lezarea familiei "naturale". În sfărşit, ca răspuns la un argument al guvernului 
belgian, Curtea admite că deosebirea în acest domeniu, Între familia "naturală" 
şi familia "legitimă", trecea drept licită şi normală în multe din ţările europene, 
În perioada când a fost redactată Convenţia. Reamintind, totuşi, că aceasta din 
urmă trebuie interpretată din perspectiva condiţiilor de astăzi, Curtea nu poate 
să nu fie frapată de evoluţia dreptului intern al marii majorităţi a statelor 
membre ale Consiliului Europei , către egalitatea dintre copiii "naturali" şi copiii 
"legitimi", în problema cercetată. Ea relevă, de asemenea, că în conformitate cu 
expunerea de motive la proiectul de lege depus la Senat la 15 februarie 1978, 
, juriştii şi opinia publică sunt din ce în ce mai convinşi că este cazul să se pună 
capăt discriminării" faţă de copiii "naturali". 

Curtea pune concluzia că deosebirea în cauză este lipsită de o justificare 
obiectivă şi rezonabilă şi încalcă deci art. 14 combinat cu art. 8, atât în ce o 
priveşte pe Paula Marckx (II voturi pentru, 4 împotrivă) cât şi pe Alexandra 
(13 voturi pentru, 2 împotrivă). 

7. - AI doilea aspect: extinderea juridică a familiei Alexandrei Marckx. 

Curtea consideră că viaţa de familie , în sensul art. 8, include cel puţin 
raporturile între rudele apropiate şi că respectarea vieţii de familie , astfel 
înţeleasă, implică, pentru stat, obligaţia de a acţiona în aşa fel Încât să 
permită dezvoltarea normală a acestor raporturi. Or, înflorirea vieţii de 
familie a unei mame celibatare şi a copilului său, recunoscut de ea, poate fi 
împiedicată dacă acest copil nu intră în familia mamei şi dacă stabilirea 
filiaţiei nu produce efecte decât Între cei doi. De altfel, Curtea nu vede nici o 
justificare obiectivă şi rezonabilă a diferenţei dintre extinderea familiei 
Alexandrei Marckx şi aceea a unui copil "legitim". Ea pune deci concluzia 
unei încălcări , faţă de cele două petiţionare, a art. 8 luat izolat (12 voturi 
pentru , 3 împotrivă) şi combinat cu art. 14 (13 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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8. - AI treilea aspect: drepturile patrimoniale invocate de către 
petiţionare. 

Curtea admite că art. I al Protocolului nr. 1, care consacră dreptul 
fiecăruia la respectarea bunurilor "sale", nu garantează dreptul de a le 
obţine pe cale de succesiune ah intestat sau prin liberalitate (unanimitate). 
În ceea ce o priveşte pe Alexandra Marckx, ea se plasează numai în 
temeiul art. 8 al Convenţiei: domeniul succesiunilor şi al liberalităţilor 
între rude apropiate apare ca strâns legat de viaţa de familie, care nu 
include numai relaţiile cu caracter social, moral sau cultural, ci înglobează 
şi interese materiale . În vederile Curţii, art. 8 nu cere totuşi ca un copil să 
aibă dreptul la o anumită parte din succesiunea părinţilor săi sau chiar a 
unor rude apropiate. Limitele impuse de Codul civil vocaţiei succesorale a 
Alexandrei Marckx nu neagă deci acest articol prin ele însele , adică 
independent de motivul din care se inspiră (unanimitate). Liberalităţile cer 
un raţionament analog. În schimb, Curtea consideră că distincţia instituită 
în materie, între copiii "naturali " şi copiii "Iegitimi", este lipsită de o 
justificare obiectivă şi raţională. Din acel moment, Alexandra Marckx a 
fost victima unei încălcări a art. 14 combinat cu art. 8 (13 voturi pentru , 
2 împotrivă) atât din cauza limitării capacităţii de a primi bunuri de la 
mama sa, cât şi a lipsirii complete de vocaţia succesorală, faţă de rudele 
apropiate, pe linie maternă. 

În ce o priveşte pe Paula Marckx, Curtea arată că art. 8, prin el însuşi, 
nu garantează unei mame libertatea absolută de a dona sau lăsa moştenire 
bunurile sale copilului (unanimitate) . Ea consideră, din contră, că deosebirea 
stabilită în acest domeniu între mamele celibatare şi mamele căsătorite este 
lipsită de o justificare obiectivă şi raţională şi încalcă, în ce o priveşte pe 
Paula Marckx, art. 14 combinat cu art. 8 (13 voturi pentru, 2 împotrivă). 

9. - Curtea examinează , de asemenea, problema prin prisma art. I al 
Protocolului nr. 1 care, după ea, garantează, în esenţă, dreptul la 
proprietate , din care un element tradiţional fundamental este dreptul de a 
dispune de bunurile proprii. Totuşi , subliniind că interesul general poate 
conduce în anumite cazuri un legiuitor să reglementeze folosirea bunurilor 
în domeniul liberalităţilor, Curtea consideră că restricţia atacată de Paula 
Marckx nu este contrară art . I al Protocolului nr. 1, prin ea însăşi (9 voturi 
pentru, 6 împotrivă). În schimb, cum este valabilă numai pentru mamele 
celibatare şi nu pentru femeile măritate, iar această deosebire este lipsită 
de o justificare obiectivă şi raţională , există o încălcare a art. 14 combinat 
cu art. 1 al Protocolului nr. 1, în ce o priveşte pe Paula Marckx (10 voturi 
pentru, 5 împotrivă). 

10. - În sfârşit , Curtea pune concluzia absenţei unei încălcări a art. 3 şi 
12 din Convenţie (unanimitate). 

11. - Petiţionarele cereau pentru fiecare dintre ele, în virtutea art. 50, un 
franc belgian ca daune interese pentru prejudiciu moral. Curtea consideră 
totuşi că nu este cazul să se acorde Paulei şi Alexandrei Marckx o altă 
satisfacţie decât cea rezultată din constatarea a numeroase lezări ale 
drepturilor lor (9 voturi pentru, 6 împotrivă) . l 
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n~1, CAZUL VERMEIRE contra BELGIEI - Excluderea unei nepoate 
de la succesiunea bunicilor ei, pe motiv de caracter "natural" al 
legăturilor de rudenie 

1. - Resortisantă belgiană, dna Astrid Vermeire estefiică "naturală ", 
recunoscută de Jerâme Vermeire, unul din cei trei copii născuţi din căsătoria 
lui Camiel Vermeire cu lrma Van den Berghe. Aceştia din urmă, care ali 
crescut-o pe petiţionară după moartea tatălui ei În 1939, decedează ab intestat 
la 22 iulie 1980 şi, respectiv, la 16 ianuarie 1975. Succesiunea lor este i'nchisă 
după decesul lui Cam iei, perioadă În care bunurile lor sunt Împărţite Între 
moştenitorii " legitimi " supravieţuitori, adică cei doi copii ai jiului Robert. 
Dna Vermeire este exclusă de la aceasta, pentru că art. 756 
- abrogat Între timp - din Codul civil prevede: copiii" naturali" recunoscuţi 
nu au nici un drept asupra bunurilor părinţilor tatălui şi mamei lor. 

În iunie 1981, cea interesată angajează, în fara Tribunalului de primă 
instanţă din Bruxelles, o acriune judiciară Împotriva nepoţi lor " legitimi ". 
Prin decizia din 3 iunie 1 983, pe baza hotărârii Marc/ex din 13 iunie 1979 a 
Curţii Europene, Tribunalul rec unoaşte dnei Vermeire drepturi la 
succesiunea bunicilor, În măsura În care, conform acestuia, nu va fi făcută 
nici un fel de diferenfă Între copiii " naturali " şi copiii " legitimi ". Pe baza 
apelului nepofilor "legitimi ", Curtea de Apel din Bruxelles modifică această 
sentinţă În mai 1985, considerând că hotărârea Marc/ex nu este, din punct de 
vedere juridic, obligatorie pentru curţi şi tribunale. În februarie 1987, 
Curtea de Casaţie respinge recursul petiţionarei. 

2. - Dna Vermeire sesizează Comisia la 1 aprilie 1987. Reproşând 
jurisdicţiilor belgiene că i-au negat calitatea de moştenitoare a bunici/or săi, 

ea afirmă că a suferit În acest f el - În exercitarea dreptului la respectarea 
vieţii sale private şi de familie - o ingerinţă discriminatorie incompatibilă cu 
art. 8 şi 14 combinate ale Convenţieil 

• Hotărârea din 29 noiembrie 1991 (Cameră) (seria A nr. 214-C) 

3. - După dna Vermeire, tribunalele naţionale trebuiau să aplice direct 
art. 8 şi 14 din Convenţie drepturilor sale succesorale , aşa cum le-a 
interpretat Curtea În hotărârea Marckx din 13 iunie 1979 ; În orice caz, 
legiuitorul ar fi trebuit să ap lice retroactiv, faţă de data respectivei hotărâri , 

legea din 21 martie 1987, care a modificat legislaţia incriminată. 

Întrucât principiul securităţii juridice scutise statul belgian de repunerea 
În cauză a unor acte sau situaţ ii juridice anterioare pronunţării hotărârii 
Marckx, Curtea examinează separat succesiuni le bunicii ş i bunicului , 
deschise Înainte şi , respectiv, după această dată. 

Ea constată că moştenirea bunicii s-a deschis prin moartea acesteia şi 
că moştenitorii ei " legitimi" au fost ses izaţi din acest moment. Este deci 

1 În raportul său din 5 aprilie 1990, Comisia dă avizul că deciziile litigioase nu au Încălcat 
art. 8 ş i 14 În ce priveşte succesiunea bunicii (7 voturi pentru, 6 Împotrivă) , dar le-au Încălcat În 
ce-l pri veşte pe bunic (unanimitate). 
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vorba de o situaţie juridică anterioară pronunţării hotărârii Markx; nu este 
cazul de a fi repusă În discuţie (8 voturi pentru, I împotrivă). 

În privinţa succesiunii bunicului, Curtea aminteşte că hotărârea Marckx a 
socotit discriminatorie absenţa totală a vocaţiei succesorale, bazată numai pe 
caracterul "natural" al legăturii de rudenie. Pentru ea, această constatare privea 
fapte atât de apropiate prezentei speţe , Încât este egal valabilă pentru 
succesiunea În litigiu, deschisă după pronunţare . Ea nu distinge ce putea 
Împiedica Curtea de Apel din Bruxelles, apoi Curtea de Casaţie , să se 
conformeze concluziilor hotărârii Marckx, la fel ca tribunalul de primă 
instanţă ; nu era nici imprecisă , nici incompletă regula care interzicea să se 
aplice În detrimentul dnei Vem1eire, În raport cu verii săi Francine şi Michel , o 
discriminare bazată pe caracterul "natural" al legăturii de rudenie unind-o de 
cujus (De cujus succesione agilur, acela sau aceea despre a cărui succesiune 
este vorba, 11.1.). O remaniere globală, menită să modifice În profunzime şi de o 
manieră coerentă ansamblul drepturilor filiaţiei şi succesiuni lor, nu se impune 
deloc În prealabil şi indispensabil pentru respectarea Convenţiei , aşa cum a 
interpretat-o Curtea În cazul Marckx. Libertatea alegerii , recunoscută statului , 
În ce priveşte mijloacele de achitare a obligaţiilor în numele art. 53 nu i-ar 
permite să suspende aplicarea Convenţiei , aşteptând tem1inarea unei asemenea 
refonne, În măsură să con strângă Curtea Europeană să respingă În 1991 , pentru 
o succesiune deschisă la 22 iunie 1980, reclamaţii identice celor pe care le-a 
acceptat la 13 iunie 1979. Excluderea petiţionarei de la moştenirea bunicului ei 
a Încălcat deci art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate). 

4. - ludecând că problema aplicării art. 50 nu este pregătită, Curtea o 
rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârea din 4 octombrie 1993 (Cameră) - Aplicarea arf. 50 (seria 
A nr. 270-A) 

5. - În hotărârea sa pe fond , Curtea a judecat că dna Venneire a suferit 
un prejudiciu material în sumă egală cu partea care i-ar fi revenit din 
succesiunea bunicului său , dacă ea ar fi fost nepoată "legitimă" a acestuia ; ea 
a adăugat că pentru calcularea despăgubiri lor, va trebui să se ţină cont de 
drepturile de succesiune datorate şi de dobânzi le la zi. Statuând În spirit de 
echitate, ea acordă petiţionarei suma de 22.191.511 FB, majorată cu 
dobânzi le legale scadente Începând cu l octombrie 1993 (unanimitate). 

La capitolul cheltuieli de judecată şi taxe, ea alocă , În spirit de echitate, 
2.000.000 FB (unanimitate) . 
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b. Filiaţia paternă 

n~~lo CAZUL RASSMUSSEN contra DANEMARCEI - Contestarea 
filiaţiei paterne a unui copil născut În timpul căsătoriei 

1. - Născut În 1945, dl Per Krohn Rassmussen are na{ionali/atea daneză 
şi lucrează ca jill1cţionar de birou. Se căsătoreşte În 1966 şi În ianuarie 1971 
soţia naşte o fetiţă. Având Îndoieli În ce priveşte paternitatea acesteia, el se 
abţine să introducă o acţiune de tăgadă, pentru a-şi salva căsnicia . Divorţul 

este pronunţat În iulie 1975. Conform unui compromis, semnat mai Întâi cu 
soţia sa, dl Rassmussen renunţa să introducă o acţiune de tăgadă a paternităţii, 
În timp ce ea abandona orice pretenţie la o pensie alimentară pentru copil. În 
ianuarie 1976,fosta sotie a peti{ionarului Îi scrie, ajirmând că ea nu este legată 
prin acest compromis. Atunci dl Rassmussen cere Curţii de Apel să-i permită să 

introducă o acţiune de tăgadă a pa/ernită{ii, În afara termenului (care 
expirase), prevăzut de art. 5 § 2 al legii din 1960 asupra statutului juridic al 
copilului. Totuşi, Curtea de Apel rejilză, la 12 aprilie 1976, pe motiv că nici o 
circumstanţă specială nu justifică acordarea unei derogări. Obţinând noi 
elemente, dl Rassmussen sesizează din nou Curtea de Apel În noiembrie 1978, 
dar autorizarea Îi este În că o dată rejuzată. Această decizie este ulterior 
confirmată de Curtea Supremă În ianuarie 1979. 
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2. - În cererea sa către Comisie, din 2/ mai /9 79, dl Rassmussen se 
pretinde victimă a un e i discriminări bazate pe sex În sensu l că, În 
conformitate cu legea din 1960 (modificată la acest punct În /982), fosta sa 
soţie putea, În orice moment, să-i conteste paternitatea În faţa tribunalelor, În 
timp ce el nu avea acest drept. EI in vocă art. /4 al Con ventiei, combinat cu 
an 6 şi 8. 1 

• Hotărârea din 28 noiembrie /984 (Cameră) (seria A nr. 87) 

3. - Intră faptele cauzei în domeniul de aplicare a cel puţin uneia din clauzele 
nonnative ale Convenţiei, altele decât art. 14? Nu, susţinea guvernul danez. Da, 
răspunde Curtea. Art. 14 nu este valabil decât pentru a te bucura de drepturile ş i 

libertăţile garantate de Convenţie. Or, o acţiune de dezavuare îmbracă, prin natura 
sa, un "caracter civil", căci ea aparţine dreptului familiei şi priveşte, fără nici o 
îndoială, viaţa privată a petiţionarului , deci art. 6 şi 8 se aplică. 

Exista o diferenţă de tratament? Desigur, notează Curtea, pentru că 
legea din 1960 impune anumite tennene numai soţului. Nu este cazul să se 
cerceteze pe ce se baza respectiva diferenţă, lista Iacută la art. 14 nefiind 
limitativă . 

Se aflau petiţionarul şi fosta sa soţie în s ituaţii si milare? C urtea nu 
consideră că trebuie să rezo lve problema. 

Ex ista o justificare obiectivă şi raţională? Guvernul susţinea că diferenţa 

de tratament se justifica tocmai în interesul copilului şi invoca " marj a de 
apreciere" a statelor în materie . Curtea aminteşte că această marjă variază în 
funcţie de circumstanţe , domenii şi contexte ; prezenţa sau absenţa unui 
numitor comun al sistemelor juridice ale statelor contractante poate fi 
pertinentă în această privinţă. Or, constata ea, pentru acest gen de probleme 
nu există un numitor comun. Autorităţile erau îndreptăţite să gândească, în 
acea perioadă , că instituirea de termene numai pentru so ţ se justifica prin 
ţeluri legitime, adică garantarea securităţii juridice şi protejarea intereselor 
copilului care, de regulă , se unesc cu cele ale mamei. De altfel , autorităţile 
nu au încălcat principiul proporţiona lităţii . Astfel, pune Curtea concluzia, 
diferenţa de tratament nu era discriminatorie în sensul art. 14, şi nu a existat 
nici o violare a acestui articol combinat cu art. 6 ş i 8 (unanimitate). 
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1 În raportu l său din 5 iulie 1983 , Comisia pune concluzia încă Icării art. 14 combinat cu 
ar!. 6 şi 8 (8 voturi pentru. 5 Împotri vă). 



426 JU RI SPRUDENŢ A CURŢII EU ROPENE A DREPTURILOR OM ULUI 

ll~~o CAZUL KROON ŞI AL ŢII contra OLANDEI - Imposibilitate legală 
pentru o femeie căsătorită de a contesta paternitatea soţului asupra 
copilului ei şi care să permită astfel o recunoaştere de către tatăl biologic 

1. - Dna Catharina Kroon se mărită cu Omar M 'Hallem-Driss În /9 79, 
dar căsnicia lor se destramă la sfârşitul anului /980. Atunci pierde contactul 
cu sorul ei şi la ora actuală nu se ştie unde se ajlă acesta. 

Apoi, dna Kroon stabileşte o legătură durabilă cu dl Ali Zerrouk, din 
care se naşte, !Îl octombrie /987, fiul lor Samir M 'Hallem-Driss. Ea rămâne 
totuş i căsătorită legal până la desfacerea căsătoriei, În iulie 1988, ca urmare 
a unei acţiuni de divorţ . 

O cerere tinzând să permită dnei Kroon să declare că M 'Hallem-Driss 
nu este tată l lui Samir ş i să obţină recunoaşterea realităţii biologice este 
respinsă de către ofiţerul stării civile, la 2/ octombrie /988. La 13 iunie 
1989, Tribunalul de arondisment din Amsterdam Înlătură, de asemenea, o 
cerere tinzâlld să obţină o ordonanţă care să oblige respectivul ofiţer de 
stare civilă să Înregistreze o asemenea declaratie; decizia sa este confirmată 
de către Curtea de Apel dill Amsterdam pe 5 f ebruarie 1990, apoi de către 
Curtea de Casaţie la /6 noiembrie 1990. 

2. - În cererea lor din 15 mai /991 , către Comisie, dna Kroon, 
dl Zerrouk şi Samir M 'Hallem-Driss, toţi trei olandezi, se plâng că nu pot 
obţine reculloaşterea paternităţii dlui Zerrouk asupra lui Samir şi că un 
bărbat căsătorit poate tăgădui paternitatea sa asupra unui copil născut În 
timpul căsătoriei, În timp ce o jemeie căsătorită nu poate acţiona la fel; ei 
in vocă art. 8 al Convenţiei, luat singur şi combinat cu art. 14. Printre altele, 
ei arată că neacceptându-se aceste reclamaţii Curtea de Casaţie le-a negat 
posibilitatea unui recurs ej ectiv, În sensul arI. 13. J 

• Hotărârea din 27 octombrie 1994 (Cameră) (seria A nr. 297-C) 

3. - De la un cap la a ltul al procedurii , toate persoanele implicate, 
inclusiv ofiţerul stării civile, au presupus că relaţia În cauză constituie o 
"viaţă de famili e" şi că art. 8 era aplicabil ; la fel au judecat şi jurisdicţiile 
olandeze. Orice ar fi , nOţiunea de "v iaţă de familie" vizată de art. 8 nu se 
limitează numai la relaţiile bazate pe căsătorie şi poate include şi alte 
"legături de familie" de f acto atunci când persoanele convieţuiesc în afara 
căsătoriei . Cu toate că o convieţuire , ca regulă generală , poate constitui o 
condiţie a unei asemenea relaţii , în mod excepţional şi alţi factori pot servi 
pentru a demon stra c ă o re laţie are s ufici e ntă constanţă pentru a crea 
"legături de familie" de facto; acesta este cazul în speţă pentru că patru copii 
s-au născut din re laţia dintre dna Kroon ş i dl Zerrouk începând din 1987. 

Un copil rezultat dintr-o asemenea relaţie se Înscrie de plin drept în 
aceas tă " celulă de familie" de la naşterea sa şi prin însuşi acest fapt. 
Indiferent care ar fi contribuţia dlui Zerrouk la Îngrijirea şi la educaţia fiului 

I La 3 1 august 1992, Comi,sia declară cererea acceptabilă in ceea ce priveş te reclamaliile 
privind ar!. 8 ş i 14 ale Convenţi ei. In raportul său din 7 aprilie 1993, ea pune concluzia violării ar!. 8 
luat separat (12 voruri pentru , 6 Împotri vă) , dar nu ş i a ar!. 14 combinat cu ar!. 8 (unanimitate). 
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său (guvernul a emis dubii în legătură cu acest aspect), există deci între unul 
şi celălalt o legătură activă a unei vieţi de familie. Pornind de la aceasta , 
art. 8 îşi găseşte aplicare (8 voturi pentru, I împotrivă). 

4. Din acest moment, autorităţile competente sunt cele care au obligaţia 
de a autoriza cât mai repede posibil formarea de legături de familie legale şi 
complete între dl Zarrouk şi fiul său Samir. 

Conform guvernului , existau două soluţii la problemele petiţionariloL 
Prima, adoptarea de către o rudă şi un părinte vitreg ar face din Samir copilul 
" legitim" al dlui Zerrouk şi al dnei Kroon. Totuşi , aceasta ar presupune 
căsătoria lor. Or, aceştia nu doresc să se căsătorească. Pentru Curte, o soluţie 
care nu autorizează un tată să creeze o legătură legală cu un copil, cu care are 
deja viaţă de familie , decât dacă el se însoară cu mama acestui copil, nu 
poate trece drept compatibilă cu noţiunea de "respect" al vieţii de familie. A 
doua soluţie, o autoritate parentală unită , cu atât mai mult nu este 
acceptabilă. Chiar presupunând că legislaţia în pregătire intră în vigoare, 
autoritatea parentală unită va lăsa intacte legăturile legale între Samir şi 
fostul soţ al dnei Kroon şi va continua să împiedice formarea de legături 
asemănătoare între Samir şi dl Zerrouk. 

Conform Curţii , "respectul" faţă de "viaţa de familie" cere ca realitatea 
biologică şi socială să prevaleze asupra unei prezumţii legale care loveşte 
frontal atât faptele stabilite cât şi dorinţele persoanelor în cauză, fără a aduce 
beneficii reale cuiva. De aici , chiar având în vedere marja de apreciere de 
care se bucură , Olanda a omis să garanteze petiţionarilor "respectul" faţă de 
viaţa de familie. Pornind de la aceasta, a avut loc o încălcare a art. 8 (7 voturi 
pentru , 2 împotrivă). 

5. - Reclamaţia bazată pe art. 14 combinat cu art. 8 este în esenţă 
aceeaşi cu cea enunţată în temeiul art. 8. Constatând o încălcare a acestuia 
luat singur, Curtea emite judecata că nici o problemă distinctă nu se pune 
prin prisma art. 8 şi 14 combinate (unanimitate). 

6. - În numele art. 50, Curtea consideră ca probabil că imposibilitatea 
de a obţine recunoaşterea legală a legăturilor lor de familie a cauzat unele 
frustrări petiţionarilor, dar acestea sunt compensate suficient prin constatarea 
unei violări a Convenţiei (unanimitate) . 

Ea consideră rezonabilă acordarea a 20.000 tlorini pentru onorariile 
avocaţilor, mai puţin sumele vărsate şi care se vor vărsa de către Consiliul 
Europei cu titlul de asistenţă juridică (8 voturi pentru, I împotrivă) . 
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ll §@, CAZUL X, Y ŞI Z contra REGATULUI UNIT - Refuz de 
înregistrare la starea civilă a unui transsexual operat, ca tată al unui 
copil căruia i-a dat naştere partenera sa, ca urmare a unei inseminări 
artificiale cu donator. 

1. - Peti(ionarii sunt cetăţeni britanici, locuind la Manchester. X este 
un transsexual convertit din sex feminin la sex masculin, Din J 979, el 
trăieşte cu Y. o femeie , În octombrie /992, Y dă naştere lui Z, care a ./ost 
conceput prin inseminare artificială cu ajutorul spermei unui donator (JAD) 
cu acordul comisiei de etică a spitalului În cauză, 

in februarie /992, X l-a Întrebat pe conservatorul şef al stării civile, 
dacă ar exista obieC{ii ca el să .fie Înregistrat ca tată al lui Z. Ministrul 
sănătăţii răspunde pe 4 iunie / 992 că , după ce a luat avizele juridice, 
conservatorul şef al stării civile consideră că numai un individ aparţinând 
biologic sexului masculin poate.fl considerat ca tată În vederea Înscrierii la 
starea ci vilă. in schimb, Z poate, În mod legal, să poarte numele lui X 

După naşterea lui Z. atunci când X şi Yau vrut să se Înregistreze ca tată şi 
mamă ai copilului. lui X i se refuză ./âcultatea de a apare În calitate de tată şi 
această parte aformularului IIU este completată, Lui Zise atribuie numele lui X 

2. - in plângerea lor din 6 mai /993 la Comisie, X, Y şi Z susţin violarea 
articole/oI' 8, 12, 13 ş i /4 ale Con venfiei l 

• Hotărârea din 22 aprilie 1997 (Marea Cameră) (Culegere/ /99 7- lI) 

3. - Curtea se pronunţă mai Întâi asupra existenţei unei "vieţi familiale", 
Ea am inteşte: conceptul de " viaţă familială" nu se limitează num a i la 

I La 1 decembrie 1994, Com isia reţ ine cererea În ceea ce pri veşte recl amaţiile În baza 
arti colelor 8 ş i 14. În raportul său din 27 iunie 1995, ea dă avizul că a existat o violare a 
articolului 8 (13 VOI uri pentru , 5 Împotrivă) ş i că nu se impune să se examineze dacă a ex istat o 
violare a articolului 14 coroborat cu articolul 8 ( 17 voturi pentru, 1 Împotrivă). 
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familiile bazate pe căsătorie, ţinându-se cont şi de elemente, cum ar fi 
coabitarea şi durata relaţiei. 

Ea constată că X trăieşte cu Y din 1979, asumându-şi în ochii tuturor 
rolul de partener masculin, că a susţinut-o în timpul tratamentului pregăti tor 
la IAD şi că el se comportă în toate privinţele ca "tată" al lui Z de la naşterea 
acesteia. În aceste condiţii , ea consideră că legăturile familiale de!ac!o unesc 
pe cei trei petiţionari şi că articolul 8 poate astfel să se aplice (unanimitate). 

4. - Prezentul caz ridică probleme diferite faţă de cele deja abordate de 
către Curte, precum acordarea drepturilor părinteşti transsexualilor şi modul 
de a traduce pe plan juridic realitatea socială a relaţiei care uneşte un copil 
conceput prin IAD şi persoana care îşi asumă rolul de tată . Aceste probleme 
ating domenii unde există o incompatibilitate de vederi între statele membre 
ale Consiliului Europei şi unde, în general, dreptul pare că trece printr-o fază 
de tranziţie. Este cazul, deci , să se acorde Regatului Unit o posibilitate largă 
de apreciere. 

Este în interesul societăţii, in ansamblul său, de a păstra coerenţa unui 
complex de reguli de drept al familiei punând pe primul plan binele copilului. 
Statul poate avea motive întemeiate pentru a fi prudent in reformele sale în 
domeniul dreptului , deoarece este posibil ca amendamentul căutat să aibă 
consecinţe nedorite sau imprevizibile pentru copiii care se află în aceeaşi situaţie 
ca şi Z. În plus, un asemenea amendament ar putea avea consecinţe asupra altor 
ramuri ale dreptului familiei . Dreptul ar putea, spre exemplu, să fie taxat de 
incoerenţă , dacă un transsexual femeie-bărbat ar putea în mod legal să devină 
"tată", continuând în acelaşi timp să fie considerat în drept, în alte scopuri, ca 
fiind de sex feminin şi putând să contracteze o căsătorie cu un bărbat. 

În faţa acestor interese de ordin general , Curtea evaluează greutatea 
inconvenientelor pe care le antrenează pentru petiţionari refuzul de a 
recunoaşte în mod legal pe X ca "tată" al lui Z. Multe dintre ele ar putea fi 
depăşite dacă X şi Y ar lua măsuri potrivite . Spre exemplu, dacă X ar redacta 
un testament, acesta ar rezolva, în practică , problema faptului că Z nu ar 
putea, în mod automat, să-I moştenească, dacă s-ar întâmpla să moară, fără a 
lăsa un testament. De asemenea, doar dacă X şi Y nu hotărăsc să facă publică 
această informaţie , nici copilul şi nici orice altă terţă persoană nu va şti că 

rubrica "tată" a fost lăsată în alb în actul de naştere al lui Z pentru că X era 
un transsexual. Nimic nu-I împiedică pe X să se comporte ca tată al lui Z în 
societate şi, împreună cu Y, el poate cere o ordonanţă de luare în îngrijire 
comună, ceea ce le-ar conferi în mod automat autoritatea părintească faţă de 
Z în virtutea dreptului englez. 

În concluzie - transsexualismul , ridicând probleme complexe de natură 
ştiinţifică , juridică , morală şi socială , care nu fac obiectul unei abordări în 
măsură de a fi urmată, în general, în Statele Contractante -, articolul 8 nu poate 
fi considerat drept implicând obligaţia pentru Regatul Unit de a recunoaşte în 
mod oficial, ca tată al copilului, o persoană care nu îi este tată biolog ic. Deci, 
nu a existat o violare a articolului 8 (14 voturi pentru, 6 împotrivă). 
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5. - Curtea apreciază drept inutilă examinarea separată a reclamaţiei în 
baza articolului 14 coroborat cu articolul 8 (17 voturi pentru, 3 împotrivă), 
întrucât ar fi o repetiţie a celei în baza articolului 8 şi, în plus, ea nu ridică 
nici o problemă distinctă . 
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2. Minorii 

a. Luarea de copii În Îngrijire de către autoritatea publică 

n§n, CAZUL O. contra REGATULUI UNIT 

Jl §~o CAZUL H. contra REGATULUI UNIT 

n§31, CAZUL W. contra REGATULUI UNIT 

1l§~, CAZUL B. contra REGATULUI UNIT 

1l§§, CAZUL R. contra REGATULUI UNIT - Proceduri urmate şi 
recursuri Înaintate În Anglia şi Ţara Galilor privind decizii referitoare 
la vizitele părinţilor la copiii lor, daţi În grija unei autorităţi locale 

1. - Cazuri le O. , W. , B. şi R. Îngrijorarea pe care o inspiră bună
starea unor copii. dat fiind contextul familia l. duce la luarea, În virtutea 
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legislaţiei engleze, a unor măsuri de încredinţare a unuia sau a unor copii al 
(ai) petiţionarului (petiţionare i) autoritălii locale. Aceasta este, în 
consecinlă, Învestită cu aproape toate drepturile, puterile şi datoriile unui 
părinte; ei Îi revine, În special, să decidă dacă petilionarii trebuie să 
păstreze facultatea de a le face vizite, sub rezerva obligaliei sale legale de a 
lua În considerare, În primul rând, bunăstarea copiilor. 

Ordonanţele judiciare obţinute de către autoritatea locală, În iulie 1976, 
Îi Încredinţează copiii A. , B. , c., D. şi E. ai petilionarului 0., născuţi În 1968, 
1970, 1971, 1973 şi 1975. Câtva timp, o. şi soţia sa pot fa ce vizite copiilor, pe 
care autoritatea i-a plasat la părinli adoptivi. Ea decide totuşi, În iulie 1979, 
că aceşti copii trebuie să rămână să locuiască la familia care i-a primit şi că 
vizitele părinţilor naturali trebuie să Încet eze. Abordarea instanţe i 

judecătoreşti În 1980, de către aceştia, În vederea oblinerii restabifirii 
vizitelor, eşuează. Doi dintre copii sunt adoptaţi mai târziu, .fără ca tribunallil 
să ceară consimţământul lui o. şi al sOliei sale. În august 1979, autoritatea 
locală Îşi asumă puterea parentală privind copilul S. al petilionarului W , care 
este născut În 1978, şi pe care părinţii lui i l-au Încredinţat mai Înainte. În 
ianuarie sau februari e 1980, autoritatea decide să-I În credinleze pe S. 
părinţilor adoptivi, [ÎI vederea înfierii. În aprilie 1980, hotărăşte să le retragă 
lui W şi soţiei sale dreptul pe care ÎI avuseseră până În acel moment, vizitarea 
copilului. În ianuarie 1981, tribunalul pentru copii acceptă cererea lor de 
suspendare a rezoluţie i as upra puterii parentale: to tuş i , o procedură 
ulterioară, deschisă de către autoritate, se termină În iunie 1981 cu o decizie 
judecătorească a High Court pe care Court of Appeal o confirmă În octombrie 
1981: în interesul său, S. trebuie să rămână la părinţii săi adoptivi, iar W şi 

sOlia sa nu-l pot Întâlni. Respectivii părinţi adoptivi ÎI În.fiază pe S. În 
octombrie /984, High Court renunţând la acordul lui W 

Începând cu luna aprilie 1978, copilul P. al petiţionarei B. , născut În 
1977, este obiectul a dţferite ordonanţe judiciare În.favoarea autorităţii locale, 
printre care şi o ordonanţă de as istenţă permanentă Începând cu 5 decembrie 
1978. În aprilie 1978, autoritatea ÎI Încredinţează unor părinţi adoptivi, pentru 
o scurtă perioadă, dar, după o şedinţă ad hoc În iunie 1978, ea hotărăşte că el 
trebuie să meargă la părinlii adaptivi pentru o lungă perioadă. Între aprilie şi 
iunie 1978, B. are contacte cu fiul ei, cu toate că Îi/ace vizite la intervale 
destul de neregulate. O serie de întâlniri lunare Între P. ş i B. precum şi cu 
tatăl acestuia începe În august 1978, se Întrerupe din noiembrie 1978 până în 
aprilie 1979, din cauza unei greve a lucrătorilor sociali, când se reia. 
Autoritatea măreşte apoijrecvenla vizitelor lui B. Ia copil, dar În mai 1980 ea 
hotărăşte să le suprime. După aceasta, B. Întreprinde În van unele proceduri 
judiciare pentnt a obţine interdiclia ordonanţei de asistenlă sau restabilirea 
vizitelor. Copilul este Înfiat În decembrie 1983 de către părinţii adoptivi, la 
care el se află pentru o lungă perioadă. 

În aprilie 1981, autoritatea locală asigură puterea parentală privind 
copiii A. şi J. ai petiţionarei R. , născuţi În 1979 şi, respectiv, În 1980 şi pe 
care cea interesată i-a Încredinlat mai Înainte. Autoritatea plasează , la 
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ÎncepUT, copiii penTru o scurtă perioadă la părinţi adoptivi. În august /981, 
cu ocazia unei şedinţe ad hoc, ea hotărăşte că dacă rezoluţia - atacată de R. 
la tribunalul pentru copii - nu devine caducă, A. şi J. vor Înceta să mai 
primească vizitele mamei lor şi vor fi plasaţi, pentru o lungă perioadă, la 
părinţi adoptivi În vederea adopţiei. 19norând această decizie, R. Îşi retrage 
obiecţia(aţă de rezoluţie. Ea Îşi poate Întâlni copiii până În septembrie 1981. 
Totuşi, În octombrie i se spune că nu-i va mai putea vedea şi că se 
inten[ionează plasarea lor În vederea adopţiei, ceea ce se produce două luni 
mai târziu. / se resping procedurile judiciare pe care le-a inceput În 
decembrie 1981 pentru a cere suspendarea rezoluţie i asupra puterii 
parentale şi În ianuarie 1983 pentru a solicita restabilirea vizitelor sale la A. 
şi J. Cu toate acestea, autoritatea anulează rezoh/ţia În octombrie 1984. În 
noiembrie 1984 High Court reji/ză să se dispenseze de consimţământullui R. 
la adopfia copiilor şi, În decembrie 1985, ea ordonă să i se dea posibilitatea 
săfacă vizite. 

2. - Cazul H . La 24 martie 19 76, A., născută În 19 75 şi(iică a 
petiţionarei H , devine pupilă a justiţiei ca urmare a cererii autoriTăţii locale 
făcute la High Court. La Început, H. poate vedea copilul. Totuşi, În iunie 1976, 
High Court suprimă vizitele, Încredinţează pe A. autorităţii şi recomandă 

adopţia sa. Întrucât starea sănătăţii i s-a Îmbunătăţit, H solicită la H igh 
Court, pe 13 noiembrie 1978, să reia vizitele: procedura care urmează nu se 
ocupă numai de această problemă ci şi de cererea de adopţie a copilului 
formulată de părinţii adoptivi, la care fetiţa a fost plasată În martie 1979. La 
23 octombrie 1980, High Court pronunţă o ordonanţă de adopţie, fără 

consimţământullui H , căreia i se reji/ză posibilitatea de aface vizite la A. La 
14 ianuarie 1981 Court of Appeal respinge apelul lui H. şi la 10 iunie 1981 
comisia de recurs Îi refi/ză autorizaţia pentru a sesiza Camera Lorzilor. 

3. - Comisia este sesi::ată pe 15 decembrie 1980 (O.), 3 septembrie 
1981 (H), 18 ianuarie 1982 (W.), 26 aprilie 1982 (B.) şi 28 aprilie 1982 
(R.). Petiţionarii se plâng de deciziile care limitează sau suprimă dreptul de 
vizită la copiii lor, Încredinţaţi un ei autorităţi loca le, precum ş i de 
procedura aplicată ş i - cu excepţia lui H - de recursurile de care dispun În 
marerie. Ei invocă art. 6 şi 8 şi - În afară de H - art. 13 din Convenţie . J 

• Hotărârile din 8 iulie 1987 (plenul Curţii) (seria A nr. 120 şi 121) 

4. - Curtea precizează , de la bun Început, că nu este competentă să 
examineze sau să comenteze legitimitatea unor măsuri ca plasarea copiilor la 
asistenţa publică, adopţia lor ş i limitarea sau suprimarea vizitelor părinţilor; 

fie că problema nu a fost ridicată În faţa Comisiei , fie că aceasta a declarat-o 
inacceptabilă . 

1 În rapoartele sa le din 3 decembrie 1985 (O.), 18 octombrie 1985 (H.) , 15 octombrie 
1985 (W.) ş i 4 decembrie 1985 (B. ş i R.) , Comisia exprimă , cu majorită\i diferite, avizul că s-a 
Încă lcat art. 6 § 1 În fi ecare dintre cazuri , că art. 8 a fost incălca t in cazurile H. , W .. B. ş i R .. dar 
nu ş i in cazul O .. ş i că nu se pune nici o problemă di stinctă din perspectiva art. 13. 
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5. - W , B. şi R. susţineau o abatere de la art. 8 care decurge tocmai din 
procedurile pe care autorităţile locale le-au urmat înainte de a transforma în 
hotărâre deciziile privind copilul sau copiii respectivi . După ce a notat că a 
existat un amestec în dreptul petiţionarului (petiţionarei) la respect pentru 
viaţa sa de familie, Curtea respinge argumentul guvernului britanic, conform 
căruia aceste probleme procedurale nu sunt legate de 311. 8. Dacă este normal 
să se acorde autorităţii locale o anumită putere de apreciere, procesul său 
decizional nu va putea să nu influenţeze asupra fondului deciziei , tocmai 
asigurând că aceasta se bazează pe consideraţii pertinente şi să nu fie deci 
viciată de arbitrar, nici chiar în aparenţă. Procesul trebuie să garanteze că 
dorinţele şi interesele părinţilor naturali vor fi aduse la cunoştinţă autorităţii, 
că aceasta va ţine cont de ele şi că cei interesaţi vor putea, oricând doresc , să 
facă orice recurs care li se oferă . Curtea con sideră că în fiecare din cele trei 
cazuri a avut loc o violare a art. 8 (unanimitate) pentru că petiţionarul 
(petiţionara) a fost foarte puţin amestecat(ă) în procesul decizional al 
autorităţii locale, spre exemplu nu a fost consultat(ă) înainte de luarea 
deciziei sau nu a fost informat(ă) de îndată. Această concluzie se bazează , 

în special , pe examinarea procesului privind următoarele decizii : plasarea 
copilului S. al lui W . să locui ască la părinţi adoptivi , în scopul adopţiei şi 

suprimarea vizitelor lui W. şi ale soţiei sale la copil; încredinţarea copilului 
P. al lui B. pentru o lungă perioadă la părinţi adoptivi şi suprimarea vizitelor 
lui 8 .; asumarea puterii parentale a lui R. asupra copiilor săi A. şi J ., 
suprimarea vizitelor sale şi plasarea lui A. şi J. în scopul adopţiei. Curtea are, 
de asemenea , în vedere , în cazurile W. şi R. , durata anumitor proceduri 
judiciare conexe, iar în cazul 8. , întreruperea vizitelor mamei la copilul ei, 
pe motivul grevei lucrătorilor sociali . 

o. se pretindea, de asemenea, victimă a unei încălcări a art. 8 care ar 
decurge, printre altele, din procedurile urmate de autoritatea locală pentru a 
decide suprimarea vizitelor la copiii să i. Curtea consideră că elementele de 
care ea dispune nu sunt suficiente pentru a stabili o greşeală la acest punct 
(15 voturi pentru, 2 împotrivă). 

În ceea ce pri veşte cazul H , C urtea pune concluzia violării art. 8 
(16 voturi pentru, I împotrivă): o respectare efectivă a vieţii de familie a lui 
H. impunea reglementarea problemei relaţiilor sale viitoare cu copilul , în 
lumina tuturor consideraţiilor pertinente şi nu prin simpla trecere a timpului. 
Or, cazul nu a fost aşa. 

6. - 0. , W , B. şi R. afinnau că nu au putut rezolva problema vizitelor la 
copilul (copiii) respectivei) cu ajutorul unei proceduri conforme art. 6 § 1. 
Curtea respinge, mai întâi, argumentul guvernului , conform căruia , în cauză 
nu se află nici un "drept" şi această dispoziţie nu se aplică. Legându-se de 
s ituaţia care prevalează în dreptul englez , de la intrarea în vigoare a 
legislaţiei pertinente, Curtea pune concluzia că se poate spune, cel puţin într-o 
manieră care poate fi susţinută , că petiţionarii puteau cere un drept de a face 
vizite copiilor chiar şi după adoptarea de ordonanţe de asistenţă sau de 
rezoluţii asupra puterii parentale. Curtea nu acceptă, cu atât mai mult, teza 
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subsidiară a guvernului confonn căreia, chiar dacă părinţii naturali au păstrat 
un drept rezidual de vizită , legislaţia dădea acestui drept garanţii judiciare 
care îndeplineau condiţiile art. 6 § 1. Dacă petiţionarii puteau contesta - şi 

W. a făcut-o cu succes - în faţa unui tribunal ordonanţele de asistenţă sau 
rezoluţiile asupra puterii parentale, o asemenea procedură nu se referă numai 
la chestiunea vizitelor. La fel , dacă lor le-ar fi fost îngăduit să ceară un 
control judiciar sau să angajeze o procedură de tutelă care să permită 
tribunalelor să examineze anumite aspecte ale unor decizii ale autorităţii 
locale asupra vizitelor, acestea nu se bucurau de o competenţă atât de largă 
pe durata valabilităţii unor ordonanţe sau rezoluţii , pentru că nu erau abilitate 
să judece fondul problemei. Curtea pune deci concluzia violării art. 6 § I în 
fiecare din cele patru cazuri (unanimitate). 

Procedura angajată de H. Ia 13 noiembrie 1978, în legătură cu vizitele la 
copilul ei, s-a tenninat doi ani şi şapte luni mai târziu. În cadrul unui examen 
amănunţit, a diferitelor faze ale procedurii , Curtea are în vedere gradul de 
complexitate a cazului, precum şi comportamentul părţilor şi al autorităţilor 
engleze. Durata procedurii este imputabilă deciziei - socotită rezonabilă de 
Curte - de a nu avea competenţa de a judeca numai problema vizitelor, dar şi 
cererea de adopţie. Ea este atribuită şi faptului că autoritatea locală nu a 
depus elementele sale de probă decât peste mai mult de cinci luni după data 
fixată de High Court. Curtea insistă, în special, asupra mizei procedurii 
pentru H. , care era hotărâtoare pentru relaţiile viitoare ale mamei cu copilul 
ei. După ce a subliniat că , în asemenea cazuri , revine autorităţilor să dea 
dovadă de o grijă excepţională, ea pune concluzia că a avut loc o depăşire a 
"tennenului rezonabil" şi deci o violare a art. 6 § 1 (unanimitate). 

7. - 0. , W , B. şi R. susţineau o violare a art. 13 pe motiv că nu au avut 
posibilitatea să facă nici un recurs efectiv la o instanţă naţională în ce 
priveşte vizitele lor la copiii în cauză. Având în vedere decizia sa privind 
art. 6 § 1, Curtea consideră inutil să examineze reclamaţia (unanimitate). 

8. - Cei cinci petiţionari cereau o satisfacţie echitabilă în virtutea art. 50. 
Această problemă nefiind pregătită, Curtea o rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârile din 9 iunie 1988 (plenul Curţii) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nI'. /36 A- E) 

9. - Curtea consideră că este imposibil să afirme că fără lacunele 
procedurale constatate petiţionarii nu ar fi pierdut copiii. În acelaşi timp, se 
poate estima că ei au suferit o pierdere de şansă reală, datorită infracţiunilor 

la Convenţie. Această pierdere ca şi sentimentul de nenorocire şi frustrare , pe 
care le-au trăit, necesită o reparaţie. 

Statuând în spiritul echităţii, Curtea acordă 5.000 f lui O., 8.000 f lui R. 
şi câte 12.000 f lui H., W. şi B. pentru pagubele suferite (unanimitate). 

10. - În ce priveşte cheltuielile de judecată şi taxe, guvernul britanic şi 
petiţionarii au ajuns, în cazurile O. , H., W. şi R. , la reglementări prin bună 
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înţelegere . Curtea socoteşte aceasta echitabil şi scoate aceste cazuri de pe rol 
la acest punct (unanimitate). 

B. cerea 20.051,32 f ca rambursare pentru cheltuielile de judecată şi 

taxe . Curtea îi acordă 10.500 f , plus taxa pe valoare adăugată (unanimitate).1 
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1l.§6, CAZUL OLSSON contra SUEDIEI (nr. 1) - Luare de copii În 
Îngrijire de către autoritatea publică şi plasarea În cămine de primire 

1. - Stig şi Cun Olsson, soţ şi soţie, sunt cetăţeni suedezi şi locuiesc la 
Căteborg. Trei copii, Stefan, Helena ş i Thomas, s-au născut din această 
unire În 1971, 1976 şi, respectiv, 1979. 

Consiliul social de district nI'. 6 din Căteborg decide, În ianuarie 1980, 
să pună copiii sub supraveghere ş i prescrie În august 1980 luarea lor În 
Îngrijire provizorie de către autoritate pentru a putea examina situaţia lor. 
Consiliul decide, la 16 septembrie 1980, să fie luaţi [n Îngrijire copiii de 
către autoritate, pe baza unui raport al serviciilor sociale, care ajunge la 
concluzia că dezvoltarea copiilor este ameninţată pentru că trăiesc Într-un 
mediu nepotrivit, cât şi din cauza incapacităţii părinţilor de a le asigura 
Îngrijirile, stimularea şi supravegherea de care au nevoie. 

Stefan este instalat la Căteborg Într-un cămin de şcolari, condus de 
comisia pentru handicapaţi apoi, după câtva timp, Într-o familie adoptivă, la 
o sută de kilometri de domiciliul petiţionarilor; el rămâne acolo mai mult de 
doi ani şi este mutat, Într-o casă de copii, condusă de aceeaşi comisie, la 
aproape 80 de kilometri la nord de CătebOlg. În ce Îi priveşte pe Helena şi pe 
Thomas, e i sunt plasaţi În cămine de primire separate, În lo calităţi 

îndepărtate. Ia o sută de kilometri una de alta şi ajlându-se la aproximativ 
600 km la nord-est de Căteborg. Contactele soţilor Olsson cu copiii lor fac 
obiectul a diferite restricţii În perioada luării în Îngrijire a acestora din urmă. 

1 Legea din 1989 asupra copiilor a primit aprobarea rega l ă la 16 noiembrie 1989 ş i a intrat 
în vigoare, în totalitate, în octombrie 1991. Ea prevede o mai mare implicare a părinţilor în 
procesul decizional al autorităţi lor locale şi acordă acestora posibilitatea de a supune unui 
tribunal orice problemă privind contactele cu copiii lor. incredinţaţi spre ingrijire respectivelor 
autorităţi . 
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2. - Tribunalul administrativ depal'lam enral din Căteborg confirmă 
deci::ia de asistenţă la 30 decembrie 1980. Părinţilor li se respinge recursul În 
faţa Curţii de Apel Administrativ. apoi Curtea Administrativă Supremă refuză 
să-i autorizeze să facă recurs. În iunie 1982. consiliul le respinge cererea de 
suspendare a luării În Îngrijire; recursurile lor ulterioare rămân fără rezultat. 

Între /983 şi 1986, alte cereri şi recllrsuri ale soţilor Olsson, În aceeaşi 
problemă. sunt. de asemenea. Înlăturate. Totuşi, ridicarea luării În ingrijire este 
hotărâtă. În ce-l priveşte pe Stefan. de către Curtea de Apel Administrativ la 
/6 februarie 1987 şi, În ce-i priveşte pe Helena şi Thomas. de către Curtea 
Administrativă Supremă la 18 iunie 1987. Stefan şi părinţii sunt azi Împreună. 
În schimb, la 23 iunie 1987 consiliul a interzis soţilor Olsson. până la noi 
ordine. de a-i retrage pe Helena şi Thomas din căminul de primire respecti)'; 
un recurs Împotriva acestei decizii era pe rol În noiembrie 1987. 

3. - În cererea lor către Comisie. din /0 iunie 1983, sOlii Olsson 
denunţă decizia luării În Îngrijire şi plasarea ulterioară a copiilor lor. Ei 
invocă art. 8 din Convenţie, dar şi a/'t. 3, 6, /3 şi /4 ale acesteia şi art. 2 al 
Protocolului nr. /.\ 

• Hotărârea din 24 martie 1988 (plenul Curţii) (seria A nr. 130) 

4. - În temeiul art. 8 al Convenţiei , soţii Olsson susţineau că le-a fost 
încălcat dreptul la respect pentru viaţa de familie, ca unnare a deciziei de 
luare în îngrijire a copiilor, a modalităţilor de executare a acesteia şi a 
refuzurilor de a fi suspendată. 

Curtea consideră că măsurile atacate se traduceau în ingerinţe în acest 
drept, cu toate că urmăreau scopul legitim de a proteja sănătatea sau morala , 
drepturile şi libertăţile celorlalţi , în speţă ale copiilor. Ţinând cont de materie 
şi de garanţiile împotriva ingerinţelor arbitrare, legislaţia suedeză, cu toate că 
se exprimă în termeni destul de generoşi şi conferă o largă putere de 
apreciere autorităţilor , es te formulată cu destulă precizie pentru ca 
ingerinţele litigioase să poată fi considerate ca "prevăzute de lege". 

Erau ele necesare într-o societate democratică? Curtea aminteşte că ea 
nu se limitează la a se întreba dacă statul respectiva acţionat într-un mod 
înţelept, cu grijă şi bună credinţă; deciziile criticate trebuie analizate în 
lumina cazului în ansamblu şi să se detennine dacă motivele invocate în 
sprijin erau "pertinente şi suficiente". 

5. - Examinând luarea în îngrijire a copiilor de către autoritatea publică 
şi refuzurile de a o suspenda, Curtea reţine că petiţionarii au putut juca, în 
procesul decizional, un rol destul de mare pentru a le acorda protecţia cerută 
de interesele lor. Deciziile în cauză se bazau pe rapoarte ale serviciilor sociale 
care, la rândul lor, se sprijineau pe declaraţiile unor persoane foarte bine 
infonnate asupra situaţiei; în plus, ele fuseseră confinnate de către tribunalele 

I În raportul său din 2 decembrie 1986. Comisia fonnulează avizul : a) că deciziile de luare în 
îngrijire a copiilor pet iţionarilor, combinate cu plasarea primilor în cămine de primire separate, 
îndepărtate de domiciliul părinţil or. au încă lcat art. 8 al Convenţiei (8 voturi pentru , 5 împotrivă) ; 

b) că nu au fost violale art. 3, 6, 13 sau 14 ale Convenţi ei. nici art. 2 din Protocolul nr. 1 (unanimitate). 
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care au putut să-şi fonneze propria lor opinie despre caz şi a căror hotărâri 
fuseseră atacate în van . Din acel moment, autorităţile suedeze puteau să 
creadă în mod raţional, având În vedere marja lor de apreciere, În necesitatea 
de a lua în îngrijire copiii; e le aveau, de asemenea, suficiente motive să creadă 
În necesitatea de a păstra În vigoare decizia de luare În Îngrijire . Aceste două 
puncte nu au Încălcat deci art. 8 (10 voturi pentru, 5 Împotrivă) . 

6. - În ce priveşte măsurile stabilite pentru aplicarea deciziei de luare în 
îngrijire , Curtea constată , mai întâi , că insuficienţa calităţii îngrijirilor, 
acordate copiilor în căminele de primire , nu a fost confirmată. În schimb, 
separarea copiilor, plasarea Helenei şi a lui Thomas departe de domiciliul 
petiţionarilor şi restricţiile impuse vizitelor acestora au împiedicat întâlnirile 
uşoare ş i regulate ale membrilor familiei şi au fost în contradicţie cu 
obiectivul final , reunirea acesteia. Asupra acestor puncte, dispoziţiile atacate, 
care decurgeau în parte din dificultăţi administrative, nu se bazau pe motive 
suficiente, de natură să le justifice ca proporţionale cu ţelul legitim urmărit; ele 
nu erau deci necesare într-o societate democratică . Pe scurt, modul cum s-a 
realizat decizia de luare în îngrijire a încălcat art. 8 (12 voturi pentru , 
3 împotrivă). 

7. - În unanimitate , Curtea re spi nge afirmaţiile suplimentare ale 
petiţionarilor confonn cărora: 

a) ei ar fi fost victime ale unui "tratament inuman" (art. 3 al Convenţiei); 

b) ei nu s-au bucurat de un "proces echitabil" în faţa tribunalelor interne 
(art. 6 al Convenţiei); 

c) atingerea drepturilor lor se baza pe originea lor socia lă şi ar fi deci 
discriminatorie (art. 14 din Convenţie, combinat cu art. 8); 

d) ei ar fi fost victime ale unei violări a art. 2 din Protocolul nr. I din cauza 
imposibilităţii de a influenţa educaţia copiilor, precum şi a plasării lui Thomas 
într-o familie care aparţinea unei alte confesiuni; 

e) nu li s-a acordat dreptul la nici un recurs împotriva încăIcării Protocolului 
nr. 1, care ar decurge din faptul că Thomas a fost lipsit de o educaţie religioasă 
(art. 13 al Convenţiei, combinat cu art. 2 din Protocolul nr. 1). 

8. - În numele art. 50 al Convenţiei , petiţionarii cereau 30.000.000 KSU 
pentru daune morale şi 884.500 KSU pentru cheltuieli de judecată şi taxe, legate 
de procedura internă şi de cea de la Strasbourg. 

Curtea subliniază că petiţionarii nu au dreptul la nici o satisfacţie echitabilă 
pentru însăşi esenţa luării în îngrijire şi a retragerii copiilor lor. În schimb, 
modalităţile de executare a deciziei respective au produs, fără nici o îndoială, 
soţilor Olsson neplăceri considerabile şi mai ales o nelinişte ş i o dezamăgire 
profunde. Curtea acordă pentru aceasta 200.000 KSU (unanimitate). 

Unele dintre cheltuielile de judecată şi taxe cerute se raportau la probleme 
care nu formează obiectul litigiului sau pentru care Curtea nu a constatat nici o 
violare: altele erau, din punctul de vedere al Curţii , fie inutile, fie excesive. Ea 
acordă 150.000 KSU la acest titlu (unanimitate). 
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b. Privarea de drepturile părinteşti 

1l;§7o CAZUL HOFFMANN contra AUSTRIEI - Refuz, după divorţ, al 
drepturilor parentale ale mamei, având În vedere apartenenţa sa la 
martorii lui lehova 

1. - Dna lngrid HojJmann se căsătoreşte În 1980. În perioada aceea, ea 
şi soţul ei erau catolici. Născuţi În 1980 şi, respectiv, 1982, cei doi copii din 
căsătoria lor sunt botezaţi catolic. Ulterior, petiţionara devine martor al lui 
lehova; soţul ei şi copiii rămân catolici, În august 1984, ca urmare a eşecului 
căsătoriei sale, cea interesată părăseşte domiciliul conjugal împreună cu 
copiii; divorţul este pronunţat În iunie 1986. 

În timpul procesului de divorţ, fiecare dintre cei doi părinţi cer păstrarea 
copiilor; tatăL se opune acordării acestora dnei HofJmann, În principal, din 
cauza apartenenţei sale la martorii lui /ehova şi a principiilor şi practicilor 
urmate de aceştia, La 8 ianuarie 1986, Tribunalul de district din lnnsbruck 
hotărăşte În favoarea petiţionarei, Un recurs introdus de către soţ este respins 
de Tribunalul regional din lnnsbn/ck la /4 martie / 986. Totuşi, la 3 septembrie 
1986, Curtea Supremă admite recursul form ulat de cel interesat, pe motiv că 
deciziile date de jurisdicţiile inferioare sun! clar ilegale; În speţă, educarea 
copiilor conform principiilor martorilor lui lehova violează dispoziţiile legii 
privind educaţia religioasă, pe care respectivele jurisdicţii nu le-au luat În 
considerare; acestea au ignorat, de asemenea, interesele copiilor pentru că 
frecventarea de către ei a acestei grupări religioase riscă foarte mult să ducă la 
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marginalizarea lor socială; printre altele, viaţa le poate fi compromisă printr-un 
refuz al mamei lor de a-i lăsa să beneficieze de transjilzia de sânge. 

2. - În cererea sa din 20[ebruarie 1987 către Comisie, dna Hof[mann se 
plânge că i s-a rejilzat păstrarea copiilor săi pe motivul convingerilor sale 
religioase. Ea invocă dreptul la respect faţă de viaţa ei de[amilie (art. 8 din 
Conventie), libertatea sa religioasă (arI. 9) şi dreptul ei de a asigura educaţia 
copiilor conform convingerilor ei religioase (ar!. 2 din Protocolul nr. 1); ea 
se pretinde, printre altele, victimă a unei discriminări bazate pe religie 
(art. 14 al Conventiei). I 

• Hotărârea din 23 iunie 1993 (Cameră) (seria A nr. 255-C) 

3. - Curtea reţine de la început că aceşti copii trăiau împreună cu mama 
lor de doi ani - de când ea a părăsit, împreună cu ei, domiciliul conjugal - în 
momentul în care Curtea Supremă a obligat-o să-i restituie tatălui lor. De 
atunci, hotărârea , astfel dată, devine o atingere la dreptul dnei Hoffmann la 
respect pentru viaţa sa de familie; cauza ţine deci de art. 8. Faptul, invocat de 
guvern, că este vorba de o decizie care rezolvă un litigiu între persoane 
particulare nu schimbă cu nimic problema. 

Având în vedere natura afinnaţiilor formulate, Curtea consideră potrivit 
să se situeze în baza art. 8 combinat cu art. 14. 

În anumite circumstanţe, datele invocate de Curtea Supremă în sprijinul 
deciziei sale - consecinţele practice ale apartenenţei mamei la martorii lui 
lehova, chiar şi influenţele pe care le pot avea asupra vieţii lor sociale faptul 
de a fi asociat cu această minoritate religioasă şi pericolele pe care cea 
interesată, prin refuzarea oricărei transfuzii de sânge, le crea nu numai pentru 
ea ci şi pentru copiii ei (în lipsa unei ordonanţe judiciare) - pot să încline 
balanţa în favoarea unui părinte, mai degrabă decât a celuilalt. Totuşi , Curtea 
Supremă introduce un element nou, legea federală asupra educaţiei religioase 
a copiilor, căreia îi acordă deschis o importanţă hotărâtoare. De aici , există o 
diferenţă de tratament şi ea se baza pe religie, concluzie întărită prin tonul şi 
redactarea considerentelor Curţii Supreme privind consecinţele practice ale 
religiei petiţionarei. 

Curtea Supremă urmăreşte un ţel legitim: protejarea sănătăţii şi a 
drepturilor copiilor. 

Dacă nu s-a sprijinit numai pe legea federală amintită, ea a apreciat 
faptele altfel decât jurisdicţiile inferioare care, în motivaţiile lor, se bazau, 
printre altele, pe expertize psihologice. În ciuda oricărui argument contrar 
posibil, nu se poate tolera o diferenţiere dictată, în esenţă, de consideraţii 
religioase. În absenţa unui raport rezonabil de proporţionalitate între 
mijloacele folosite şi ţelul urmărit, există o violare a art. 8 combinat cu 
art. 14 (5 voturi pentru, 4 împotrivă). 

1 În raportul său din 16 ianuarie 1992, Comisia pune concluzia violării an. 8 combinat cu an. 14 
(8 voturi pentru, 6 Împotrivă), a absenţei unei probleme distincte privind an. 9 luat singur sau combinat 
cu an. 14 ( 12 voturi pentru, 2 Împotrivă) şi a neviolării an. 2 din Protocolul nr. 1 (unanimitate). 
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4. - Având În vedere această concluzie, Curtea nu consideră necesar să 
statueze asupra afirmaţiei violării art. 8 luat singur, Întrucât argumentele 
avansate asupra acestui punct coincid cu cele de mai Înainte (unanimitate) , 

5. - Ea consideră că nici o problemă distinctă nu se pune În temeiul art , 
9, luat singur sau combinat cu art. 14 (unanimitate) : circumstanţele invocate 
sunt aceleaşi ca şi pentru art , 8 combinat cu art , 14, 

6. - Reclamaţia făcută În baza art. 2 din Protocolul nr, I nemaifiind 
menţinută În faţa Curţii, aceasta nu vede nici nu motiv să o examineze din 
oficiu (unanimitate), 

7. - Pentru cheltuielile de judecată ş i taxe suportate În faţa organelor 
Convenţiei şi asi s tenţa judiciară neacoperită ea acordă dnei Hoffmann 
75 ,000 şilingi austrieci (8 voturi pentru, I împotrivă) , 
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3. Străinii 

a. Stabilirea 

: :§®, CAZUL ABDULAZIZ CABALES ŞI BALKANDALI contra 
REGA TULUI UNIT - Străine stabilite legal şi lipsite sau ameninţate de 
a fi lipsite de compania soţului care nu este britanic 

1. - Dna Na rgis Abdulaz iz, născută În Malawi În 1948 şi de 
origine indiană , se declară apatridă . Ea trăieş te În Regatul Unit cu lin 
permis din 1977; În mai 19 79 obţine autorizaţie de a rămâne acolo pe 
timp nelimitat. În decembrie 19 79, se căsătoreş te cu dl Abdulaziz, un 
portughez care a emigra t din 1ndia, unde s-a născut, În Portugalia şi 
ca re se află În Regatul Unit cu posibilitatea de a răm âne acolo o 
perioadă limitată . În iulie 1980, autorităţile refilză soţului ei un permis 
de şedere perman ent ; un recurs Împotriva aces tei deciz ii SL!feră un 
eşec . DI Abdulaziz se află Încă În Regatul Un it, fără permis . Cuplul are 
un .fiu născu t În 1982. 

Dna Arcely Cabales, de origine asiatică, s-a născut În Filipine În 1939. 
Ea trăieşte În Regatul Unit cu un permis din 1967; În iunie 197/ , ea obţine 
autorizaţia de a rămâne pe timp nelimitat. În 1980 are loc În Filipine o 
ceremonie de căsătorie Între ea ş i dl Cabales, cetăţean al acestei ţări. În 
februarie 1981, i se refuză acestuia viza pentru a se instala În Regatul Unit 
Împreună cu dna Cabales; un recurs Împotriva acestei decizii suferă un eşec. 

În perioada respectivă petiţionara avea şi ea cetăţeniafilipineză. DI Cabales 
a continuat să trăiască În Filipine, din 1980 până În 1984, ş i cuplul a rămas 
separat, cu excepţia unei scurte perioade În 1983. În 1984, dna Cabales 
obţine natura lizarea. A utoritările britanice, care contestă valabilitatea 
căsătoriei făcute În Filipine, rejilză din nou dlui Cabales un permis de 
stabilire cu titlul de soţ, dar Îi permit să stea temporar În ţară ca logodnic al 
unei cetăţene britanice. O ceremonie de căsătorie are loc În Regatul Unit, În 
ianuarie 1985, după care dl Cabales primeşte autorizarea de a rămâne În 
calitate de sor timp de douăsprezece luni: la terminarea acestei perioade, el 
poate pretinde un permis permanent. 

Dna Sohair 8alkandali s-a născu t În Egipt În 1946 sau 1948. Ea 
locu ieş te În Regatul Unit, cu un permis, din 1973. Datorită căsătoriei ei i'n 
1978 cu un cetătean britanic - căsătorie desfăcută ulterior - , ea obţine un 
permis de şedere permanent În Regatul Unit, precum ş i cetăten ia Regatului 
Unit şi a Coloniilor. În 1981, ea se căsătoreş t e cu un cetătean turc, 
dl 8alkandali, cu care are un fiu, şi care se află in Regatul Unit fără 
autorizare. În luna mai a aceluiaşi an, autorităţile resping cererea de permis 
de şedere prezentată de cel interesat, dar acesta rămâne. Soţia sa obţinând 
cetăţenia britanică, obţin e şi el autorizarea t emporară, În 1983, ş i apoi 
definitivă, În 1984, de a rămâne În această rară. 
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2. - Deciziile autorităţilor au fost luate în baza regulilor din 1980 
asupra imigraţiei. Înainte de 1983, un soţ străin care dorea să se reunească 
sau să rămână cu sOţia sa, stabilită legal în Regatul Unit, nu era autorizat să 
intre sau să stea dacă, Între altele, ea nu era cetăţeană a Regatului Unit sau 
a Colonii/or, născută ea Însăşi în Regatul Unit sau când unul din cei doi 
părinli era născ ut acolo. Legis laţia s-a schimbat în 1983; se cere în 
continuare ca să fie o cetă(eană britanică, dar locul ei de naştere şi acela al 
părinţilor ei nu mai este luat În considerare. 

În schimb, o soţie străină, dornică să fie împreună cu soţul, stabilit În 
mod legal În Regatul Unit, sau să rămână acolo cu el, putea, înainte de 
1983, să primească un permis de intrare sau de şedere, fie că respectivul soţ 
era sau nu cetăţean al Regatului Unit ş i al Coloniilor cu locul naşterii pe 
teritoriul Regatului; din J 983, ea poate obţine o asemenea permisiune, fie că 
soţul este sau nu cetăţean britanic. 

3. - Dna Abdulaziz ses izează Comisia la 10 decembrie 1980, dnele 
Cabales şi Balkandali la 10 august 1981. Fiecare dintre ele se pretinde 
victimă a unei practici discriminatorii autorizate de Parlament, prezentă În 
regulile din 1980 asupra imigraţiei şi incompatibilă cu art. 3, 8 (luat singur 
şi combinat cu art. 14) şi 13 ale Convenţiei . ' 

• Hotărârea din 28 mai 1985 (plenul Curţii) (seria A nr. 94) 

4. - Statuând asupra violării susţinute a art. 8, luat singur, Curtea 
înlătură , mai întâi , diferite argumente a le guvernului britanic , ţinând să 
demonstreze inaplicabilitatea acestei dispoziţii. 

Dacă anumite aspecte ale dreptului de a intra într-o ţară ţin de 
Protocolul nr. 4 (neratificat de Regatul Unit), asta nu înseamnă să se excludă 
că unele măsuri luate în domeniul imigrării pot aduce atingere dreptului la 
respect pentru viaţa de familie. Petiţionarele se plâng nu de un refuz de a fi 
lăsate să intre sau să rămână în Regatul Unit, ci de a se vedea lipsite sau 
ameninţate de a fi lipsite de compania soţilor lor. 

Cu toate că art. 8 presupune existenţa unei familii , oricare v iaţă de 
familie în proiect nu iese complet din cadrul său. Cuvântul ,,familie" include, 
în orice caz, relaţia născută dintr-o căsătorie legală , cum sunt cele pe care 
le-au contractat dnele Abdulaziz şi Balkandali, ş i nu ficti vă . 

Curtea nu a rezolvat controversa privind va liditatea ceremoniei de 
căsătorie care a avut loc în Filipine Între dl şi dna Cabales. Piesele de la 
dosar arată că ei se credeau căsătoriţi şi doreau sincer să coabiteze şi să ducă 
o viaţă de familie normală. În acest caz, legătura astfel născută era destul de 

1 În raportul său din 12 mai 1983, Comisia emite avizul că cele trei petiţionare au suferit o 
di scriminare bazată pe sex, violându-se art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate), dar nu pe bază 
de rasă (9 voturi pentru, 3 împotri vă); că în cazul dnei Balkandali aplicarea iniţia lă a regulilor 
asupra imigraţ i ei a consti tu it o di scriminare fondată pe naştere şi contrară aceloraş i articole ( 1 I 
voturi pentru , cu o abţinere); că absenţa unor recursuri interne efective pentru reclamaţiile în 
baza art. 3, 8 ş i 14 a încă lca t art. 13 (II voturi pentru , 1 împotrivă); că nu se impune continuarea 
examinării cazului prin pri sma art. 3 ş i 8. 
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strânsă pentru a antrena în joc art. 8. În rezumat, fiecare dintre petiţionare 
incepuse o "viaţă de famili e" suficientă pentru scopurile art. 8, care deci se 
aplică (unanimitate). 

Acest articol nu se va interpreta ca implicând pentru un stat contractant 
obligaţia generală de a respecta a legerea, de către cuplurile căsătorite , a 
domiciliului comun şi a accepta instalarea de persoane căsători te, de altă 
naţionalitate , în ţară. Dnele Abdulaziz, Cabales ş i Balkandali , care în perioada 
căsătoriei lor ar fi putut sau trebuit să cunoască efectul regulilor privind 
imigrarea, nu au simţit ex i stenţa unor obstacole care să le fi impiedicat să ducă 
o viaţă de famili e în propria lor ţară sau în aceea a soţului lor, şi nici motive 
speciale să nu se aştepte că vor opta pentru o asemenea soluţie . În consecinţă, 
nu a ex istat o lipsă de respect pentru viaţa lor de familie (unanimitate). 

5. - Cu toa tă absenţa violării art. 8 luat singur, faptele in litigiu se 
situează în domeniul acestui text; art. 14 se aplică din acel moment ş i el. În 
ce-I pri veşte pe acesta din unnă, o diferenţiere este di scriminatorie dacă este 
lip si tă de o justificare obiectivă şi raţională. 

A ex istat o discriminare bazată pe sex? Regulil e privind imigraţia 
pennit mai uşor unui bărbat instalat in Regatul Unit, decât unei femei în 
aceeaşi si tuaţi e , să obţină pentru soţia sa nenaţională autorizarea de a intra 
sau a rămâne în ţară pentru a locui . Ele tindeau, ţel legitim, să protej eze 
piaţa naţională a muncii într-o perioadă de şomaj intens. Totuşi , progresul 
către ega litatea sexe lor, fiind un obiec ti v important al statelor membre ale 
Consiliului Europei , numai moti ve foarte puternice puteau duce la a 
considera compat ibilă cu Conventia o difere nţiere bazată pe sex . C u 
sprijinul statisticii, guvernul sublinia ponderea respectivă a bărbaţilor ş i 

femeilor pe piaţa muncii. Curtea nu este convinsă că aceasta a re o 
asemenea amploare încât să justifice dife re nţiere a ş i nici că a serv it 
obiectivul suplimentar al regulil or din 1980: promovarea lini şt ii publice. 
Faptul că Regatul Unit a acţionat , în materie de primire a sotiilor pentru 
instalare, mai generos decât cere Convenţi a , cu atât mai mult, în sine, nu 
exclude o v iol are a art. 14. Astfel, cele trei petiţi on are au suferit , în 
folo sirea dreptului lor la a li se respecta v i aţa de familie, o di sc riminare 
baza tă pe sex şi contrară art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate). 

A ex istat o discriminare rasială? Aplicabile la toti candidatii la intrare, 
regulile privind imigraţi a se bazau nu pe obiecţii privind originea acestora, ci 
pe neces itatea de a reduce imigrarea pentru a proteja piata naţională a 
muncii . În plus, circumstanţa că in acea perioadă regulile loveau mai puţin in 
albi decât în alte grupe rezulta nu din conţinutul acestora, ci mai ales din 
preponderenţa numerică a anumitor grupuri etnice printre persoanele care 
doreau să imigreze. Aşadar, petiţionarele nu au fost supuse unei discriminări 
rasiale ( unanimitate). 

A existat o discriminare bazată pe n aş tere ? Dna Balka ndali se 
plângea, de asemenea, de faptul că printre cetăţenele Regatului Unit ş i din 
Colonii , instalate in Regatul Unit , numai ace lea care erau născute acolo 
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sau dacă unul din părinţi era născut acolo, puteau obţine admiterea soţului 
lor nenaţional pentru stabilire. Curtea consideră că această diferenţiere 
avea un ţel legitim: grija de a proteja femeile, care au legături strânse cu 
Regatul Unit, de încercările prin care ar fi trecut dacă , după căsătoria lor, 
ar fi trebuit să meargă în străinătate pentru a putea fi împreună cu soţul 
lor. Dna Balkandali nu a fost deci victimă a unei discriminări bazate pe 
naştere (unanimitate). 

6. - Petiţionarele pretindeau că au suferit un tratament degradant contrar 
art. 3. Curtea respinge această teză (unanimitate). Diferenţa de tratament nu 
vădea nici un dispreţ sau lipsă de respect pentru personalitatea lor şi nu avea 
nici ţelul şi nici efectele de a umili sau înjosi . 

7. - Pentru că Regatul Unit nu a încorporat Convenţia în dreptul său 
intern, nu se putea face un recurs efectiv în faţa unei autorităţi naţionale 
pentru reclamaţiile privind discriminarea pe bază de sex, suferită de 
petiţionare. A existat deci , în această privinţă , o violare a art. 13 
(unanimitate ). 

8. - În temeiul art. 50 , Curtea respinge cererea unei indemnizaţii 
" importante" pentru prejudiciu moral: stabilirea violării constituie prin ea 
însăşi o satisfacţie echitabilă pentru suferinţa şi neliniştea res imţite. Cu toate 
acestea, Regatul Unit trebuie să verse petiţionarelor sumele cerute pentru 
cheltuieli de judecată şi taxe, revenind procedurii de la Strasbourg 
(unanimitate). 1 
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I Regulile privind imigralia au fost modificate de guvern, începând cu 26 august 1985. 
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MADUREIRA (J .). - "La jurisprudence des organes de la Convention europeenne des droits 
de I'homme et de la Charte soc iale europeenne concernant 1 'entree et la sortie des 
etrangers du territoire d 'un Etat '". În Actes du colloque sur les droits de /"homme sa ilS 

frol1tieres (Strasbourg. 30 l1 o\'emhre-I'" decembre 1989). Strasbourg, Conse il de 
l'Europe, 1990. p. 101 - 148. 

MERRILLS (J. G.). - ,.Decis ions on the European Convention on Human Rights during 
1985" , B. YB.lL 1985. p. 352- 356. 

PETTITI (L.-E.). - " Droits de I' homme" , R.S.C.D.P.C. 1986. p. 157- 161. 

ROLLAND (P.) ş i TAVERN IER (P.). - .,Chronique dejurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de 1 'homme", J.D.l. 1986, p. 1084- 1087. 

b. Expulzarea 

ll§®o CAZUL BERREHAB contra OLANDEI - Expulzare a unui străin 
divorţat de o resortisantă a ţării , copilul lui minor fiind stabilit la mamă 

1. - Resortisant marocan, dl Abdel/ah Berrehab se căsă toreş te În J 977 
cu dna Sonja Koster, de naţionalitate olandeză. Fiica lor Rebecca , de 
asemenea olandeză, se naşte În J 979. Întrucât părinţii au divorţat cu pu/in 
timp Înainte , autorită/ile din Olanda refu::ă atunci să prelungească 
autorizaţia de sejur acordată ta tălui, În virtutea legii din 13 ianuarie J 965 
privind s trăinii, ş i-l expulzează În J 984, În urma unei proceduri În faţa 
Consiliului de Stat. 

În J 985, dl Berrehab contractează o /louă căsătorie cu dna Koster şi ca 
urmare a acestui fapt i se autorizează şederea În Olanda pentru a " locui cu 
soţia sa olandeză ,. acolo ş i de " a lucra În acest timp " acolo. 

2. - În fa/a Co misiei, pe care o sesizează la J 4 noiembrie J 983 , 
dl Berrehab şi fosta sa soţie, acţionând În nume propriu ş i În calitate de 
tutore al Rebeccăi, susţin că expulzarea primului constituie pentru fiecare 
dintre ei, dar mai ales pentru fetiţă, un tratament inuman contrar art. 3 din 
Convenţie şi aduce o atingere nejustificată dreptului de a i se respecta viaţa 
privată ş i de fam ilie, garan tat de art. 8. 1 

• Hotărârea din 21 iunie 1988 (Cameră) (5eria A nr. 138) 

3. - Contrar guvernului olandez, Curtea nu vede, în viaţa în comun, o 
condiţie fără de care nu s-ar putea vorbi de v i aţă de familie între părinţi ş i 

copiii minori. Noţiunea de familie pe care se bazează art. 8 are drept 
consecinţă că un copil , născut dintr-o căsătorie , l egală şi nefi ctivă în acelaşi 
timp, se înscrie deplin drept în această relaţie. Din momentul ş i din simplul 
fapt al naşterii sa le, există Între el ş i părinţii să i , chiar dacă în acel moment 

I La 8 manie 1984, Comisia Înlătură recla maţiil e dnei Koster. in raportu l său din 17 
octombrie 1986, ea dă av izul că a existat o vio lare a an. 8 ( 1 1 voturi pentru, 2 împotri vă) . dar nu 
şi a an . 3 (unanimitate). 
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p ări nţii nu coabitează, o legătură constitutivă a unei "v i eţ i de familie". 
Desigur, evenimentele ulterioare pot duce la ruptură , dar în speţă nu a fost 
nimic în acest sens, dl Berrehab punând mare preţ pe întâlniril e cu fiica sa. 
in consecinţă, se aplică art. 8. 

4. - Refuzul de a acorda dlui Berrehab o nouă a utori zaţ i e de şedere 
după di vorţ ş i expulza rea care a rezultat de aici au împiedicat practic 
petiţionarii să păstreze între ei contacte regulate, totuş i esenţiale , având în 
vedere vârsta fragedă a copilului , ş i constituiau deci ingerinţe în exercitarea 
unui drept garantat prin paragrafu l I al art. 8. 

5. - Măsurile îndeplineau condiţiile paragrafulu i n Ele se bazau pe 
legea din 1965 şi erau deci "prevăzute de lege" . 

De asemenea, ele cadrau cu politica olandeză de imigrare, care urmărea 
controlul intrării străinilor în ţa ră şi se poate considera deci că au fost luate în 
scopuri legitime; era vorba de apărarea "bunăstării economice a ţării" prin 
regularizarea pieţei muncii. 

Rămânea necesitatea lor. Curtea admite că această Convenţie nu interzice, 
în principiu, statelor contractante să regleze intrarea şi durata şederii străinilor. 

Ea subliniază că ea nu judecă în sine politica Olandei în materie de imigrare ş i 
de şedere a străinilor, ci vrea să confrunte ţelul legitim unnărit cu gravitatea 
at ingerii dreptului petiţionaril or la respectarea vieţii lor de familie . Or, ea 
consideră că nu s-a asigurat un echilibru corect Între interesele puse în joc şi că 
a ex istat deci o dispropol1ie între mijloacele folosite ş i ţe lul legitim unnărit. 
Măsurile în litigiu au încălcat în acest fel art. 8 (6 voturi pentru, I împotrivă). 

În schimb, nu a existat o violare a art. 3 (unanimitate), întrucât faptele 
cauze i nu arată că tatăl sau fiica au trecut prin suferinţe de o intensitate 
corespunzătoare noţiunii de tratament " inuman" sau "degradant" . 

6. - În numele art . 50, petiţionarii cereau reparaţii băneşti pentru un 
dublu prejudiciu materia l ( lipsa de beneficii şi cheltuieli de călătorie) , 

precum ş i o indemnizaţ i e pentru s uferinţa morală , ca unnare a separării lor. 
Statuând în mod echitabil , Curtea acordă 20.000 de tlorini olandezi pentru 
cheltuielile de călătorie ş i prejud iciu moral (unanimitate). 
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JltID®o CAZUL MOUSTAQUIM contra BELGIEI - Măsură de expulzare 
împotriva unui marocan condamnat penal, venit de foarte tânăr în ţară 
şi care îl separă de cei apropiaţi 

1. - Născut În Maroc În 1963, dl Abderrahman Moustaquim vine in 
Belgia nu mai târziu de iulie 1965. Părinţii lui şi cei şapte fraţi şi surori 
trăiesc În această {ară. 

La 9 noiembrie 1982, Curtea de Apel din Liege Îl declară vinovat 
de douăzeci şi două de infracţiuni comise În perioada 
februarie- decembrie 1980, În timp ce era minor, din punct de vedere 
penal şi Îi dă pedepse cu Închisoarea, care totalizează douăzeci şi şase 
de luni. Este vorba de o parte din faptele reproşate incriminatului şi pe 
care, jurisdicţiile pentru tineret şi apoi Tribunalul corecţional din 
Liege, le judecaseră Înainte . 

a hotărâre regală din 28 februarie 1984 ordonă expulzarea celui În 
cauză din Belgia, pe motiv că el constituie un pericol real pentru societate 
şi că a adus atingeri grave ordinii publice. La 22 iunie 1984 şi, respectiv, la 
16 octombrie 1985, Consiliul de Stat respinge cererea de suspendare a 
executării hotărârii, precum şi cererea În anulare a acestuia. Eliberat În 
aprilie 1984, după optsprezece luni de detenţie, dl Moustaquim este 
expulzat la sfârşitul lui iunie 1984; el se rejilgiază la Început in Spania, 
unde i se impune să părăsească ţara, apoi În Grecia şi in Suedia. Totuşi, o 
hotărâre regală din 14 decembrie 1989 fI autorizează să stea În Belgia o 
perioadă de probă de doi ani; petiţionarul revine În această ţară la 
20 ianuarie 1990. 

2. - În cererea sa din 13 mai 1986, către Comisie, dl Moustaquim 
susţine că expulzarea sa din Belgia incalcă numeroase dispoziţii ale 
Convenţiei: art. 8, pentru atingerea vieţii sale defamilie şi private; art. 14, 
combinat cu art. 8, pentru discriminare bazată pe naţionalitate; art. 3, pentru 
tratament inuman şi degradant; art. 6, Întrucât Consiliul de Stat nu 
constituia, În acest caz, un tribunal imparţial; art. 7, deoarece este vorba de o 
sancţiune pentru fapte care nu erau toate infracţiuni penale în momentul În 
care au avut loc. I 

• Hotărârea din 18februarie 1991 (Cameră) (seria A nI'. 193) 

3. - Contrar guvernului belgian, Curtea consideră că acest caz nu şi-a 
pierdut obiectul. Decizia regală din 14 decembrie 1989 nu a făcut altceva 
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decât să suspende deci zia de expulzare şi nu a şters consecinţele , pe care 
dl Moustaquim le-a suferit timp de mai bine de cinci ani. 

4. - Petiţionarul trăia în Belgia, unde şedeau şi părinţii lui şi cei şapte 
fraţi şi surori , şi el nu rupsese legăturile cu ei niciodată. Deci , expulzarea îl 
îndepărta de ei, cu toate că el a încercat să rămână în contact prin 
corespondenţă. Pornind de la aceasta, a existat o atingere a dreptului de a se 
respecta viaţa de familie , garantat de paragraful I al art. 8. 

5. - Răspundea amestecul exigenţelor paragrafului 2? 

Temeiul său legal se afla, fără îndoială, în dispoziţiile legii din 15 
decembrie 1980, privind accesul în teritoriu, şederea, stabilirea şi îndepărtarea 
străinilor. 

Amestecul în cauză unnărea un scop pe deplin compatibil cu Convenţia: 
apărarea ordinii. 

Era el necesar într-o societate democratică? Curtea nu subestimează 
deloc preocuparea statelor contractante de a asigura ordinea publică , în 
special în ce priveşte dreptul lor de a controla, în virtutea unui principiu de 
drept internaţional bine stabilit şi fără a prejudicia angajamentele care le 
revin din tratate, intrarea, şederea şi îndepărtarea celor de altă naţionalitate. 

Acţiunile blamabile imputate dlui Moustaquim prezintă numeroase 
particularităţi . Toate s-au petrecut în adolescenţă. De altfel , numai douăzeci 
şi şase dintre ele , care se întindeau pe o perio a dă destul de sc urtă 
- aproximativ unsprezece luni -, au fo st deferite juri sdicţiei corecţionale, iar 
în apel la Curtea din Liege aceasta l-a lăsat liber în patru cazuri şi l-a 
condamnat în celelalte douăzeci şi două. O perioadă destul de lungă s-a scurs 
între ultima infracţiune reţinută în sarcina incriminatului şi hotărârea de 
expulzare. De altfel , în momentul acela toţi cei apropiaţi de cel în cauză 
stăteau În ţara de primire , iar unul dintre fraţii mai mari obţinuse 
naţionalitatea şi i se născuseră încă trei fraţi mai mici . OI Moustaquim el 
însu ş i venise foarte t â năr în ţara respectivă şi petrecuse acolo în jur de 
douăzeci de ani lângă ai săi sau nu departe de ei, nu revenise decât de două 
ori în Maroc , în vacanţe , ş i unnase toată şcoala în franceză. De atunci , viaţa 
sa de familie a fost g ra v perturbată prin măsura de expulzare, pe care 
Comisia consultativă a străinilor o judecase ca " inoportună" . A existat o 
disproporţie între mijlocul folosit şi ţelul legitim unnărit , de unde şi violarea 
art. 8 (7 voturi pentru. 2 împotrivă) . 

6. - O asemenea concluzie scuteşte Curtea de a cerceta dacă expulzarea a 
negat, de asemenea, dreptul petiţionarului de a i se respecta viaţa privată. 

7. - Situaţia dlui Moustaquim nu se compară cu aceea a minorilor 
delincvenţi care posedă naţionalitatea belgiană sau cu cei care au cetăţenia 
unui alt stat membru al Comunităţii Europene. Primii beneficiază de dreptul 

1 La 10 aprilie 1989. Comisia reţine cererea privind consecinţele măsurii de expulzare, dar 
î nlătură rec l a maţia în baza art. 6. in raponul să u din 12 octombrie 1989, ea pune concluzia 
violării art. 8 (10 voturi pentru, 3 împotri vă) . dar nu şi a an. 14 - combinat cu an. 8 - , an. 3 ş i 
art. 7 (unanimitate). 
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de şedere pe teritoriul propriei lor ţări. În ceea ce îi priveşte pe cei din a doua 
categorie, tratamentul lor preferenţial are o justificare obiectivă şi raţională, 

Belgia făcând parte, împreună cu statele respective, dintr-o ordine juridică 
specifică. Deci nu a existat o violare a art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate). 

8. - Întrucât reclamaţiile privind art. 3 şi 7 nu au fost reluate în faţa ei , 
Curtea nu consideră necesar să le examineze din oficiu (unanimitate). 

9. - Curtea respinge cererea de reparaţii pentru daune materiale 
(unanimitate) întrucât nu vede o legătură de cauzalitate între violarea 
art. 8 şi lipsa de beneficii susţinută. În schimb, îi alocă petiţionarului o 
indemnizaţie de 100.000 franci belgieni pentru daune morale (7 voturi 
pentru , 2 împotrivă). 

Belgia trebuie să ramburseze dlui Moustaquim cheltuielile de judecată 
şi onorariile avocaţilor în faţa Comisiei consu ltative a străinilor şi a 
Consiliului de Stat, adică 90.000 franci belgieni (7 voturi pentru , 
2 împotrivă) . Pentru cheltuielile de judecată privind instanţele prin care a 
trecut în faţa organelor Convenţiei, Curtea ţine cont de insuficienţa 
justificărilor şi pieselor la dosar produse de cel interesat şi nu-i acordă 
acestuia decât 250.000 franci belgieni , mai puţin 10.730 franci francezi 
plătiţi de către Consiliul Europei cu titlu de asistenţă judiciară (7 voturi 
pentru, 2 împotrivă). 
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ll®lL CAZUL BELDJOUDI contra FRANŢEI - Măsură de expulzare 
Împotriva unui algerian condamnat penal, născut În ţara părinţilor, 
atunci francezi, şi căsătorit cu o franţuzoaică 

1. - DI Mohand Beldjoudi este născut În Franţa În /950 din părinţi de 
origine algeriană care-şi pierd, ei ca şi el, naţionalitatea fi-anceză în 1963, după 
obţinerea independenţei de către Algeria. EI este crescut În Franţa, unde a trăit 
totdeauna, fie cu părinţiifie cu dna MmTine Teychene, cetăţeanăji-anceză cu care el se 
căsătoreşte În 1970. Părinp'i lui şi cei cinciji-aţi mai mari sunt toţi rezidenţi ji-ancezi. 

În 1969, /974, 1977 şi 1978, el este condamnat pentru diferite inji'ac(iuni 
printre care un furt calificat, pentru care primeşte o pedeapsă de opt ani de 
Închisoare pentru crimă. 

În noiembrie 1979, ministrul de interne emite Împotriva lui o decizie 
executorie de expulzare pe motiv că prezenţa lui pe teritoriul ji'ancez este de 
natură să compromită ordin ea public ă. În aprilie 1988, Tribunalul 
administrativ din Versailles Înlătură recursul În anulare făcut de dl Beldjoudi. 
Între timp, acesta jitsese, În 1986, găsit vinovat de numeroase alte infi 'acţiuni şi 
solicitase În van, În anii 1983 şi 1984, un certificat de naţionalitate (cetăţenie, 

n. t.) Fanceză. La 18 ianuarie 1991, Consiliul de Stat respinge cererea celui 
interesat care a atacat decizia Tribunalului administrativ şi decizia executorie 
de expu/zare. Aceasta din urmă nu a fost executată Încă şi dl Beldjoudi este 
trimis cu domiciliul forţat În departamentul Hauts-de-Seine. De alţfel, el se află 
sub control judiciar ca urmare a unei inculpări pentru tăinuire de fitrt agravat. 

2. - În cererea din 28 martie 1986 către Comisie, dl şi dna Beldjoudi 
susţin că măsura expulzării lui Încalcă numeroase dispoziţii ale Convenţiei: 
ari. 8, pentru atingere a dreptului de a i se respecta viaţa privată şi de familie; 
art. 3, Întrucât rejimt/ probabil al autorităţilor algeriene de a-i elibera dlui 
Beldjoudi un paşaport care să-i permită să părăsească Algeria ar constitui un 
tratament inuman şi degradant; art. /4 combinat cu art. 8, pentru discriminare 
bazată pe credinţele religioase sau originea etnică a dlui Beldjoudi; art. 9, 
pentru Împiedicarea libertăţii lor de gândire, de conştiinţă şi de relig ie; 
art. /2, pentru negarea dreptului lor de a se căsători şi a crea o familiel 

• Hotărârea din 26 martie 1992 (Cameră) (seria A nr. 234-A) 

3. - Conform Curţii , executarea măsurii de expulzare ar constitui un 
amestec al unei autorităţi publice în exercitarea de către petiţionari a 
dreptului de a li se respecta v iaţa lor de familie , garantat prin § 1 al art. 8. 

4. - Expulzarea litigioasă ar îndeplini condiţiile paragrafului 2? 

Baza legală a amestecului se află , incontestabil , în art . 23 al ordonanţei 
din 2 noiembrie 1945 privind condiţiile de intrare şi de şedere a unor străini 
în Franţa. 

1 În raportul său din 6 septembrie 1990, Comisia formulează av izul că expulzarea dlui 
Beldjoudi ar viola drepntl acestui a şi al soţie i la respect pentru viaţa de famili e în sensul an . 8 
(12 voturi pentru, 5 împotri vă) , dar nu ar încălca an . 3 (unanimitate), ş i că nu a fost o violare 
nici a an. 14 combinat cu an. 8 (unanimitate) ş i nici a an . 9 ş i 12 (unanimitate). 
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Amestecul în cauză vizează sco puri pe deplin compatibile cu 
Convenţia: apărarea ordinii ş i prevenirea infracţiunilor penale. 

În ce priveşte necesitatea într-o soc ietate democratică , trecutul penal al 
dlui Beldjoudi apare cu mult mai încărcat decât acela al dlui Moustaquim. 
Curtea cercetează, prin urmare, dacă celelalte circumstanţe ale cauzei -
comune celor doi petiţionari sau proprii unuia dintre ei - sunt suficiente 
pentru a compensa acest element care are o greutate considerabilă . 

Ţinând cont de vârsta petiţionarilor şi de lipsa copiilor în căminul lor, 
amestecul Iitigios loveşte, în primul rând, în viaţa lor de familie , de soţ şi soţie. 
Or, ei s-au căsătorit în Franţa, acum mai bine de douăzeci de ani , şi acolo au 
avut întotdeauna domiciliul conjuga!. Perioadele de detenţie ale dlui Beldjoudi 
nu au întrerupt viaţa lor de familie, care rămânea protejată prin art. 8. 

Subiect direct al expulzării , dl Beldjoudi este n ăsc ut în Franţa din 
părinţi , care atunci erau francezi , ş i a avut naţionalitatea franceză până la 
I ianuarie 1963. EI a întreprins, un an după prima sa condamnare ş i cu nouă 
ani înainte de adoptarea deciziei executorii, demersuri pentru a recăpăta 
respectiva naţiona litate. În al doilea rând, el s-a căsătorit cu o franţuzoaică şi 
întreaga lui famili e apropi ată a avut, într-o anumită perioadă , naţionalitatea 

franceză şi locui eşte în Franţa de zec i de ani. În sfârşit, el şi-a petrecut 
întreaga existenţă în Franţa , adică peste patruzeci de ani , a urmat şcoala în 
franceză şi probabil că nu cunoaşte limba arabă ; nu pare că are cu Algeria 
alte l egături decât naţionalita tea. 

În ce o priveşte pe dna Beldjoudi , născută în Franţa din părinţi francezi, 
ea a trăit întotdeauna acolo ş i are naţionalitate franceză. Dacă ea îşi urma 
soţul , ar fi trebuit să se stabilească în străinătate , fără îndoială în Algeria, stat 
a cărui limbă probabil că nu o cunoaşte. O asemenea dezrădăcinare ar putea 
să-i creeze mari dificultăţi de adaptare şi să se lovească de obstacole reale 
practice ş i chiar juridice. 

În consecinţă , deci zia de expulzare a dlui Beldjoudi , dac ă ar fi 
executată, nu ar fi proporţională cu ţelul legitim urmărit şi ar viola deci art. 8 
(7 voturi pentru, 2 împotrivă). 

5. - Asemenea concluzie scuteşte Curtea de a cerceta dacă expulzarea 
neagă , de asemenea, dreptul celor interesaţi la respect pentru viaţa lor 
privată. 

6. - Având în vedere constatarea violării art. 8, Curtea nu consideră necesar 
să studieze în plus susţinerea discriminării contrare art. 14 în folosirea dreptului 
petiţionarilor la respect pentru viaţa lor de familie (8 voturi pentru, I împotrivă). 

7. - Reclamaţiile privind art. 3, 9 ş i 12 nefiind reluate in faţa sa, Curtea nu 
consideră că are obligaţia de a le examina din oficiu (8 voturi pentru, I împotrivă). 

8. - Petiţionarii cereau 10.000.000 franci francezi drept despăgubiri. 
Curtea admite că ei au suferit un prejudiciu moral , dar ea îl apreCIază 
suficient de compensat prin hotărâre (unanimitate) . 
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Pentru cheltuielile de judecată şi taxele suportate în timpul procedurii în 
faţa organelor Convenţiei, ea găseşte rezonabil să aloce suma de 60.000 
franci francezi (unanimitate)l. 

9. Bibliografie 
CARLI ER (J.-Y.). - .. Vers I' interdiction d'expulsion des etrangers integresry", R. TD.H. 1993 . 

p.449-466. 

COUSS IR AT-COUSTERE (V.). - ,.La jurisprudence de la Cour europeenne des droits de 
I' homme en 1992", A.F.D.I. 1992, p. 629 şi urm. 

DECAUX (E.) şi T AVERNIER (P.) - ,.Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de J' homme (annee 1992)" , J.D.1. 1993 , p. 723- 727. 

LEscENE (P.). - .,Affaires Beldjoudi c. France et Vijayanathan et Pusparajah c. France", 
Cahiers du CREDHO nr. 1, 1994, p. 8 1-94. 

MERRILLS (1. G.) . - " Decisions on the European Convention on Human Rights during 
1992", B. YB.l.L. 1992, p. 572- 574. 

PETTITI (L.-E.). - ,.Droits de I·homme'·. R.S.CD.P.C 1992. p. 635- 644. 

SUDRE (F .). LEVI NET (M.), PEYROT (B.) şi ECOC HARD (B.). - "Chronique de jurisprudence 
de la Cour europeenne des droits de I' homme - 1992", R.U.D.H. 1993 , nr. 1- 2, p. 1 şi 
urm. 

Sl,; DRE (F.) şi allii - " Les grands arrets de la Cour europeenne des droits de I' homme", 
Paris, PUF, 2003. p. 395-403. 

SWART (B.). - "The case-Iaw of the European Court of Human Rights in 1992", E.J.C 
1993, p. 167 şi urm. 

W ARBRI CK (C.) . - " Th e European Convention on Human Rights ", Y.E.L. 1992. 
p.698- 702. 

I Sentinţa de expulzare a dlui Beldjoudi nu a fost nici executată nici amânată. 



Capitolul 3 

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII PRIVATE 
(articolul 8 al Convenţiei) 

1. Datele personale 

ll®~lo CAZUL GASKIN contra REGATULUI UNIT - Refuz de a da 
acces deplin la dosarul său unei persoane luate În Îngrijire În timpul 
copilăriei de către serviciile sociale 

1. - Născut În 1959, dl Graham Gaskin este cetăJean britanic. După 
decesul mamei sale, primăria din Livelpool Îl ia În i'ngrijire, la 1 septembrie 
1970, i'n virtutea legii din 1948 privind copiii. În ziua majoratului său 
(J 8 ani), la 2 decembrie 1977, plasarea se Încheie. 

În toată această perioadă, cel interesat şade la diverşi părinli adoptivi. 
EI pretinde că a fost maltratat şi Încearcă să afle unde, la cine şi i'n ce 
condiţii a trăit, pentru a-şi putea depăşi problemele şi a-şi cunoaşte trecutul. 

În 1979, dorind să introducă o aCJiune de daune interese pentru neglijenţă 
Împotri va autorităJii locale, cere, În virtutea legii din 19 70 privind 
administrarea justiJiei, să i se comunice note şi dosare Întocmite de autoritatea 
locală În timpul perioadei În care a fost pupil al asistenJei. High Court respinge 
cererea la 22 februarie 1980, pe motivul naturii confidenJiale şi private a 
dosarelor Întocmite, conform regulamentului din 1955 privind plasarea 
copiilor. Această decizie este confirmată de Court of Appeal/a 27 iunie 1980. 

Între 1980 şi 1983, diverse com isii ale consiliului municipal din 
Liverpool adoptă rezoluJii privind accesul la dosarele unor copii asistaJi, din 
care, o parte sunt atacate În justiJie. În sfârşit, În noiembrie 1983 Consiliul 
municipal adoptă o nouă rezoluţie care dă dlui Gaskin acces la dosarul său 
În măsura În care informatorii (perso an ele care dau informaţii unui 



454 J URISPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

ancheta tor social, n. t.) vor consimţi. Textul se conformează unei circulare 
din august 1983, emisă de către Ministerul Sănătăţii şi Securităţii Sociale. 

Dosarul În cauză cuprinde 352 documente Întocmite de 46 de persoane. 
La 23 mai 1986, copii a 65 de piese, redactate de 19 persoane care şi-au dat 
consimţământul să se comunice, sunt trimise solicitors-i1or celui interesat. 

2. - În cererea sa din 17 februarie 1983 că tre Comisie, dl Gaskin 
denunţă refuzul de a.fl lăsat să consulte Întregul lui dosar păstrat de 
primăria din Liverpool; el vede În aceasta o violare a art. 8 şi 10 ale 
Convenţiei. EI invocă, de asemenea, Gl1. 3 şi 13 ale acesteia şi Gl1. 2 din Protocolul 
nr. I I . 

• Hotărârea din 7 iulie 1989 (plenul Curţii) (seria A nr. 160) 

3. - Curtea Începe prin a delimita obiectul litigiului . Ea se consideră 
sesizată numai cu problemele ridicate, În temeiul art. 8 şi 10, În legătură cu 
procedurile şi deciziile prin care dl Gaskin şi-a văzut refuzat accesul la 
dosarul său personal , după respingerea cererii prezentate În vederea 
introducerii unei acţiuni pentru daune interese. 

4. - Guvernul britanic susţinea inaplicabilitatea art. 8. Curtea consideră că 
dosarul se referea la viaţa privată şi de familie a dlui Gaskin Într-o asemenea 
măsură, Încât problema accesibilităţii celui interesat intră în domeniul art. 8. 
Prin această concluzie ea nu exprima nici o opinie asupra chestiunii de a şti 

dacă drepturile generale de acces la date personale se poate deduce din 
paragraful 1. 

5. - După jurisprudenţa Curţii , art. 8, deşi tinde, în esenţă , să ferească 

individul de amestecuri arbitrare ale puterilor publice, poate da naştere unei 
creşteri a obligaţiilor pozitive, inerente unei respectări efective a vieţii de familie. 
Desigur, dl Gaskin nu denunţă faptul că au fost culese şi Înregistrate informaţii În 

legătură cu el; mai mult chiar, el nu susţine că au fost folosite Împotriva sa. În 
schimb, el protestează Împotriva interz icerii de a i se da acces liber la 
respectivele infonnaţii . ar, nu s-ar putea spune că Regatul Unit a comis un 
"amestec" În viaţa privată sau de familie a petiţionarului prin refuzul său de a-I 
lăsa, fără nici o restricţie, să consulte dosarul său. În această privinţă, cel interesat 
se plânge, În esenţă, de in acţiunea statutului. Trebuia deci să se detennine dacă 
acesta din urmă tratase cererile de comunicare de o manieră incompatibilă cu o 
obligaţie pozitivă rezultată din art. 8. 

Conform guvernului , funcţionarea corectă a serviciului de asistenţă 
pentru copii depinde de informaţiile furnizate de organismele profesionale şi 
membrii lor etc . ar, s-ar Îndepărta colaborarea lor, dacă nu s-ar păstra 

• 1 La 23 ianuarie 1986, Comisia retine numai reclamat ia privind refuzul accesu lui la dosar. 
In raportul său din 13 noiembri e 1987 , ea pune concluzia vio lării an. 8. dar nu şi a an. 10 
(1 I voturi pentru şi o abt inere). 
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anonimatul , ceea ce ar dăuna serviciului de asistenţă pentru copii . Nu ar 
exista nici un refuz global de acces la dosare; informaţiile confidenţiale ar fi 
accesibile în măsura în care s-ar obţine acordul informatorului. De altfel, 
acesta era cazul respectiv pentru 65 de documente. Pentru dl Gaskin, totuşi , 

legea din 1987 privind accesul la dosarele personale precum şi regulamentul 
său de aplicare din 1989, care nu este valabil pentru datele culese înainte de 
intrarea sa în vigoare, arată în ce măsură puterile publice britanice vor da de 
acum încolo informaţii de genul celor pe care el le cere. 

6. - Din punctul de vedere al Curţii, persoanele care se găsesc în situaţia 
petiţionarului au un interes primordial , protejat prin Convenţie , să primească 

informaţiile de care au nevoie, pentru a cunoaşte şi înţelege copilăria lor şi anii 
de formare . Un sistem care subordonează accesul la dosare acceptului 
informatorilor, cum este în Regatul Unit, poate fi , în principiu, considerat ca 
fiind compatibil cu art. 8. Totuşi , Curtea consideră că trebuie ocrotite, atunci 
când un informator nu doreşte sau refuză în mod abuziv să-şi dea acordul , 
interesele oricărei persoane care caută să consulte piesele de la dosar privind 
viaţa sa privată şi de famili e. În asemenea cazuri , principiul proporţionalităţii 
cere ca un organ independent să ia decizia finală asupra accesului. În lipsa unui 
asemenea sistem, în speţă, art. 8 a fost încălcat (II voturi pentru, 6 împotrivă). 

7. - Cât priveşte art. 10, el nu obligă guvernul să comunice celui 
interesat informaţiile despre care este vorba. Prin urmare, dl Gaskin nu a 
suferit nici o atingere a libertăţii sale de a primi informaţii , aşa cum o 
protejează art. 10 (unanimitate). 

8. - În temeiul art. 50, Curtea respinge cererea (mai mult de 380.000 f) 
pentru lipsa de beneficiu trecută şi viitoare (unanimitate). În schimb, ea 
recunoaşte că petiţionarul a putut resimţi o anumită deznădejde şi nelinişte ş i 

îi acordă 5.000 f cu acest titlu (unanimitate) . 

În ce priveşte cheltuielile de judecată şi taxe, ea con sideră că intră în 
calcul numai acelea care au fost prezentate pentru procedurile europene. 
Găsind că suma global ă cerută (117 .000 f) este nere zonabilă , ea acordă 
11.000 f , minus 8.295 FF primiţi cu titlu de asistenţă judiciară (unanimitate) . 
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ll(lij31, CAZUL MIKULIC contra CROA ŢIEI - Lipsa mijloacelor de 
obligare a unui pârât într-o acţiune de stabilire a paternităţii de a se 
conforma unor ordonanţe judiciare care îi ordonau să se supună la teste 
ADN 

1. - Montana Lorena Mikulic este o croată născută În afara căsătoriei 

la 25 noiembrie 1996. La 30 ianuarie 1997, ea introduce Înfaţa tribunalului 
din Zagreb, Împreună cu mama sa , o acţiun e În stabilire de paternitate 
Împotriva lui H.P. Un anumit număr de audieri programate de tribunal 
trebuie să f ie amânate din cauza neprezentării lui H.P. Acesta din urmă nu 
se conformează nici ordonanţelor tribunalului prin care i se prescria să se 
s upună un or tes te A DN p entru a se putea stabili da că el es te ta tăl 
peti1ionarei. H.P. nu se prezintă la cele şase În tâlniri care i-au f ost fixate În 
acest scop. La capătul a trei ani ş i jumătate, tribunalul a ajuns la concluzia 
că H.P. este tatăl peti{ionarei. EI Îş i fundamentează concluzia pe mărturia 

mamei petiţionarei şi pe faptul că H.P. s-a sustras testelor ADN. H.P. f ace 
apel pe lângă tribunalul comitatului Zagreb, care anulează judecata din 
prima instanţă, considerând că paternitatea lui H.P. nu poate fi stabilită În 
principal pe baza refuzului său de a se supune testelor ADN. Cauza este 
retrimisă la tribunalul municipal, care se vede somat să audieze ca martori 
mai mulţi bărbaţi care, dacă ar fi de crezut cele afirmate de H.P. , au avut 
relaţii intime cu mama petiţionarei În perioada luată În considerare. La 19 
noiembrie 2001, tribunalul municipal stabileşte paternitatea lui H.P. ş i Îi 

recunoaşte peti{ionarei dreptul la o pensie alimentară. H.P. face din nou 
apel. Se pare că procedura ar fi în că p endinte în faţa tribunalului 
comitatului. 

2. - În cererea sa din 9 octombrie 1999, adresată Curţii, Montana 
Lorena Mikulic in vocă articolul 8 al Con venţie i, plângâ ndu-se că lipsa 
deciziei jurisdicţiilor a lăsat-o În incertitudine cu privire la identitatea sa 
personală. Ea denunţă şi durata procedurii din perspectiva articoluli 6 § 1 şi 
se mai declară de altfel victimă a unei violări a articolului 13, prin faptul că 
nu dispun e de nici o cale efecti vă p entru a fa ce ca procedura să f ie 
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accelerată, dat .fiind că dreptul croat nu Îi obligă pe pârâţii În acţiuni de 
stabilirea paternităţii să se supună ordonanţelor judiciare care prescriu 
prelevări de A.D.N. 

• Hotărârea din 7 februarie 2002 (5eCfia 1) (CEDO 2002-1) 

3. - Curtea notează că tribunalul municipal a programat cincisprezece 
audieri dintre care şase au trebuit să fie amânate din cauza neprezentării lui 
H.P., în timp ce aceasta nu s-a petrecut niciodată din cauza lipsei petiţionarei. 
Ne luând în considerare decât perioada scursă după 6 noiembrie 1997 - dată 

la care Convenţia a intrat în vigoare pentru Croaţia - ea consideră că nu s-a 
statuat într-un termen rezonabil asupra cauzei petiţionarei . Prin urmare, a avut 
loc o violare a articolului 6 § 1 (unanimitate). 

4. - Cu privire la articolul 8, Curtea relevă că dreptul croat nu prevedea 
nici o măsură permiţ â nd constrângere a lui H.P . de a se conforma 
ordonanţelor tribunalului care îi prescriau să se supună la teste ADN. În plus, 
el nu cuprindea nici o dispoziţie care să reglementeze consecinţele refuzului 
celui interesat. În schimb, este adevărat că tribunalele care statuează în cauze 
civile erau libere să ia în considerare faptul că o parte a pus piedici în 
stabi lirea anumitor fapte . Nu este însă nici suficient, nici adecvat de a stabili 
paternitatea unui individ pornind de la refuzul său de a se confonna unei 
ordonanţe judiciare cae îi prescria să se supună unor teste ADN . Mai mult, 
jurisdicţia de primă instanţă a omis, pentru a rezolva problema paternităţii în 
speţă, să aprecieze alte elemente pertinente. 

Potrivit Curţii , persoanele care se găsesc în situaţia petiţionarei au un 
interes vital , protejat de către Convenţie , să obţină informaţiil e necesare 
descoperirii adevărului privind un aspect important a l indentităţii lor 
personale. În schimb, se cuvine să reţinem că protecţia terţi lor se poate 
opune ca aceştia să fie constrânşi a se supune unor examene medicale de 
orice fel , inclusiv unor teste ADN. 

Un sistem de felul celui în vigoare în Croaţia , care nu prevede nici un 
mijloc de a-l obliga pe tatăl invocat să se conformeze unei ordonanţe a 
justiţiei care îi prescrie să se supună unor teste ADN, poate fi con siderată, în 
principiu, compatibilă cu articolul 8. Cu toate acestea, în cadrul unui astfel 
de sistem, interesele solicitantului acţiunii de stabilire a paternităţii trebuie să 
fie asigurate atunci când paternitatea nu poate fi stabi lită cu ajutorul testelor 
ADN. Lipsa oricărei măsuri procedurale adecvate, care să-I con strângă pe 
tatăl invocat să se conformeze ordonanţelor de justiţie în cauză , nu este 
conformă cu principiul proporţionalităţii decât dacă sistemul prevede alte 
mijloace care să-i permită unei autorităţi independente să tranşeze problema 
paternităţii într-un termen scurt. Or, petiţionara nu avea acces la o asemenea 
procedură . 
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De altfel , pentru a statua asupra unei acţiuni în stabilire de paternitate, 
tribunalele trebuie să ţină cont de interesul superior al copilului. Curtea 
estimează că procedura aplicabilă nu asigura un echilibru just între dreptul 
petiţionarei de a vedea că se pune capăt, fără amânări inutile, incertitudinii 
privind identitatea sa personală şi dreptul tatălui presupus de a nu se supune 
unor teste ADN. În consecinţă , ineficacitatea tribunalelor a lăsat-o pe 
petiţionară într-o stare de incertitudine prelungită în ceea ce priveşte 
identitatea sa personală şi nu i-a garantat respectarea vieţii sale private. A 
avut loc, deci , o violare a articolului 8 (unanimitate). 

5. - Potrivi t Curţii, petiţionara nu dispunea de nici un recurs efectiv 
pentru a denunţa durata procedurii. A avut loc, deci, o violare a articolului \3 
combinat cu articolul 6 § 1 (unanimitate). 

6. - Cea interesată susţinea că dreptul intern nu prevedea nici o măsură 
menită să-I detennine pe pârât să compară în faţa tribunalului în procedurile 
de stabilire a paternităţii . Având în vedere că acest punct a fost deja luat în 
considerare de către Curte cu prilejul examinării cauzei din perspecti va 
articolului 8, ea socoteşte inutil să mai examineze aceeaşi problemă din 
perspectiva articolului 13 (unanimitate). 

7. - În baza articolului 41, Curtea îi alocă petiţionarei suma de 7.000 
euro pentru daune morale (unanimitate). 

8. Bibliografie 
LAMBERT (P.) - ,.La Cour europeenne des droils de I'homme - annee 2002", lT.D.E. 

2003 , p. 48. 

2. Numele şi prenumele 

ll~o CAZUL BURGHARTZ contra ELVEŢIEI - Imposibilitatea pentru un 
soţ de a preceda patronimul soţiei sale, nume de familie, de al său propriu 

1. - Susanna Burghartz are naţionalităţile e lveţiană şi germană şi 

Albert Schnyder este cetăţean elveţian. Ei se căsă toresc in 1984 În 
Republica Federală Germania. Conform dreptului din această ţară, soţia ia 
num ele de " Burghartz", ales ca num e de familie, şi soţul pe cel de 
" Shnyder Burghartz". Înt rucâ t starea civilă elveţiană a Înregistrat 
"Schnyder " ca patronim comun soţi/or, ei solicită autorizaţia de a înlocui 
cu numele de "Burghartz" pentru familie şi de "Schnyder Burghartz" 
pentru soţ. La 6 noiembrie 1984, guvernul can/onului Bâle-Campagne Îi 

rejilză. 
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La 26 octombrie 1988, cel Interesaţi reÎnnoiesc cererea către 
departamentul de justi/ie al canton ului Bâle- Viile, În urma modificării 
codului civil În ce priveşte efectele căsătoriei, intrată În vigoare la 
1 ianuarie 1988. Ei se văd din nou respinşi la 12 decembrie 1988. La 8 iunie 
1989, Tribunalul federal acceptă recursul/ar, Întrucât ei se plâng că nu au 
fost autorizaţi să folosească" Burghartz " ca nume de familie, dar respinge 
autorizarea p entru soţ de a purta num ele de "Schnyder Burghartz " 
subliniind că În practică acesta ÎI poate {olosi pentru uz privat. 

2. - În cererea lor, din 26 ianuarie 1990, către Comisie, dl şi dna 
Burghartz invocă art. 8 şi 14 din Conven/ie; ei reproşează autorităţilor că 
au refi/zat primului dreptul de a pune Înaintea numelui de familie propriul 
său nume, În timp ce dreptul elvefian acordă această posibilitate so/iilor 
care au ales ca nume de familie pe cel al soţului} . 

• Hotărârea din 22 februarie 1994 (Cameră) (seria A nr. 280-B) 

3. - Guvernul ridică două excepţii preliminare. 

În primul rând, el contesta petiţionarei calitatea de victimă în sensul art. 25 
al Convenţiei ; nimeni altcineva în afară de dl Burghartz nu era lezat prin 
respingerea cererii sale, aici singura în cauză, soţia sa obţinând satisfacţie în faţa 
Tribunalului federal care i-a permis să-şi păstreze numele de fată. Curtea 
aminteşte că acest caz îşi are originea într-un demers comun al soţilor Burghartz 
care cer schimbarea simultană a numelui de familie comun şi a numelui soţului. 
Ţinând cont de noţiunea de familie, care este pe primul plan în sistemul 
Convenţiei, ea consideră că dna Burghartz se poate pretinde victimă, cel puţin 
indirect , a deci ziilor incriminate. În consecinţă, Curtea respinge excepţia 
(unanimitate). 

În al doilea rând , guvernul denunţă absenţa epuizării căilor de recurs 
intern. Conform Curţii, nu se poate reproşa celor interesaţi că şi-au 
întemeiat recursul numai pe dreptul intern, din moment ce argumentele 
lor, în esenţă , coincideau cu cele cu care au ses izat Comisia. În ce priveşte 
recursul de drept public , caracterul să u subsidiar îl impiedica de a fi în 
speţă un remediu adecvat a cărui epuizare art. 26 din Convenţie ar fi 
cerut-o, de asemenea. Curtea înlătură deci şi această exc epţie 

(unanimitate). 

4. - Guvernul contesta aplicabilitatea art. 8 şi 14. De la intrarea în 
vigoare a Protocolului nr. 7, la 1 noiembrie 1988, articolul său 5, privind 
egalitatea în drepturi şi responsabilităţile cu caracter civil între soţi. ar 
determina singur, în calitate de lex specia lis, egalitatea acestora în alegerea 
numelui lor. 

I În raponul său din 2 1 octombrie 1992, Comisia fOnllUlează avizul că a fost vio lat an. 14 
combinat cu an. 8 (18 voturi pentru, 1 împotrivă) şi că nu este necesar să se exam ineze cazul 
prin prisma an. 8 luat singur ( 13 voturi pentm, 6 împotrivă). 
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Curtea subliniază că , în virtutea art. 7 al Protocolului nr. 7, art. 5 se 
analizează ca o clauză adiţională la Convenţie şi în special la art. 8 şi 

art. 60. În consecinţă , el nu se va substitui art. 8 şi nici nu-i va reduce 
valoarea . Ea notează că art . 8 nu conţine dispoziţii explicite în materie 
de nume, contrar altor instrumente internaţionale. În calitate de mijloc 
de identificare personală şi de apartenenţă la o familie , numele unei 
persoane nu priveşte mai puţin viaţa privată şi de familie a acesteia . Că 
statul şi societatea au interes să îi reglementeze utilizarea nu înseamnă 
un obstacol , căci aceste aspecte de drept public sunt compatibile cu viaţa 
privată , concepută ca încorporând, într-o anumită măsură , dreptul pentru 
individ de a face şi dezvolta relaţii cu semenii s ăi , inclusiv în domeniul 
profesional sau comercial. 

În această împrejurare , conservarea de către petiţionar a numelui de 
familie sub care, după spusele lui , este cunoscut în mediile academice, poate 
influenţa cariera sa într-un fel care nu trebuie neglijat. Art. 8 este deci 
aplicabil (6 voturi pentru, 3 împotrivă). 

5. - În sprijinul sistemului incriminat, guvernul invoca, în primul rând, 
grija legiuitorului e lveţian de a exprima unitatea familiei prin aceea a 
numelui. Argumentul nu convinge Curtea, întrucât adăugarea de către soţ a 
patronimului său la numele comun, împrumutat de la soţia sa, nu ar reflecta, 
într-o măsură mai mică , unitatea familiei decât soluţia inversă, admisă de 
Codul civil. 

Apoi , nu s-ar putea vorbi aici , confonn Curţii , de o tradiţie veritabilă: 
introducerea, în folosul sOţiilor, a dreptului pe care petiţionarul îl solicită , 

începe doar în 1984. De altfel , Convenţia trebuie interpretată în lumina 
condiţiilor de astăz i şi, în special . a importanţei acordate principiului 
nediscriminării. 

Nimic nu mai diferenţiază alegerea, de către cei doi soţi , a unuia din 
patronimele lor, de preferinţă a celuilalt , ca nume de familie. Contrar 
afirmaţiilor guvernului , el nu este mai argumentat în actul de susţinere al 
soţului decât în cel al soţiei. Deci , nu se justifica să i se dea consecinţe 
deosebite în funcţie de caz. 

În ce priveşte alte tipuri de nume, cum ar fi numele compus sau orice 
altă fonnă particulară , Tribunalul federal el însuşi le-a separat de numele de 
familie legal , singurul care poate figura în documentele oficiale ale unei 
persoane. Ele deci nu pot trece ca echivalente ale acestuia. 

În rezumat, diferenţa de tratament în litigiu este lipsită de o justificare 
obiectivă şi raţională şi , ca unnare , neagă art. 14 combinat cu art. 8 (5 voturi 
pentru, 4 împotrivă) . 

6. - Având în vedere această concluzie, Curtea nu consideră necesar să 
cerceteze dacă a fo st Încălcat şi art . 8 luat singur (unanimitate). 
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7. - În virtutea art. 50, petiţio n arii recl amau 31.000 franc i e l veţieni 
pentru cheltuieli de reprezentare în faţa autorităţilor naţionale ş i apoi a celor 
de la Strasbourg. Curtea le acordă 20.000 franci elveţieni (unanimitate ).1 
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: :0;), CAZUL STJERNA contra FlNLANDEI- Refuzul prefecturii şi apoi 
al Curtii administrative supreme de a permite o schimbare de patronim 

1. - Cetăţean jlnlandez, născu t În / 936 şi domiciliat la Helsinki, 
dl Stjerna este inspector de vamă . 

În 1989, el cere Prefecturii din Uusimaa autorizarea de a schimba 
num ele său patronimic" Stjerna" În Ta vas tstjerna ", num e purtat de 
strămoşii săi. După un aviz negativ al comitetului consultati v asupra 
numelor, Prefectura respinge cererea petiţionarului la / 2 februarie 1990, În 

1 Conform unui amendament la articolul 177 a al ordonanţci asupra stării civi le. intrată in 
vigoare la 1 iulie 1994. logodnicul poate, de asemenea, după căsătorie , să-ş i păstreze numele. urmat 
de numele de fami lie, arunci când logodnicii au ales să poarte patronimul soţiei ca nume de familie . 



462 JURISPRUDENŢA CU RŢII EUROPENE A DR EPTURILOR OMULUI 

virtutea arI. /0 § 2 al legii din /985 asupra patronime/or. Ea Ilii este 
convinsă că numele propus a fosl purtat constanl de către strămoşii celui 
interesat. Întrucât primul care a purtat numele săli actual este născut În 
afara căsătoriei: de altfel. numele propus a fost utilizat de strămoşi foarte 
Îndepărta{i În timp (seco lul al XV/lI-lea) . 

La /4 noiembrie 1990. Curtea Supremă Administrativă confirmă 
decizia Prefecturii. 

2. - În cererea sa din / I martie J 99 / către Comisie. dl Stjerna pretinde 
că reficul de a-I au!ori::a să-şi schimbe patronimul În Tavas!stjerna Încalcă 
ar!. 8 al Convenţiei şi ar!. J 4 combina! cu ar!. 8. 1 

• Hotărârea din 25 noiembrie 1994 (Cameră) (seria A nr. 299-8) 

3. - CUl1ea examinează cazul mai întâi prin prisma art. 8 luat singur. 

În calitate de mijloc de identificare personală ş i de legătură cu o familie , 
numele unei persoane priveşte viaţa privată şi de familie a acesteia. Că există 
un interes public în a reglementa folosirea lui nu schimbă situaţia cu nimic. 
Obiectul reclamaţiei aparţine deci de art. 8, care se aplică (unanimitate). 

4. - Refuzul autorităţilor finlandeze de a-l autoriza pe dl Stjema să adopte 
un nou patronim specific nu ar trece, pentru Curte, în mod necesar, ca un 
amestec în exercitarea dreptului la respect pentru viaţa privată , cum ar fi fost , 
spre exemplu, obligaţia de a schimba patronimul. Art. 8 poate totuşi duce la o 
creştere a obligaţiilor pozitive, inerente unui "respect" efectiv al vieţii private. 

În ciuda unei folosiri din ce în ce mai răspândi te a numerelor personale 
de identitate în Finlanda şi în alte state contractante, numele păstrează un rol 
determinant pentru identificările de acest gen. Chiar dacă pot exista motive 
adevărate , care să-I facă pe individ să dorescă să-şi schimbe numele , în 
interesul public se pot justifica unele restricţii legale la asemenea posibilităţi. 
Nu există deloc puncte de convergenţă între sistemele naţionale , în ce 
priveşte condiţiile în care se poate efectua legal schimbarea numelui . Din 
aceasta se poate deduce deci că statele contractante se bucură de o marjă 
largă de apreciere în acest domeniu . 

În ce priveşte exemplele de neplăceri de care se plânge petiţionarul , nu s-a 
demonstrat că pretinsele dificultăţi de ortografie şi de pronunţare a numelui pot 
fi foarte dese sau mai importante decât cele întâmpinate astăzi de un foarte mare 
număr de persoane în Europa. Orice ar fi , autorităţile finlandeze sunt, în 
principiu, mai bine plasate pentru a aprecia nivelul de neplăcere şi nu a fost 
avansat nici un motiv suficient de convingător pentru a duce Curtea la o altă 
concluzie decât ele. În sfârşit, cu toate că numele actual al petiţionarului a 
putut să-i aducă o poreclă, acolo nu este vorba de o caracteristică specifică 
numelui său pentru că numeroase patronime se pretează la defonnări. Sursele 
de neplăcere denunţate nu sunt deci suficiente pentru a pune problema unei 
lipse de respect a vieţii private prin prisma paragrafului 1. 

I În raportul său din 8 iulie 1993. Comisia fonnu l ează avizu l că nu a ex istat o \' iolarc nici 
a art. 8 ( 12 voturi pentru. 9 impotri\'ă) ş i nici a art . 14 combinat cu acesta (unanimitate). 
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Cât priveşte ataşamentul susţinut de cel interesat pentru numele luat în 
considerare, ultimul strămoş, care a purtat acest nume, este mort de atâta timp 
încât nu se poate acorda o mare greutate acestor legături în scopurile art. 8. 

De altfel, petiţionarul dispunea de numeroase posibilităţi de a lua un alt 
nume decât cel luat în considerare. 

În aceste condiţii, refuzul în cauză nu poate fi analizat ca o lipsă de 
respect a vieţii private. Deci nu a existat o violare a art. 8 (unanimitate). 

5. - Curtea abordează apoi cazul prin prisma art. 14 combinat cu art. 8. 
Referirile în deciziile în cauză la circumstanţa că unul din strămoşii dlui 
Stjerna era născut în afara căsătoriei nu pare să fi avut influenţă asupra 
respingerii atacate. Cererea pare că a fost mai degrabă înlăturată pentru că 
numele luat în considerare nu a fost folosit constant în familia celui interesat. 
Justificarea avansată de guvern pare obiectivă şi raţională. În consecinţă, nu 
a existat o violare a art. 14 combinat cu art. 8 (unanimitate). 
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n 66. CAZUL GUILLOT contra FRANŢEI - Refuz al ofiţerului stării 
civile şi apoi al jurisdicţiilor civile de a accepta prenumele ales de părinţi 
pentru copilul lor. 

1. - Dl Gerard Guil/ot şi sOlia sa Marie-Patrice aleg ca prenume pentru 
fiica lor, născută la 7 aprilie 1983, "Fleur de Marie (după numele unei eroine 
a lui Eugene Sue În "Misterele Parisului "), Armine, A ngele o'. Ei fac o 
declarafie În acest sens la ofiţerul stării civile din Neuilly-sur-Seine care, după 
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ce l-a consultat pe procurorul Republicii din Nanterre, refuză primul dintre 
aceste nume pe motiv că el nu jigurează În nici un fel de calendar. Copilul este 
declaratIa primăriejără menţionarea primului prenume. 

Printr-o hotărâre judecătorească din 7 februarie 1984, Tribunalul de 
mare inslan/ă din Nanterre respinge cererea principală a părinlilor de a 
ordona adăugarea prenumelui În litigiu ca prim prenume al fiicei lor, În 
special pe motiv că un prenume" nu ar putea fi compus (. . .) dintr-un 
amalgam constituit dintr-un dublu cuvânt articulat În jurul unei prepoziţii ". 
Tribunalul acceptă totuşi cererea subsidiară referitoare la adăugarea 
cuvintelor " Fleur-Marie ". 

Curtea de Apel din Versailles, printr-o hotărâre din 18 septembrie 1984, 
confirmă hotărârea judecătorească a primei instanţe. La 1 octombrie 1986, 
Curtea de Casaţie (prima cameră civilă) respinge recursul petiţionarilor. 

2. - Soţii Cuillot sesizează Comisia la 28 martie /98 7. Ei sus/in că a 
fos t violat dreptul lor la respect pentru viaţa privată şi defamilie (articolul 8 
al Conventiei), ca urmare a rejilzului autorităţilor publice de a Înscrie În 
actul de naş tere prenumele ales de ei pentru jiica lor, precum şi o serie de 
drepturi la apărare (articolul 6), concluziile Ministerului Public ne fiindu-le 
comunicate, Înainte de pronuntarea hotărârii Curţii de Apel/ . 

• Hotărârea din 24 octombrie 1996 (Cameră) (Culegere/ 1996- V) 

3. - Articolul 8 nu conţine dispoziţii explicite în materie de prenume. 
Totuşi , în calitate de mijloc de identificare în sânul familiei şi în societate, 
prenumele unei persoane ca patronim priveşte viaţa sa privată şi familială. 

Mai mult chiar, alegerea prenumelui copilului de către părinţi îmbracă un 
caracter intim şi afectiv şi intră , deci , în sfera privată a acestora din unnă. Ca 
atare, articolul 8 se aplică (unanimitate). 

4. - Curtea înţelege că soţii Guillot au fo st afectaţi prin refuzarea 
prenumelui pe care l-au ales pentru fiica lor. Ea con stată că acest prenume nu 
poate, în consecinţă, figura în documentele şi actele oficiale. De altfel, ea 
găseşte verosimil ca diferenţa între prenumele legal şi prenumele utilizat al 
copilului - ea este chemată "Fleur de Marie" de către membrii familiei sale 
şi, din punct de vedere social , este identificată ca atare - să producă anumite 
complicaţii pentru petiţionari cu ocazia demersurilor pe care ei le efectuează 
în calitate de reprezentanţi legali. 

Totuş i , nu se contestă faptul că respectivul copil poartă în mod curent şi 
fără piedici prenumele în litigiu , iar jurisdicţiile franceze - care au luat în 
considerare intere se le copilului - au acceptat cererea subsidiară a 
petiţionarilor de a înscrie prenumele "Fleur-Marie" . În consec inţă, Curtea nu 
găseşte că neplăceri le denunţate de către petiţionari sunt suficiente pentru a 
pune problema unei lipse de respect a vieţii private şi familiale prin prisma 
paragrafului I al articolului 8. Deci , nu a avut loc o violare a articolului 8 
(7 voturi pentru, 2 împotrivă) . 

1 La 10 octombrie 1994, Comisia reţine cererea în ceea ce priveşte prima reclamaţie. În 
raportul său din 12 aprilie 1995, ea pune concluzia de neviolare a articolului 8 ( 13 voturi pentru, 
1 împotri vă) . 
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3. Imaginea 

Jl\ID1, CAZUL VON HANNOVER contra GERMANIEI - Publicarea În 
presa de senzaţie a unor fotografii cu privire la viaţa privată a unei 
prinţese 

1. - Caroline von Hannover, fiica cea mai mare a prinţului Rainier de 
Monaco este o resortisantă din Monaco născută În 195 7, având reşedin[a În 
Monaco. De la Începutul anilor 90 ea Încearcă. adesea pe cale judiciară, În 
diferite ţări europene, să facă să fie interzisă publicarea de fotografii cu 
privire la viaţa sa privată, care apar În presa de senzaţie, 

Ea ses izează de mai multe ori, fără succes, jurisdicţiile germane În 
vederea interzicerii oricărei noi publicări a unei serii de fotografii apărute 
În anii 90 În revistele-magazin germane Bunte, Freizeit Revue şi Neue Post, 
pe motivul că acestea aduceau atingere dreptului ei la protec[ia vieţii sale 
private şi a propriei imagini. Într-o hotărâre de principiu din 15 decembrie 
1999, Curtea Constituţională Federală dă câştig de cauză cererii sale cu 
privire la fotografiile În care ea apare În compania copiilor ei, pe motivul că 
nevoia lor de protecţie a sferei private este mai amplă decât cea a adulţilor, 

În schimb, ea cons ideră că petiţionara , În ca litate de personalitate 
"absolută " a istoriei contemporane, trebuie să tolereze publicarea unor 

fotografii În care ea apare Într-un loc public, chiar dacă este vorba de 
fotografii cu scene din viaţa sa cotidiană şi nu defotografii care o arată În 
exercitareafuncţiilor sale reprezentative, Ea se referă În această privinţă la 
libertatea presei şi la inferesullegitim al publicului de a şti cum o asemenea 
persoană se comportă de manieră generală În public. 

2.- În petiţia sa din 6 iunie 2000, adresată Curţii, prin ţes a Carolina 
invocă articolul 8 al Convenţiei. Ea susţine că deciziile jurisdicţiilor 
germane au adus atingere dreptului ei la respectarea vieţii sale private, 
deoarece nu i-au acordat o protecţie suficien tă Împotriva publicării de 
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fotografii făcute fără ştirea ei de către nişte paparazzi. Ea se mai plânge şi 
de o atingere adusă dreptului ei la respectarea vieţii sale de familie. 

• Hotărârea din 24 iunie 2004 (sec(ia 1Il) (CEDO 2004- VI) 

3.- Curtea arată de la bun început că anumite fotografii , reprezentând-o 
pe petiţionară cu copiii săi , precum şi cea care o arată în compania unui actor 
în fundul curţii unui restaurant, nu mai sunt obiecte de litigiu. Într-adevăr, 
orice nouă publicare a acestora fusese interzisă de Curtea Federală de Justiţie 
pe motiv că aduceau atingere dreptului la respectarea vieţii private a 
petiţionarei. 

Fără îndoială că publicarea, de către diferite magazine germane, a unor 
fotografii reprezentând-o pe petiţionară singură sau cu alte persoane în cursul 
vieţii ei zilnice ţineau de viaţa privată a acesteia . Prin aceasta, articolul 8 îşi 
găseşte aplicare. Protecţia v ieţii private, de care se poate prevala petiţionara , 

trebuie atunci pusă în balanţă cu libertatea de exprimare garantată prin 
articolul 10 al Convenţiei. 

Dacă libertatea de exprimare se extinde şi la publicarea de fotografii, nu e 
mai puţin adevărat că acesta este un domeniu în care protecţia reputaţiei şi a 
drepturilor celorlalţi capătă o importanţă deosebită, deoarece este vorba nu 
de difuzarea unor "idei" , ci de imagini care conţin informaţii foarte 
personale, chiar intime, despre un individ. În plus, fotografii le care apar în 
presa de senzaţie sunt realizate adesea într-un climat de hărţuială continuă , 

provocându-i persoanei în cauză un foarte puternic sentiment de intruziune 
în viaţa sa privată şi chiar de persecuţie. 

Potrivit Curţii , elementul determinant , atunci când se pun în balanţă 
protecţia vieţii private şi libertatea de exprimare , trebuie să rezi de în 
contribuţia pe care fotografiile şi articolele publicate o aduc dezbaterii de 
interes general. Or, în speţă, este vorba de fotografii reprezentând-o pe 
Caroline von Hannover în scene de viaţă cotidiană , deci în activităţi de 
natură pur privată . Curtea notează în această privinţă contextul în care au fost 
făcute fotografiile: fără ştirea petiţionarei , fără consimţământul ei şi uneori 
în mod clandestin. Trebuie să se constate că, în speţă , contribuţia la 
dezbaterea de interes general lipseşte , petiţionara ne îndeplinind funcţii 
oficiale, iar fotografiile şi articolele litigioase raportându-se exclusiv la 
detalii din viaţa sa privată . De altfel , dacă poate exista un drept al publicului 
să fie informat, în împrejurări speciale, inclusiv despre viaţa privată a 
persoanelor publice, acesta nu este cazul în speţa de faţă . Părerea Curţii este 
că publicul nu are un interes legitim să ştie unde se găseşte Caro line von 
Hannover şi cum se comportă ea de manieră generală în viaţa privată, chiar 
dacă apare în locuri ce nu pot fi întotdeauna ca lificate ca izolate şi aceasta în 
ciuda notorietăţii sale. Şi chiar dacă acest interes al publicului există, ca şi un 
interes comercial al revistelor-magazin care publică fotografii şi articole, 
aceste interese trebuie să se dea la o parte în speţă, în faţa dreptului 
petiţionarei la protecţia efectivă a vieţii sale private. 
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După ce a reamintit importanţa fundamentală pe care o prezintă protecţia 
vieţii private pentru înflorirea personalităţii fiecăruia, Curtea afirmă că orice 
persoană, chiar cunoscută de marele public, trebuie să poată beneficia de o 
"speranţă legitimă" de protecţie şi de respectare a vieţii sale private. Potrivit 
ei , criteriile definite de jurisdicţiile interne pentru a distinge o personalitate 
"abso lută" a istoriei contemporane de o personalitate "re lativă " nu erau 
suficiente pentru a asigura o protecţie efectivă a vieţii private a petiţionarei, 
iar aceasta din unnă ar fi trebuit să beneficieze de o "speranţă legitimă" de 
protecţie a vieţii sale private. 

Ţinând seama de toate aceste elemente şi în ciuda marjei de apreciere de 
care statul dispune în materie, Curtea apreciază că jurisdicţiile germane nu 
au stabilit un just echilibru între interesele aduse în discuţie . Prin urmare, ea 
a ajuns la concluzia violării articolului 8 (unanimitate) şi consideră inutil să 
se pronunţe asupra învinuirii aduse de petiţionară cu privire la dreptul său la 
respectarea vieţii de familie. 

4.- Problema aplicării articolului 41 ne fiind Încă tratată , Curtea o 
rezervă (unanimitate). 

• Hotărârea din 28 iulie 2005 

5.- Guvernul ş i petiţionara au încheiat o reglementare amiabilă, în 
termenii căreia petiţionara trebuie să perceapă 10.000 EU pentru once 
prejudiciu moral eventual şi 105.000 EU pentru cheltuieli de judecată 

- Curtea ia act de acord şi radiază cazul de pe rol (unanimitate). 
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4. Locul de muncă 

ll~~o CAZUL SIDABRAS ŞI DZIAUTAS contra LITUA N IEI 
Restricţii pentru ocuparea unui post În sectorul privat vizând foşti 
agenţi KGB 

1.- Juozas Sidabras şi Kfj?stutis Di iautas sunt lituanieni născuţi În /95/ şi 
respectiv În / 962 şi locuiesc la Siauliai şi la Vilnius. Ambii au lucrat pentru 
departamentul lituanian al KGB, dl Sidabras Între / 975 ş i / 986, iar dl 
Diiautas Între / 985 şi 199 / . După ce Lituania a redevenit independentă În 
/ 990, dl Sidabras lucrează ca inspector În serviciile fiscului. Începând din 
199 / , dl Di iautas lucrează În calitate de procuror la Parchetul General al 
Lituaniei ş i se specia lizează În cazurile de crimă organizată şi de corupţie. 

În mai /999, autorităţile estimează că petiţionarii au statutul de 'foşti 
agenIi KGB " şi că sunt supuşi la restriCfii În ceea ce priveşte posibilităţile 
lor de a ocupa un serviciu , În baza articolului 2 al legii cu privire la 
evaluarea Comitetului So vietic pentru Securitatea de Stat (NKVD, NKGB, 
MGB , KGB) şi la act i v ită(ile prezente ale agenţilor permanenţi ai 
organizaţiei, adoptată la 16 iulie / 998 şi intrată În vigoare la 1 ianuarie 
/999 ("legea din 1999 "). Drept consecin(ă a acestor restricţii, petiţionarii 

sunt demişi din jill1c(iile lor ş i li se interzice să lucreze Într-o jill1cţie publică 
sau ÎII diverse domenii ale sectorului privat Între /999 şi 2009. 

Ei angajează o procedură În faţa jurisdicţiilor administrative, afirmând 
că demiterea lor este ilegală . DI Sidabras susţine că nu a/ast implicat decât 
În activităţi legate de contraspionaj sau de ideologie pe când lucra pentru 
KGB. DI Diiautas declară că, din /985 până În /990, nu a jăcut decât să 
studieze Într-o şcoală specială a KGB-ului din Moscova şi că, În perioada 
/990-/99/, a lucrat pentru KGB În calitate de informator pentru serviciile 
de informaţii lituaniene .. potrivit celor afirmate de el, el se Încadrează deci 
În excepţiile prevăzute de legea din 1999. La 9 septembrie /999, tribunalul 
administrativ superior declară că demiterea dlui Sidabras este justificată. 
Recursurile lui Împotriva acestei decizii nu sunt admise. La 6 august 1999, 
tribunalul administrativ superior admite cererea dlui Diiautas şi ÎI repune În 
jill1cţiile. sa le . Cu toate acestea, la 25 octombrie 1999, În urma unui recurs al 
serviciilor de informaţii, Curtea de Ape/ anulează decizia din 6 august / 999. 
DI Di iautas ses izează În zadar Curtea Supremă. 

2.- În petiţiile lor din 29 noiembrie 1999 şi din 5 iulie 2000, adresate 
Curţii, domnii Sidabras şi Diiautas se plâng de interdicţia care le-a fost 
focută de a lucra În sectorul privat Între /999 şi 2009, contrară articolelor 8 
şi /4 ale Convenţiei. Ei denunţă de asemenea, În baza articolelor / O şi 14, 
restricţiile de a ocupa un loc de muncă suferite de ei, ca şi concedierile lor. 
Ei subliniază În mod special că au părăsit KGB-ul cu mulţi ani Îna inte de 
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intrarea Fn vigoare a legii din 1999. DI Sidabras afirmă că este Fn cepând de 
atun ci foarte ang ajat Fn diverse a c tivită(i urmărind să promoveze 
independenţa Lituaniei, iar dl Di iautas sus(ine că a fost decorat pentru 
munca sa de anchetare CII privire la diverse il?fi-ac(iuni, inclusiv cu privire la 
crime Fmpotriva statului. Ambii mai susţin şi că, Fn urma pub/icită(ii negative 
legate de adoptarea legii din 1999 şi de aplicarea ei la adresa lor, au 
Fntâmpinat dificultăţi zilnice datorită trecutului lor . 

• Hotărârea din 27 iulie 2004 (sec(ia 11) (CEDO 2004- VIll) 

3.- Curtea evidenţiază faptul că petiţionarii au fost supuşi unui tratament 
diferit de cel aplicat altor persoane din Lituania care nu au lucrat pentru 
KGB şi care, în consecinţă , nu au avut de suferit nici o restricţie bazată pe 
loialitatea sau lipsa lor de loialitate faţă de stat, în privinţa alegerii 
activităţilor lor profesionale sau a perspectivelor de a ocupa un serviciu. Ea 
constată că interdicţia de a fi angajaţi în activităţi profesionale din diferite 
domenii ale sectorului privat până în 2009 a compromis sensibil posibilităţile 
lor de a dezvolta relaţii cu lumea exterioară , ceea ce le-a produs grave 
dificultăţi în câştigarea traiului şi a avut repercusiuni evidente asupra 
respectării vieţii lor private. Ea adaogă că, pentru cei în cauză , miza merge 
dincolo de reputaţia lor. Rezultă că articolul 14 este aplicabil în combinaţie 
cu articolul 8. 

4. - Curtea constată că legea avea ca scop garantarea bunei funcţionări a 
securităţii naţionale şi a sistemelor de educaţie şi de finanţe şi că motivul 
pentru care petiţionarilor le fuseseră impuse restricţii la ocuparea unui post 
nu ţinea de trecutele lor legături cu KGB-ul în sine, ci de lipsa lor de 
loialitate faţă de stat. Ea admite că activităţile KGB erau contrare principiilor 
garantate de Constituţia lituaniană sau de Convenţie. Lituania doreşte să 
evite o repetare a experienţei ei trecute, fondând statul cu precădere pe ideea 
că trebuie adoptată o democraţie capabilă să se apere pe ea însăşi . Sisteme 
simi lare au fost instaurate în mai multe alte state care au ratificat Convenţia , 

care au reuşit să iasă dintr-un regim totalitar . În consecinţă , restricţiile 
impuse perspectivelor de angajare ale petiţionarilor în baza legii din 1999, 
deci diferenţa de tratament care le-a fost aplicată acestora , urmăreau 
scopurile legitime de protecţie a securităţii naţionale , a ordinii publice, a 
bunăstării economice a ţării şi a drepturilor şi libertăţilor celorlalţi . 

Cu toate acestea, Curtea constată că perspectivele găsirii unui serviciu ale 
petiţionarilor erau restrânse nu numai în zona funcţiei publice , ci de 
asemenea în diferite domenii ale sectorului privat. Exigenţa de loialitate a 
unui angajat faţă de stat constituie o condiţie inerentă pentru a lucra în cadrul 
autorităţilor publice însărcinate cu protecţia şi garantarea interesului general. 
Totuşi , o asemenea exigenţă nu este inevitabilă atunci când este vorba de a 
lucra pentru societăţi private. Cu toate că activităţile economice ale actorilor 
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din sectorul privat influenţează fără îndoială funcţionarea statului sau 
contribuie la aceasta, aceşti actori nu sunt depozitari ai puterilor suverane 
conferite statului. În plus, societăţile private se pot angaja în mod legitim în 
activităţi - cu precădere financiare şi economice - de natură a intra în 
conflict cu obiectivele fixate autorităţilor publice sau societăţilor de stat. 
Pentru Curte, restricţiile impuse de stat perspectivelor de angajare ale unei 
persoane în cadrul unei soc ietăţi private din raţiuni de lipsă de loialitate faţă 
de stat nu se pot justifica, în lumina Convenţiei, în acelaşi mod cu restricţiile 
care reglementează accesul acestei persoane la un post în sectorul public , 
indiferent de importanţa societăţii private în chestiune pentru interesele 
economice, politice sau de securitate ale statului. 

În plus , Curtea nu poate ignora ambiguitatea cu care legea abordează , pe 
de o parte, problema lipsei de loialitate a petiţionarilor şi , pe de altă parte, 
necesitatea de a aplica restricţiile la angajare în anumite domenii ale 
sectorului privat. În afară de referirile la "jurişti " şi la " notari ", legea nu 
cuprinde nici o definiţie a posturilor, funcţiilor sau sarcinilor specifice la care 
accesul le era interzis petiţionarilor. Prin urmare , es te imposibil să se 
stabilească existenţa unei legături rezonabile între posturile în cauză şi 

scopurile legitime urmărite prin interzicerea ocupării acestor posturi . Un 
astfel de dispozitiv legislativ nu prezintă garanţiile necesare care să pennită 
evitarea oricărei discriminări şi să asigure un control jurisdicţional adecvat şi 
suficient al deciziei de a impune asemenea restricţii . Curtea ţine cont şi de 
faptul că legea din 199 8 a intrat în v igoare la aproape zece ani după 

declaraţia de independenţă a Lituaniei , ceea ce înseamnă că restricţiile 
impuse petiţionarilor cu privire la activităţile lor profesionale s-au extins pe 
treisprezece ani (dl Sidabras) şi respectiv nouă ani (dl Dziautas) după 
plecarea lor din KGB . 

Deoarece interdicţi a făcută pet iţionarilor de a lucra în diverse domenii ale 
sectorului privat constituie o măsură di sproporţionată, a avut loc o violare a 
articolului 14 combinat cu articolul 8 (cinci voturi contra două) . 

5.- Această concluzie dispensează Curtea de a mai examina dacă a avut 
loc o violare a articolului 8 luat în considerare separat (cinci voturi contra 
două) . 

6.- Curtea apreciază că aplicare faţă de petiţionari , în baza legii , a unor 
restricţii la ocuparea unui post nu a adus atingere dreptului lor la libertatea de 
exprimare şi că , deci , articolul 10 nu este aplicabil. Rezu ltă de aici că nu este 
cazul să se aplice nici articolul 14 . Pe scurt , nu a avut loc o violare a 
articolului 10, nici luat izolat, nici combinat cu articolul 14 (unanimitate). 

7.- În aplicarea articolului 41 , Curtea alocă 7.000 EUR fiecărui petiţionar 
pentru daune materiale şi morale, precum şi 2.681, 37 EUR dlui Sidabras şi 
2.774,05 EUR dlui Dziautas pentru cheltuieli de judecată (cinci voturi contra 
două) . 
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5. Violenţele sexuale 

n(Q)'Wo CAZUL X ŞI Y contra OLANDEI - Imposibilitate de a face să 
înceapă urmăriri împotriva autorului unor violente sexuale asupra unei 
minore în vârstă de mai mult de şaisprezece ani şi handicapată mintal 

l. - Y, bolnavă mintal, născută la 13 decembrie 1961, locuieşte Într-un 
cămin de copii handicapaţi, unde urmează un tratament special. În noaptea de 
14 spre 15 decembrie 19 77, un anume B. abuzează de ea. La 
16 decembrie 1977, X, tatăl ei, face plângere la polilie prevalându-se de 
autoritatea sa paternă: fiica sa, cu toate că avea şaisprezece ani, nu avea 
capacitatea mintală să acţioneze personal. La 29 mai 1978, Parchetul hotărăşte 
să nu-l ul711ărească pe B. pentm că victima nu a .făcut plângerea ea Însăşi, În 
timp util. La 12 iulie /979, Curtea de Apel din Amhem respinge recursul lui X 
Împotriva acestei decizii: art. 248 ter din Codul penal, care reprimă asemenea 
acte, nu s-ar fi putut aplica decât dacă victima a acţionat ea Însăşi; reclamaţia 

tatălui nu o Înlocuia pe cea pe care Yarfi trebuit să o depună dacă arfi putut, 
ceea ce aici nu era cazul; există În materie o lacună a legii. 

2. - X sesizează Comisia la / O ianuarie 1980, În nume propriu şi În 
numele lui Y EI formulează numeroase reclamaţii: fiica lui a suportat un 
tratament inuman şi degradant (art. 3 din Convenţie) , şi amândoi o atingere 
a dreptului lor la respect pentru viaţa privată (art. 8); dreptul la respect 
pentru viala de familie (art. 8) implică posibililatea pentru părinţi să facă 
recursuri În urma unor violenţe sexuale suferite de copiii lor, mai ales dacă 
este vorba de minori ş i tatăl este reprezentantul lor legal; fiica lui ş i el Însuşi 
nu au dispus de un recurs efectiv În faţa unei instanţe naţionale (arI. 13); 
situaţia În litigiu Îmbracă un caracter discriminatoriu contrar art. /4. 1 

I În raponul său din 5 iulie 1983 , Comisia a pus concluzia, În ceea ce-o pri veş te pe Y, că a 
existat o violare a an. 8 (unanimitate) dar nu a an. 3 (15 voturi pentru, 1 Împotrivă) ş i că nu este 
cazul să se examineze cererea nici prin pri sma an. 14 combinat cu an. 8 sau 3 ş i nici În temeiul 
an. 13; În ceea ce ÎI pri veşte pe X, că nici o problemă deosebită nu se pune din punctul de 
vedere al dreptului la respect pentru via\a sa de familie. 
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• Hotărârea din 26 martie 1985 (Cameră) (seria A nr. 91) 

3. - Într-un prim moment, Curtea examinează reclamaţiile lui Y. Ea începe 
cu cele în baza art. 8, luat singur. Aplicabilitatea art. 8 la faptele din speţă nu era 
contestată. Acest text, dincolo de obligaţia neamestecului care decurge din el, 
poate implica adoptarea unor măsuri pozitive vizând raporturile între indivizi. În 
această privinţă , Curtea consideră insuficientă protecţia dreptului civil, pentru 
asemenea fapte rele, care pun în cauză valori fundamentale şi aspecte esenţiale 
ale vieţii private: numai o l egislaţie penală poate asigura prevenirea necesară. Or, 
ea consideră ca stabilit că nu se putea angaja acţiunea publică pe baza art. 248 ter 
din Codul penal; aceasta apare din hotărârea Curţii de Apel din Amhem. Cum 
nici o altă dispoziţie nu asigură o protecţie concretă şi efectivă, Y a fost victima 
unei violări a art. 8 (unanimitate). 

4. - Se întâmplă acel aş i lucru cu art. 14 combinat cu art. 8? Examinarea 
cazului prin prisma art. 14 nu se impune când Curtea constată o nerespectare 
a exigenţelor articolului care recunoaşte un drept, afară de cazul când o clară 
inegalitate de tratament, în folosirea acestuia din urmă, constituie un aspect 
fundamental al litigiului . Nefiind un asemenea caz, Curtea crede inutil să 
decidă în problemă (unanimitate). 

5. - Constatând o infracţiune la art. 8, Curtea nu consideră că trebuie să 
se plaseze în plus pe terenul art. 3, luat singur sau combinat cu art. 14 
(unanimitate). 

6. - În ce pri veşte absenţa unei că i de recurs, Curtea a studiat-o deja 
prin prisma art. 8. De aceea, ea nu are nevoie să o facă şi faţă de art. 13 
(unanimitate). 

7. - În sfârşit , Curtea decide să nu statueze într-un mod autonom asupra 
reclamaţiil or lui X (unanimitate), consiliul petiţionarilor nerevenind asupra 
acestui aspect al cazului la audiere. 

8. - În baza art. 50, Curtea acordă lui Y 3.000 tlorini pentru daune 
morale (unanimitate).! 
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6. Homosexualitatea 

::' '7§)o CAZUL DUDGEON contra REGATULUI UNIT - Legislaţia 

penală a Irlandei de Nord care interzice relaţiile homosexuale 
masculine 

1. - În Irlanda de Nord, legea din 1961 asupra crimelor şi delictelor 
contra persoanelor ş i cea din 1985, care modifică dreptul penal, pedepsesc 
actele de buggery (wdomie, bestialitate) şi indecenlele grave săvârşite, În 
public sau În intimitate, cu În chisoare de la doi ani sau, respectiv, pe viaţă la 
maximum . În schimb, relaţiile homosexuale f eminine Între adulte , care 
consimt, nu Îmbracă un caracter de delict. 

Sub rezerva excepţiilor care privesc bolna vii mintal, membrii forţelor 
armate şi personalul marinei comerciale, actele homosexuale comise În 
intimitate Între doi bărba ţi care consimt, de la 21 de ani În sus, nu mai 
constituie injraCJiune În Anglia ş i În Ţara Galilor, de la adoptarea legii din 
1967 asupra delictelor sexuale, precum ş i În Scolia, de la legea din 1980 
asupra justiJiei penale. 

În iulie 19 78, guvernul Regatului Unit publică un an teproiect de 
o rdonanlă tinzând, În mare, s ă pună dreptul din Irlanda de Nord În 
concordanţă cu cel din Anglia ş i Ţara Galilor. Cu toate acestea, după 
consultarea populaţiei, guvernul anunţă În iulie 1979 că nu are intenţia de a 
duce până la capăt proiecllll. 

2. - Supus britanic, născut În 1946 ş i locuind la Belfas t, unde 
lu c rează În calitate de co mis exp editor, dl l effrey Dudgeon es te 
homosex ual. De o p erioadă de timp , e l du ce, Împreun ă cu alfii , o 
campanie care urmăreş te reformarea dreptului nord-irlandez asupra 
h omos exualitălii. În ianuarie 1976, poliţia desc inde la e l p entru 
executarea unui mandat emis În virtut ea legii din 1971 asupra 
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stupefiantelor. Confiscând scrisori ş i un jurnal personal, care descrie 
a cti vităţi hOll1osexuale, ea Îi cere să o urmeze la un comisariat, unde Îl 
interoghează timp de mai multe ore În legătură cu viaţa sa sexuală . Ea 
trimite dosarul la Director of Public Prosecutions /, dar cel interesat 
este informat, În f ebruarie 19 77, că nu va fi urmărit şi i se Înapoiază 
hârtiile cu adnotări pe ele. 

3. - Dl Dudgeon introduce o cerere la Comisie, la 22 mai 19 76. EI 
susJin e că dreptul penal nord-irlandez, interzicând actele homosexuale 
făcute În intimitate de către adulţi de sex masculin, care consimt, constituie 
o atingere nejustificată a dreptului său la resp ect pentru viaţa privată, 

garantat de art. 8 din Con ven/ie. EI se pretinde, În afară de aceasta, victimă 
a unei discriminări contrare art. 14, căc i ar fi supus la restric/ii mai 
importante decât homosexualii din celelalte regiuni al Regatului Unit, 
precum ş i homosexualii şi heterosexualii din Irlanda de Nord chiar. 2 

• Hotărârea din 22 octombrie /981 (plenul Curţii) (seria A nr. 45) 

4. - Numai existenţa legislaţiei în cauză , constată Curtea, aduce atingere 
dreptului dlui Dudgeon la respect pentru viaţa sa privată, care include şi viaţa 
sa sexuală. Din partea sa, ancheta poliţiei din ianuarie 1976 a arătat realitatea 
ameninţării care apasă asupra lui . 

Guvernul britanic susţinea că atingerea vieţii private a dlui Dudgeon se 
justifica, întrucât legislaţia nord-irlandeză asupra actelor homosexuale este 
necesară într-o societate democratică pentru protecţia morală , printre altele. 
Curtea consideră legitimă o anumită reglementare penală a 
comportamentului homosexual masculin, ca de altfel şi a altor forme de 
comportament sexual. Aplicarea de sancţiuni penale se justifică atunci când 
trebuie protejat publicul , în general , împotri va a ceea ce şochează şi răneşte 
şi , chiar ş i pentru actele săvârşite de comun acord ş i în intimitate, pentru a da 
garanţii împotriva exploată rii şi corupţiei unor persoane deosebit de 
vulnerabile din cauza, spre exemplu, a tinereţii lor. 

5. - După ce a precizat că nu-i revine ei să exprime o judecată de 
valoare asupra moralităţii relaţiilor homosexuale masculine între adulţi , 

Curtea cercetează dacă motivele prezentate în favoarea atingerii vieţii private 
a dlui Dudgeon sunt pertinente ş i suficiente faţă de art. 8 § 2. 

1 Funcţi onar al cărui ro l seamăn ă cu cel al procurorului general. 

2 În raporrul său din 13 marti e 1980, Comisia consideră că interzicerea legală a unor acte 
homosexuale. făcute de comun acord ş i în intimitate, dar implicând bărbaţi tineri , sub 21 de ani , 
nu îi neagă dlui Dudgeon drepturile garantate prin art . 8 (8 voturi pentru, 2 împotrivă) , nici prin 
an. 14 combinat cu acesta (8 voturi pentru, 1 împotri vă şi o abţinere) . În schimb, interzicerea 
l ega l ă a un or asemen ea acte între bă rbaţi având mai mult de 21 de ani încalcă dreptul 
pe t i ţi onarului la respect fa ţă de v i a ţa sa pri vată (9 voturi pentru , 1 împotrivă); nu este necesar să 
se cerceteze dacă ea încalcă ş i art. 14 combinat cu art . 8 (9 voruri pentru, 1 împotri vă) . 
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Ea începe cu examinarea diferitelor argumente invocate de guvernul 
britanic pentru a combate concluzia Comisiei, conform căreia interzicerea 
penală a unor acte homosexuale îndeplinite în intimitate de către bărbaţi care au 
consimţit, în vârstă de peste 21 de ani, nu se justifică. Curtea recunoaşte, în 
special, că diferenţe de atitudine şi de opinie publică există, până la un anumit 
punct, între Irlanda de Nord şi Marea Britanie în ce priveşte chestiunile de 
moralitate şi constituie un element pertinent. Aşa stând lucrurile, climatul moral 
din Irlanda de Nord în materie sexuală, cum l-a pus în evidenţă ostilitatea faţă 
de reforma legislativă preconizată , figurează printre datele de care autorităţile 
naţionale pot, pe bună dreptate, să ţină cont verificând dacă ex istă o nevo ie 
socială imperioasă de a menţine neschimbată legislaţia în vigoare. 

Rămâne de ştiut dacă aceste motive, considerate pertinente de către 
Curte, sunt suficiente . Astăzi se înţelege mai bine comportamentul 
homosexual decât în perioada adoptări i legi lor din 1961 şi 1985 : în marea 
majoritate a statelor membre ale Consiliului Europei, nu se mai crede că 
practicile homosexuale în cauză cer, prin ele însele , o represiune penală . 

Hotărârea subliniază că în Irlanda de Nord chiar, autorităţile au evitat în 
aceşti ultimi ani să angajeze unnăriri pentru acte homosexuale comise de 
către bărbaţi de peste 21 de ani , care au consimţit. Deci nu se poate vorbi de 
o nevoie socială imperioasă de a transforma asemenea acte în infractiuni , în 
lipsa unei justificări suficiente produse prin riscul de a dăuna unor indivizi 
vulnerabili ce trebuie protejaţi , de exemplu tinerii , sau prin repercusiuni 
asupra colectivităţii. Consecinţele dăunătoare pe care, chiar existenţa 
legislaţiei nord-irlandeze, le poate produce asupra vieţii unei persoane cu 
înclinaţii homosexuale, precum dl Dudgeon, predomină asupra argumentelor 
care pledează contra oricărui amendament la dreptul în vigoare. În 
consecinţă, motivele avansate de către guvernul britanic nu sunt suficiente 
pentru a justifica menţinerea interzicerii penale a unor raporturi homosexuale 
la care se dedau în intimitate bărbaţi adulţi, capabili să consimtă la aceasta. 

6. - Contrar avizului Comisiei , Curtea nu tranşează problema de a şti 

dacă atingerea denunţată de petiţionar poate fi justificată, atâta timp cât 
acesta din urmă este împiedicat să aibă relaţii homosex uale cu tineri sub 
21 de ani, prin necesitatea de a proteja morala tinerilor. Ea explică faptul că 
aceasta revine în primul rând autorităţilor naţionale care trebuie să hotărască 
ce garanţii să ceară în această privinţă şi , în special , să fixeze vârsta până la 
care tinerii trebuie să se bucure de protecţia dreptului penal. 

7. - Curtea pune concluzia că dl Dudgeon a suferit şi continuă să sufere o 
atingere nejustificată a dreptului său la respect pentru viaţa lui privată , violându-se 
art. 8 (15 voturi pentru, 4 împotrivă) . În afară de aceasta, ea consideră inuti Iă 
examinarea cazului şi prin prisma art. 14 (14 voturi pentru, 5 împotrivă). 

8. - În baza art. 50, dl Dudgeon cerea o satisfacţie echitabilă pentru 
neliniştea şi suferinţa pe care le-a trăit , precum şi pentru diferite cheltuieli. 
Hotărârea trimite această chestiune la Camera constituită iniţial pentru 
examinarea cazului şi care s-a desesizat în ianuarie 1981 în favoarea plenului 
Curţii (unanimitate). 
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• Hotărârea din 24 februarie 1983 (Cameră) ~ Aplicarea artico lului 50 
(seria A nr. 59) 

9. ~ Curtea decide că Regatul Unit trebuie să verse dlui Dudgeon pentru 
cheltuieli de judec a tă şi taxe, atribuite procedurii în faţa organelor 
Convenţie i , 3.315 f (faţă de 4.655 f cerute) (unanimitate) . 

Ea respinge cererile petiţionarului pentru surplus şi an ume ce le de 
compensare financiară a daunei pretins pricinuite (unanimitate).' 
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l11L CAZUL FRETTE contra FRANŢEI - Respingerea cererii de 
agrement a unui homosexual În vederea adoptării unui copil 

1. - Philippe Frette , resortisant francez , s-a născut în 1954 şi are 
domiciliul la Paris. La 3 mai 1993, direcţia acţiunii sociale, a copilului şi a 
sănătăţii din departamentul Paris respinge cererea sa de agrement prealabil în 
vederea adoptării unui copil. Recursul graţios introdus de petiţionar la 21 mai 
1993 este respins la 15 octombrie 1993, pe motiv că "opţiunile de viaţă" ale 
petiţionarului nu par de natură a prezenta garanţii suficiente în ceea ce priveşte 
condiţiile de încredinţare a unui copil, pe plan familial, educativ şi psihologic. 

Printr-o judecată din 25 ianuarie 1995, tribunalul administrativ din Paris 
anulează deciziile care refuzau agrementul, relevând că: "nici o piesă a 
dosarului nu permite să se stabilească şi nici măcar nu autorizează a se 
afinna că modul de viaţă al dlui Frette ar vădi o lipsă de rigoare morală , o 
instabilitate afectivă , posibilitatea de a-I vedea deturnând adopţia de 
scopurile sale, sau orice alt comportament de natură a face proiectul său să 
fie considerat ca periculos pentru orice copil adoptat". 

Pe baza unui recurs al departamentului Paris, Consiliul de Stat anulează 
judecata şi, statuând asupra fondului, respinge cererea de agrement , 
considerând că petiţionarul , ţinând cont de condiţiile sale de viaţă şi în pofida 
calităţilor sale umane şi educative certe, nu prezintă garanţii suficiente pe plan 
familial , educativ şi psihologic pentru a i se încredinţa un copil spre adopţie" . 

2. - În petiţia sa din 1 aprilie 1997, adresată Comisiei , dl Frette se 
plânge de faptul că decizia care respinge cererea sa de agrement în vederea 
adoptării unui copil constituie o ingerinţă arbitrară în viaţa sa privată şi 
familială, deoarece ea s-ar baza exclusiv pe un a priori defavorabil orientării 
sexuale, violând astfel capitolul 14 al Convenţiei combinat cu articolul 8. EI 
se mai plânge că nu a fost convocat la audierea reţinută de Consiliul de Stat, 
ceea ce reprezintă o violare a articolului 6 § 1 . 

• Hotărârea din 26februarie 2002 (fosta secţie 111) (CEDO 2002-1) 

3. - Curtea cercetează mai întâi pentru a şti dacă faptele litigiului se 
situează în cadrul domeniului de aplicare al articolului 8 ş i , deci , şi al 
articolului 14. 

Ea notează că un drept de a adopta nu este garantat ca atare de 
Convenţie. Dreptul la respectarea unei vieţi familiale presupunând existenţa 
unei familii, articolul 8 nu protejează simpla dorinţă de a întemeia o familie. 
Cu toate acestea, dreptul francez autorizează orice persoană celibatară -
bărbat sau femeie - să facă o cerere de adopţie şi se pare că autorităţile 
franceze au respins cererea de agrement a petiţionarului bazându-se implicit, 
însă în mod cert, numai pe orientarea sa sexuală. De aici, Curtea a ajuns la 
concluzia că a existat o diferenţă de tratament bazată pe orientarea sexuală a 
petiţionarului , noţiune care, fără nici o îndoială, intră sub incidenţa 
articolului 14. Dreptul care îi este garantat petiţionarului prin articolul 343-1 
din codul civil , care intră în domeniul de aplicare al articolului 8 este, prin 
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urmare, nesocotit, din raţiunea - hotărâtoare - a orientării sale sexuale, iar 
din acest motiv articolul 14 îşi găseşte aplicare . 

Examinând fundamentarea acuzaţiei , Curtea constată mai întâi că 
deci zi ile de respingere a cererii de agrement urmăreau un scop legitim: 
protecţia sănătăţii şi drepturilor copiilor supuşi unei proceduri de adopţie, 
pentru care acordarea agrementului constituie în principiu o condiţie 
prealabilă . Ea reaminteşte că statele contractante beneficiază de o anumită 
marj ă de apreciere penru a se pronunţa dacă - ş i în ce măsură - diferenţele 
dintre anumite situaţii în alte privinţe asemănătoare justifică o tratare juridică 
diferită . Această matjă este destul de largă într-o cauză de felul acestei speţe , 
unde probl emel e delicate ce se ridică ating dome nii în care nu există 
comunitate de vederi între statele membre ale Consiliului Europei şi unde, în 
general , dreptul pare a se afla într-o fază de tranziţie . 

Având în faţă interesele concurente ale petiţionarului şi ale copiilor ce 
pot fi adoptaţi , Curtea este silită să constate că însăşi comunitatea ştiinţifică -
în mod deosebit specialiştii în domeniul copilului , psihiatrii şi psihologii -
este împărţită cu priv ire la consecinţele eventuale ale adopţiei asupra unui 
copil încredinţat unui părinte sau unor părinţi homosexuali , ţinând cont în 
special de numărul restrâns de studii ştiinţifice realizate până în prezent pe 
acea s tă temă. La aceasta se adaugă profunde le di vergenţe ale opiniilor 
publice naţionale ş i internaţionale , fără a mai lua în calcul şi constatarea 
insuficienţe i numărului de copii de adoptat în raport cu cererile. În aceste 
condiţii, autorităţile franceze au putut considera în mod legitim şi rezonabil 
că dreptul de a putea adopta , de care petiţionarul se preval a în baza 
articolului 343-1 din codul civil, îşi găsea o limitare în interesul copiilor 
susceptibili de a fi adoptaţi , în pofida aspiraţiilor legitime ale petiţionarului şi 
fără ca opţiunile sa le personale să fi e puse în cauză . Nu a avut loc, deci , o 
violare a articolului 14 combinat cu articolul 8 (4 voturi contra 3). 

4. - Curtea reaminteşte că principiul egalităţii armelor - unul dintre 
elementele noţiunii mai largi de proces echitabil - cere ca fiecărei părţi să i 
se ofere o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu 
o plaseze într-o situaţie net dezavantajoasă faţă de adversarul său. Aceasta 
implică în principiu dreptul pentru părţile la un proces de a lua cunoştinţă de 
orice piesă sau observaţie supusă judecătorului. 

Curtea constată că petiţionarul , care susţine că a telefonat în repetate 
rânduri la Grefa Consiliului de Stat pentru a afla data audierii fără a primi un 
răspuns clar sau a fi informat cu privire la posibilitatea de a cere să fie 
anunţat în scris despre aceasta, nu a fost convocat la audierea de la Consiliul 
de Stat. În consecinţă, el nu a putut lua la cunoştinţă concluziile comisarului 
guvernului. Nefiind reprezentat, el nici nu a putut să obţină , înainte de 
audiere , se nsul general al acestor conclu z ii. Aceasta l-a privat de 
posibilitatea de a depune o notă în deliberare, ca replică la acele concluzii , 
deci nu a avut loc o examinare echitabilă a cauzei sale în cadrul unui proces 
contradictoriu, violându-se astfel articolul 6 § I (unanimitate). 

5. - În echitate , Curtea îi alocă 3 .500 euro petiţionarului pentru 
cheltuielile sa le de judecată în faţa Curţii *(unanimitate). 
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7. Transsexualismul 

nno CAZUL CHRISTlNE GOODWIN contra REGATULUI UNIT -
Refuzul recunoaşterii noii identităţi sexuale a unei transsexuale operate 

L - Britanică născută în 1937, Christine Goodwin este o transsexuală 
operată care a trecut de la sexul masculin la sexul feminin. Înainte de a se 
supune unor tratamente hormonale ş i chirurgica le, ea se căsătoreşte cu o 
femeie, împreună cu care are patru copii. Ea divorţează ulterior. 

2. - În petiţia sa din 15 iunie 1995, adresată Comisiei , dna Goodwi n se 
plânge de nerecunoaşterea juridică a noii sale identităţi sexuale, ca şi de 
statutul juridic al transsexualilor În Regatul Unit. Ea denunţă în mod special 
maniera în care este tratată în domeniul angajării , al securităţii soc iale şi al 
pensiilor, precum ş i imposibilitatea pentru ea de a se căsători . Ea invocă 
articolele 8, 12, 13 şi 14 ale Convenţiei , 

• Hotărârea din J J iulie 2002 (Marea Cameră) (CEDO 2002- VI) 

3. - Petiţionara a suferit o operaţie de convers ie sexuală, suportată de 
serviciul naţional de sănătate , şi duce o viaţă soc i a l ă de femeie, însă rămâne 
bărbat pe plan juridic. Această situaţie se repercutează asupra vieţii sa le, 
atunci când sexul capătă o pertinenţă juridică , de pildă în ceea ce priveşte 
pensiile, vârsta de pensionare etc, Se poate produce o atingere gravă adusă 
vieţii private atunci când un conflict între realitatea socială şi drept plasează 
persoana transsexuală într-o situaţie anormală, care îi generează sentimente 
de vulnerabilitate, umilinţă şi anxietate, Curtea relevă că nu a intervenit nici 
o descoperire decisivă în legătură cu cauzele transsexuali smului , însă ea 
consideră mai semnificativ faptul că el este larg recuno sc ut la ni ve l 
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internaţional şi că transsexuali smul constituie o stare medicală care justifică 
un tratament. Ea nu este convinsă că imposibiliatea, pentru persoanele 
transsexuale, de a dobândi toate caracteristicile biologice ale noului lor sex 
prezintă o importanţă decisivă. Există elemente clare şi de necontestat care 
arată o tendinţă internaţională continuă , nu doar de acceptare soc ială crescută 
a transsexualilor, dar şi de recunoaştere juridică a noii identităţi sexuale a 
transsexualilor operaţi. În lumina elementelor de care dispune, Curtea nu 
constată nici un risc real de prejudiciu pentru nişte terţi , susceptibil de a 
rezulta din modificări ale sistemului de înregistrare a naşterilor în urma unei 
recunoaşteri a conversiei sexuale; ea relevă că guvernul examinează 
actualmente propuneri de reformă a sistemului de înregistrare, care tind să 
facă posibilă în pennanenţă modificarea datelor cu privire la starea civilă. 

Deşi constată că dificultăţ ile şi anomaliile situaţiei petiţion a rei în 
calitatea sa de transsexuală operată nu ating nivelul de ingerinţă cotidiană la 
care era supusă petiţionara din cauza B contra Franţei (hotărârea din 25 
martie 1992), Curtea subliniază că demnitatea şi libertatea omului constituie 
esenţa în săşi a Convenţiei. În domeniul articolului 8, în special , în care 
noţiunea de autonomie personală reflectă dispoziţii , sfera personală a fiecărui 
individ este protejată , inclusiv dreptul fiecăruia de a-şi stabili detaliile 
indentităţii sale de fiinţă umană. In seco lul XXI , posibi litatea pentru 
transsexuali de a beneficia pe deplin , în mod egal cu concetăţenii lor, de 
dreptul la dezvoltare personală şi la integritate fizică şi morală nu poate fi 
considerată ca o problemă controversată , care să necesite timp pentru a se 
ajunge la o deslu ş ire mai clară a problemelor care sunt în joc. Această 
apreciere îşi găseşte confirmarea în Regatul Unit în raportul grupului de 
lucru interministerial cu privire la transsexuali , precum şi în hotărârea 
pronunţată de Curtea de Apel în cauza Bel/inger versus Bel/inger. 

Curtea nu subestimează repercusiuni le importante pe care o schimbare 
fundamentală a sistemului le va avea în mod inevitabil , nu doar pentru 
înregistrarea naşterilor, dar şi în alte domenii cum ar fi accesul la registre, 
dreptul familiei, fili aţ ia , succesiunea, securitatea socială sau asigurările. Cu 
toate acestea, propunerile grupului de lucru intenninisterial arată că aceste 
probleme sunt departe de a fi de nedepăşit. Într-adevăr, nu a fost demonstrat 
că o modificare a condiţiei transsexualilor ar ri sca să aducă după sine 
dificultăţi concrete sau notabile, sau o atingere adusă interesului public . În 
privinţa altor consecinţe eventuale, Curtea consideră că i se poate pretinde în 
mod rezonabil societăţii să accepte anumite inconveniente pentru a pennite 
unor persoane să trăiască în demnitate şi respect , în conformitate cu 
identitatea sexuală aleasă de ele cu preţul unor mari suferinţe. Începând din 
1986 (Rees contra Regatului Un it) şi recent, în 1998 (Sheffield şi Horsham 
contra Regatului Unit), Curtea a reiterat imporanţa examinării pennanente a 
unor măsuri juridice adecvate, ţinând seama de evoluţia ştiinţei şi a societăţii, 
însă nimic nu a fost realmente făcut în această pri vi nţă de către statul pârât. 
Acesta din unnă nu poate să mai invoce maIja sa de apreciere în materie, cu 
excepţia în ceea ce priveşte mijloacele de implementat pentru a asigura 
recunoşterea dreptului protejat prin Convenţie. Curtea a conchis că noţiunea 
de echilibru just, inerentă Convenţiei , face ca balanţa să se încline în mod 
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hotărât În favoarea petiţionarei. Prin urmare, nu a fost respectat dreptul 
acesteia la viaţa sa privată, violându-se astfel articolul 8 (unanimitate). 

4. - Articolul 12 se referă În mod expres la dreptul pentru un bărbat şi o 
femeie de a se căsători, Însă Curtea nu este convinsă că putem să continuăm 
a admite astăzi că aceşti termeni implică obligativitatea determinării sexului 
potrivit unor criterii pur biologice. De la adoptarea Convenţiei încoace, 
instituţia căsătoriei a fost puternic zdruncinată de evoluţia societăţii , iar 
progresele medicinei şi ştiinţei au adus după sine schimbări radicale În 
domeniul transsexualităţii . Curtea a constatat , referindu-se la domeniul 
articolului 8, că neconcordanţa factorilor biologici la un transsexual operat 
nu mai putea constitui un motiv suficient pentru a justifica refuzul de a 
recunoaşte pe plan juridic schimbarea sexului celui interesat. Mai trebuie 
luaţi În seamă şi alţi factori: recunoaşterea de către comunitatea medicală şi 
autorităţile sanitare din statele contractante a stării medicale de tulburare a 
identitiţii sexuale, oferta de tratamente, inclusiv a intervenţiilor chirurgicale, 
presupuse a permite persoanei În cauză de a se apropia pe cât posibil de 
sexul faţă de care are sentimentul că îi aparţine, precum şi adoptarea de către 
aceasta a rolului social al noului său sex. 

Dreptul la respectarea vieţii private, garantat prin articolul 8, nu 
Înglobează totuşi ansamblul problemelor care se ridică În lumina articolului 
12 , care menţionează în mod expres condiţiile impuse de legile naţionale. 
Curtea cercetează deci pentru a şti dacă faptul că dreptul britanic reţine În 
scopul căsătoriei sexul Înregistrat la naştere constituie În speţă o limitare care 
aduce atingere substanţei Însăşi a dreptului de a se căsători. În această 
privinţă, ea consideră că este artificial să se afirme că persoanele care au 
suferit o operaţie de conversie sexuală nu sunt private de dreptul de a se 
căsători , de vreme ce , În conformitate cu legea, le este posibil să se 
căsătorească cu o persoană de sex opus vechiului lor sex. În speţă, 
petiţionara duce o viaţă de femeie , Întreţine o relaţie cu un bărbat şi doreşe să 
se căsătorească doar cu un bărbat. Or, ea nu are această posibilitate. Ea se 
poate pânge, deci , de o atingere adusă însăşi substanţei dreptului său de a se 
căsători . Dacă numărul ţărilor care autorizează căsătoria transsexualilor sub 
noua lor identitate sexuală este inferior celui al statelor care recunosc doar 
conversia sexuală Însăşi , Curtea nu este convinsă că acest fapt este de natură 
a Întări teza conform căreia statele contractante trebuie să poată reglementa 
În Întregime problema, În cadrul marjei lor de apreciere. Aceasta ar însemna 
să se ajungă la concluzia că evantaiul opţiunilor aflate la dispoziţia unui stat 
contractant poate merge până la interzicerea în practică a exercitării dreptului 
de a se căsători. Marja de apreciere nu poate fi atât de largă. Statului 
contractant îi revine sarcina de a detennina anume care sunt condiţiile pe 
care trebuie să le Îndeplinească o persoană transsexuală care revendică 
recunoşterea juridică a noii sale identităţi sexuale, pentru a stabili că 
respectiva conversie sexuală a fost bine operată, precum şi formalităţile 
aplicabile unei viitoare căsătorii (de exemplu, informaţiile de furnizat 
viitorilor soţi). Curtea nu vede totuşi nici o raţiune care să justifice faptul că 
transsexualii sunt privaţi În orice situaţie de dreptul de a se căsători. Ea a 
ajuns la concluzia violării articolului 12 (unanimitate). 
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5. - În miezul acuzaţiilor aduse de petiţionară În baza articolului 14 se 
află nerecunoaşterea juridică a conversiei sexuale a unei persoane 
transsexuale operate. Având În vedere că aceste probleme au fost examinate 
din perspectiva articolului 8, Curtea estimează că nu se pune nici o problemă 
distinctă În baza articolului 14 (unanimitate). 

6. - Potrivit jurisprudenţei organelor Convenţiei, articolul 13 nu poate fi 
interpretat ca pretinzând un recurs Împotriva stării dreptului intern deoarece, 
dacă ar fi aşa, Curtea le-ar impune statelor contractante să incorporeze 
Convenţia. În consecinţă, Învinuirile aduse de petiţionară se lovesc de acest 
principiu, În măsura în care ea se plânge de lipsa oricărui recurs înainte de 2 
octombrie 2000, data intrării în vigoare a legii din 1998 cu privire la drepturile 
omului. După această dată, cea interesată ar fi putut sesiza tribunalele interne, 
care dispuneau de un evantai de posibilităţi pentru a redresa situaţia. Prin 
urmare, nu a avut loc o violare a articolului 13 (unanimitate). 

7. - Petiţionara reclama 38 000 f pentru daune materiale şi 40 000 f 
pentru prejudiciu moral. 

Curtea respinge prima solicitare, estimând că însăşi constatarea violării 
oferă o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul moral (unanimitate) , 
alocându-i suma de 39 000 f penru cheltuieli de judecată (unanimitate). 
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Capitolul 4 

DREPTUL LA RESPECTAREA DOMICILIULUI 
(articolul 8 din ConvenJie) 

1. Domiciliul privat 

Jl1:!io CAZUL GILLOW contra REGATULUI UNIT - Refuzul de a 
acorda unor proprietari permisul pentru a locui În casa lor din Guerneseyl 

I. - În aprilie /956, dl Joseph Gillow este numit director al serviciului 
consultativ horticol al Adunării din Guernesey şi se instalează, împreună cu 
familia, în insulă. În 1957 cumpără aici un teren pe care construieşte o casă. În 
acea perioadă, el şi soţia sa Yvonne nu au nevoie de permis pentru a o ocupa, 
Întrucât ei au "calitatea pentru a locui" În termenii unei legi din 1957 asupra 
controlului locuinţei. În 1960, petiţionarii părăsesc Guernesey şi trăiesc în 
străinătate până la ieşirea la pensie a dlui Gillow în 1978. Între timp, ei păstrează 
dreptul de proprietate asupra casei, pe care o Închiriează unor persoane 
acceptate de către serviciile de fond locativ. Apoi, ei hotărăsc să se întoarcă în 
Guernesey pentru a locui aici. Serviciile de jond locativ îi informează Însă că ei 
nu mai au calitatea de a locui acolo din cauza legii din 1969 asupra controlului 
locuinţei În Guernesey şi că au nevoie de un permis de la aceleaşi servicii pentru 
a ocupa casa lor. Toate cererile în acest sens sunt respinse şi sunt urmăriţi pentru 
ocupare ilegală a proprietăţii lor. În sjarşit, vând casa în aprilie 1980. 

2. - În faţa Comisiei, sesizată la 25 ianuarie 1980, dl şi dna GilIow se plâng 
de aplicarea legilor asupra locuinţei în cazul lor: ei susţin, printre altele, că au 
suferit o violare a dreptului lor la acces în tribunale şi la un proces echitabil. 2 

1 Insulă britanică din Canalul Mânecii, aparţinând arhipelagului denumit "Channel 
Islands" (n.!.) 

, În raportul său din 3 octombrie 1983 , Comisia consideră că există o încălcare a art. 8 din 
Convenţie şi art. I din Protocolul nr. I (unanimitate) , dar nu şi a ar!. 6 (10 voturi pentru, 
1 împotrivă) şi art. 14 (unanimitate) din Convenţie. 
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• Hotărârea din 24 noiembrie 1986 (Cameră) (seria A nr. 109) 

3. - Guvernul britanic nu mai nega existenţa unei violări a art. 8 al 
Convenţiei. Curtea consideră totuşi că intră În răspunderea sa să judece 
alegaţia . 

Era "Whiteknights" "domiciliul" soţilor Gillow? Cu toate că aceştia 
din urmă nu s-au reîntors în Guernesey timp de aproape nouăsprezece ani, 
Curtea constată că ei au păstrat, cu această locuinţă, destule legături pentru 
ca răspunsul să fie afirmativ. 

Erau ingerinţele în exercitarea dreptului la respect pentru domiciliu 
prevăzute de lege'! Confonn petiţionarilor, legile privind locuinţa sunt legi 
deghizate asupra imigrării, care scapă competenţei Adunării din Guemesey. 
Curtea arată că acestea au fost aprobate de Coroană, confonn procedurii 
legislative normale , apoi consemnate în arhivele oficiale ale insulei şi 

publicate; deci , nu pot exista îndoieli asupra valabilităţii lor constituţionale şi 
nici asupra accesibilităţii lor. Ele lasă serviciilor de fond locativ o putere de 
apreciere care, în sine, nu este incompatibilă cu condiţia de prevedere, cu 
obligaţia Însă ca întinderea şi modalităţile sale să fie precizate cu destulă 
claritate pentru a acorda individului o protecţie adecvată contra arbitrarului. 
În speţă, Curtea consideră îndeplinite aceste condiţii. 

Unnăreau ingerinţele un ţel legitim? Dacă în anumite privinţe situaţia 
demografică şi a locuinţelor s-a Îmbunătăţit în Guemesey, nu este mai puţin 
adevărat că insula are o suprafaţă foarte redusă. Este, prin unnare, legitim că 
autorităţile se străduiesc să menţină populaţia în limite acceptabile şi să 

acorde unele favoruri persoanelor care au legături strânse cu insula sau deţin 
un post esenţial pentru colectivitate. Legislaţia urmărea bunăstarea 
economică a insulei şi nu s-a stabilit că viza un alt obiectiv (art. 18 din 
Convenţie). Erau ingerinţele necesare într-o societate democratică? 
Bunăstarea economică a Guernesey trebuie pusă în balanţă Împreună cu 
dreptul petiţionarilor la respectarea "domiciliului" lor. În concepţia Curţii , 
pentru a detennina marja de apreciere lăsată statului, trebuie avută în vedere 
importanţa unui asemenea drept pentru individ . Obligaţia de a solicita 
autorizaţie pentru a trăi la domiciliul lor respectă aceste principii. În special, 
când serviciile de fond locativ discută acordarea unui pennis, ele pot folosi 
puterea lor de apreciere în aşa fel încât să evite orice exces. Deci nu a existat 
o violare a art. 8 în ce priveşte tennenii legislaţiei contestate (unanimitate) . 

În schimb, nu s-a ţinut suficient seamă de situaţia particulară a dlui şi 
dnei Gillow. Ei şi-au construit casa pentru a locui în ea Împreună cu familia . 
În perioada respectivă ei aveau "calificări le" cerute şi le-au îndeplinit până la 
intrarea În vigoare a legii din 1969; în această perioadă aveau deci dreptul să 
ocupe casa fără pennis. Ei au trăit aici doi ani înainte de a părăsi Guemesey 
în 1960. După această dată , au păstrat proprietatea asupra casei unde şi-au 
lăsat mobila. Închiriind-o timp de 18 ani unor persoane acceptate de către 
serviciile de fond locativ, au contribuit la fondul imobiliar din Guernesey. La 
Întoarcerea lor, În 1979, ei nu aveau un alt "domiciliu" În Regatul Unit sau în 
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altă parte ; goală şi lipsită de locatari potenţiali , "Whiteknights" cerea 
reparaţii , aşa că numai proprietarii ei puteau să o locuiască . Pe scurt , refuzul 
serviciilor de fond locativ de a le acorda un permis, precum şi condamnarea 
dlui Gillow la o amendă erau di sproporţionate ; aplicarea legi s l aţiei a violat 
art. 8 (unanimitate) . 

4. - Printr-o sc risoa re din 10 octombrie 1986, agentul guve rnului 
britanic a semnalat Curţii că Regatul Unit nu a făcut aplicabil Protocolul nr. I 
la admini straţia din Guernesey, în virtutea art. 4 a l acestui instrument. Cu 
toate că sc risoarea nu îmbracă forma unei excepţii preliminare, C urtea 
examinează din oficiu problema ex istenţei unei declaraţii subscrise în baza 
art. 4 al Protocolului nr. 1, căci ea priveşte chiar aplicabilitatea respectivului 
Protocol în Guernesey. În termenii unei declaraţii a guvernului britanic , 
comunicată Secretarului general al Consiliului Europei la 16 octombrie 
1950, Guernesey trebuie considerat ca un "teritoriu căruia Regatul Unit îi 
asigură re laţiile internaţionale " în temeiul an. 4 ; această practică a fost 
urmată de tratate încheiate în cadrul Consiliului Europei , printre care 
Convenţia Europea nă a Drepturilor Omului . Textul art. 4 ara tă deci că 
aplicabilitatea Protocolului nr. I În Guernesey depinde de o declaraţie 
expresă, dar aci nu ex istă nici una. Curtea pune concluzia că art. I din 
Protocolul nr. I nu acţionează în speţă şi că ea nu are competenţa pentru a 
trata reclamaţia petiţionarilor în temeiul acestei dispoz iţii (unanimitate) . 

5. - A existat o violare a art. 14 combinat cu art . 8 din Convenţie? Nu, 
ră spunde Curtea (unanimitate) . Discriminarea susţinută nu decurge dintr-o 
măsură luată de serviciile de fond locativ, ci dintr-un tratament preferenţi a l 

acordat de legea din 19 75 asupra locuinţe i pentru un anumit grup de 
persoane care nu aveau nevo ie de pennis pentru a ocupa o proprietate, adică 
acelea care aveau legături strânse cu insula şi proprietarii de case care 
depăşeau o anumită valoare locati vă impozabilă. Pentru primul grup, Curtea 
a constatat deja legitimitatea unui tratament privilegiat În sensul art. 8 § 2 ş i 

nu vede un motiv de a ajunge la o altă concluzie în legătură cu art. 14. În ce 
priveşte introducerea unui plafon de valoare locativă impozabilă , ea reflectă 
dorinţa guvernului de a exclude de la controlul serviciilor de fond locati v 
mica fracţiune de locuinţe scumpe (10%) de natură să intereseze oameni 
destul de înstăriţi care să nu aibă, se pare, nevoie de protecţie şi de a asigura, 
prin aceasta, protecţie locuitorilor cu resurse mai limitate şi având legături 
strânse cu Guernesey. 

6. - Rămânea susţinerea Încălcării art. 6 § I din Convenţie. Recursul făcut 
de dna Gillow în faţă Roya/ Court, contra refuzurilor de a i se acorda pennis, 
era legat de dreptul petiţionarilor de a ocupa propria lor casă, drept cu caracter 
civil în sensul art. 6; pe de altă parte, unnăririle declanşate Împotriva dlui 
Gillow, pentru ocupare ilegală , aveau ca obiect temeiul unei acuzaţii în materie 
penală. Deci , art. 6 este aplicabil în aceste două privinţe. În legătură cu instanţa 
civilă, Curtea notează că obligaţia de a trece prin serviciul unui avocat pentru a 
se adresa unei înalte jurisdicţii se întâlneşte în numeroase state membre în 
Consiliul Europei. Desigur, avocatul petiţionarilor nu s-a achitat corect de 
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această sarcină, dar Royal Court a judecat recursul în ciuda întârzierii sale. În 
sfârşit , Curtea nu sesizează cum refuzul de a autoriza pe petiţionari să 
locuiască în casa lor, pe durata apelului, le-a lezat dreptul de acces la tribunal. 

În ce priveşte unnărirea împotriva dlui Gillow, decizia Magistratului 
(Magistrale) de a nu suspenda procedura nu se pretează la critică. Refuzul de 
a-l autoriza pe dl Gillow de a asculta înregistrarea la magnetofon a 
dezbaterilor în primă instanţă nu relevă nimic inechitabil întrucât grefierul de 
la Royal Courf controlase transcrierea şi o declarase fidelă. 

Curtea respinge , de asemenea, reclamaţiile petiţionarilor privind 
imparţialitatea Royal Court. 

Ea pune concluzia că nu a existat o violare a art. 6 şi că nu se impune 
examinarea celorlalte reclamaţii fonnulate în baza acestei dispoziţii , care 
însă nu s-au repetat la audiere (unanimitate). 

7. - Problema aplicării art. 50 din Convenţie nefiind pregătită, ea este 
rezervată (unanimitate) . 

• Hotărârea din l4 septembrie 1987 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(seria A nr. 124-C) 

8. - OI şi dna Gillow au rugat Curtea să ordone guvernului să le 
restituie "calitatea de a locui" la Guernesey. Curtea refuză acest lucru , 
întrucât consideră că nu este abili tată de Convenţie să fonnuleze o asemenea 
injoncţiune (unanimitate). 

9. - Petiţionarii revendică 50.000 f pentru pierderea pe care ei ar fi 
suferit-o la vânzarea casei lor şi preţul unei noi proprietăţi , 64.000 f pentru 
beneficiul de care au fost păgubiţi şi 735 f pentru onorariile agenţilor 
imobiliari şi cheltuieli de expertiză. Curtea notează că refuzarea pennisului 
nu obliga petiţionarii să vândă casa, ci că ei nu puteau locui acolo; deci , nu 
este iraţional că ei au hotărât să o vândă şi este nonnal să li se ramburseze 
735 f drept cheltuieli (unanimitate) . În schimb, ea respinge celelalte cereri , 
din lipsă de piese justificati ve . 

Pentru daune morale, dl şi dna Gillow cereau 100.000 f. Din punctul de 
vedere al Curţii , ei au suferit, incontestabil , un important prejudiciu moral pe 
care o simplă constatare a unei încălcări nu îl compensează. Ei primesc 
10.000 f cu acest titlu (unanimitate). 

10. - În sfârşit, Curtea decide rambursarea cheltuielilor de judecată şi 
taxe pentru o sumă de 2.134 f (unanimitate). 

11. - OI Gillow a murit la 8 iunie 1987, atunci când procedura privind 
art. 50 era în curs. Întrucât soţia lui şi el au suferit împreună evenimentele la care 
se referă cazul, Curtea judecă echitabil ca suma alocată să fie plătită văduvei. 
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li 1IJ , CAZUL FUNKE contra FRANŢEI - Vizită la domiciliu şi 
sechestru făcute de agenţii vamali şi condamnare penală pentru refuz de 
a prezenta documentele cerute de administraţie 

li 71Ej, CAZUL CREMIEUX contra FRANŢEI 

11i>, CAZUL MIAILHE contra FRANŢEI (nr. 1) - Vizite la domiciliu şi 
sechestru făcute de agenţii vamali 

1. - Dl Gusta ve Funke, cetăfean german, este reprezentant de comerţ ş i 

trăieşte În Franla. În cadrul unei anchete asupra unor eventuale ÎnFacţiuni la 
legile asupra relaţiilor financiare cu străinătatea, agenţi vamali, asistaţi de 
către un ofiţer al polifiei judiciare, Îi perch eziţionează domiciliul la 
14 ianuarie 1980 şi-i confiscă un anumit număr de documente şi obiecte. De 
asemenea, Îl in vită pe dl Funke să le prezinte extrase ale anumitor conturi 
bancare din străinătate. În aprilie 1982, administraţia vămilor obline de la 
Tribunalul de instanţă din Strasbourg o ordonanfă, confirmată În apel, care 
pronunţă sechestrarea unor bunuri ale dlui Funke În valoare de 100.220 
Fanci /i-ancezi drept garanţie pentru plata unor sancţiuni vamale. Conturile 
bancare ale celui interesat sunt, prin urmare, blocate În august / 982 şi se 
emite o ipotecă de consemnare asupra unui imobil care-i aparţine; aceste 
măsuri sunt ridicate În iulie 1990, la cererea dnei Funke. 

Înt rucâ t dl Funke nu şi-a respectat angajamentul de a prezenta 
extrasele, administraţia vămilor ÎI cheamă În fala Tribunalului poliţiei din 
Strasbourg care, la 27 septembrie 1982, Îi condamnă la o amendă de 
1.200 FF, precum ş i la prezentarea de documente sub constrângerea plăţii a 
20 FF pentru fiecare zi de Întârziere. La 14 martie /983 Curtea de Apel din 
Colmar confirmă decizia, cu excepţia unui punct, dar măreşte constrângerea 
la 50 FF pentru fiecare zi de Întârziere. Curtea de Casaţie respinge la 
21 noiembrie /983 recursul dlui Funke. În sfâ rşit , În ianuarie 1985, 
administraţia vămilor notifică prin aviz băncii petiţionarului că acesta are 
de plătit sumele fixate pentru neprezentarea extraselor. Tribunalul de 
instanlă din Strasbourg confirmă În martie 1985 valabilitatea acestui aviz; 
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Curtea de Apel din Colmar infirmă totuşi decizia sa În februarie 1989; 
administraţia vămilor face atunci recurs În casaţie, dar degeaba. În 
momentul decesului său, la 22 iulie 1987, dl Funke nu jilsese Încă trimis În 
judecată cu cap de acuzare de Încălcare a legislaţiei În cauză. 

2. - În cadrul un ei anchete asupra unor eventuale inji'acţiuni la 
legislaţia privind relaţiilejinanciare cu străinătatea, implicând o societate al 
cărei preşedinte-director general este dl Paul CremieL/x, cetăţean FCl/1ce::, 
agenfii vamali, asistaţi de către un o.jiţer al poliţiei judiciare, efectuează Între 
ianuarie 1977 şi februarie 1980, la domiciliul ş i la reşedinţele celui interesat 
numeroase viz ite În cursul cărora Îi sechestrează o mare cantitate de 
documente. Petiţionarul este inculpat În noiembrie 1982; administraţia 
vămilor cade totuş i la Învoială cu el şi o ordonanfă de neurmărire pune capăt 
urmăririi penale În iunie 1987. În timp ce procedura este În curs, dl C/'I:!miuex 
contestă În van legalitatea şi constituţionalitatea vizitelor la domiciliu şi 
sechestrul, va labilitatea proceselor-verbale privind aceste aCliuni şi 
compatibilitatea cu Convenfia a unor dispozifii pertinente din Codul vamal. 
Între timp, Curtea de Casafie respinge un recurs În ianuarie 1985. 

3. - La 5 şi 6 ianuarie 1983, agenţi ai serviciilor vamale, asistaţi de 
către un ofiţer al poliţiei judiciare, efectuează vizite În casele ocupate la 
Bordeaux de către dl William Miailhe, mama sa Victoria şi soţia sa Brigitte, 
care este ş i sediul consulatului Filipinelor, unde procedează la sechestra rea 
a aproape 15.000 de documente, pe care, În parte, le restituie ulterior. 
Această operaţiun e are loc În cadrul un ei anchete asupra statutului 
rezidenţial al petifionarilor - cetăţeni francezi dintre care unul are şi 
naţionalitatea filipineză -, În scopul de a constata o eventuală inFaCfiune la 
legile asupra relafiilorfinanciare cu străinătatea. 

Dl şi dnele Miailhe cheamă În judecată pe directo/1/1 general al vămilor şi 
al drepturilor indirecte În faţa Tribunalului de instanţă din Paris, pentru a se 
pronunţa asupra nulităţii sechestrelor. La 20 decembrie 1983 Tribunalul se 
declară necompetent, jurisdic{iile ordinare neputând aborda asemenea litigii 
decât În cazul unei atingeri a libertăţii individuale şi p e cale de fapt. 
Petifionarii sesizează atunci Tribunalul de mare instanţă din Paris care, la 
16 mai 1984, se declară la rândul său necompetent. Curtea de Apel din Paris 
confirmă această decizie la 23 octombrie 1984; ea relevă că nici un fel de 
violare evidentă şi deliberată a unei libertăfi individuale nu poate fi constatată. 
La 17 iunie 1986, Curtea de Casaţie respinge recursul celor interesaţi. 

Vn judecător de instrucţie din Bordeaux inculpă pe aceştia din urmă, la 
20 iunie 1985; prin ordonanţele din 3 iulie 1991, el pronunţă o sentinţă de 
new'mărire În favoarea dn ei Victoria Miailhe şi trimite soţii Miailhe În 
judecată În[aţa Tribunalului corecţional, care declară stinsă acţiunea publică 
şi acţiunea care urmărea aplicarea de sancţiuni vamale, la 2 decembrie 1992. 

4. - În cererea către Comisie, la 13[ebruarie 1984, dl Funke ridică mai 
multe reclamaţii: condamnarea sa penală p entru refuzul de a prezenta 
documentele cerute de către vamă ar fi negat dreptul său la un proces 
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echitabil (art. 6 § 1 din Convenţie) , precum şi prezumţia de nevinovăţie 
(an. 6 § 2); cauza sa nu afost audiată Într-un termen rezonabil (art. 6 § J) ; 
vizita şi sechestrul făcute la domiciliul său de către agenţi ai vămii arji adus 
atingere dreptului său la respect pentru via1a privată ş i de famili e, a 
domiciliului şi corespondenţei (art. 8) .1 

DI CrI?mieux sesizează Comisia, la 11 martie 1985, pentru a denunţa 
vizitele şi sechestrelejăcute la domiciliul şi reşedinţele sale. EI in vocă art. 8, 
pentru atingere a dreptului său la respect pentru viaţa privată, a domiciliului 
şi a corespondenţei sale, art. 6 § 3, pe motivul nerespectării formalită1ilor 
esenţiale şi art. 10, pentru ignorarea libertăţii sale de exprimare.' 

Cât priveşte p e dl şi dn ele Miailhe , ei se adresează Comisiei la 
J J decembrie J 986. Criticând vizitele la domiciliu şi sechestrările efectuate În 
unul din localurile lor, ei invocă art. 8, pentnt atingere a drepturilor la respect 
pentru viaţa privată, a domiciliului şi a corespondenlei lor, precum ş i 
art. 13, pentru absenţa unui recurs efectiv În fata unei instanţe naţionale. 1 

• Hotărârile din 25 februarie 1993 (Cameră) (seria A nr. 256-A, B şi C) 

5. - Numai în cazul Funke se punea problema caracterului echitabil al 
procedurii şi cel al prezumţiei de nevinovăţie . 

După guvern , dl Funke nu avea calitatea de victimă , deoarece împotriva 
sa nu s-a deschis nici o acţiune de urmărire penală pentru infracţiune la 
reglementările privind relaţiile financiare cu străinătatea. Curtea respinge 
excepţia (unanimitate), reclamaţiile petiţionarului în baza art. 6 vizând o cu 
totul altă procedură , referitor la producerea de documente. 

6. - Vama a provocat acţiunea de condamnare a dlui Funke pentru a obţine 
anumite piese, a căror existenţă o presupunea, fără a avea însă certitudinea. Din 
lipsă de posibilităţi sau nedorind să şi le procure printr-un alt mijloc , ea a 
încercat să-I con strângă pe petiţionar să furnizeze el însuşi dovada infracţiunilor 
pe care le-ar fi comis. Particularităţile dreptului vamal nu ar putea justifica o 
asemenea atingere adusă dreptului , pentru orice "acuzat" în sensul independent 
pe care art. 6 îl atribuie acestui termen, de a păstra tăcerea şi de a nu contribui 
deloc la propria sa incriminare. Întrucât cel interesat nu a avut un proces 
echitabil, a existat o violare a art. 6 § I (8 voturi pentru, I împotrivă) . 

7. - Această concluzie dispensează Curtea de a cerceta dacă, pentru dl 
Funke, condamnarea penală a negat principiul prezumţiei de nevinovăţie , 

garantat prin art. 6 § 2 (8 voturi pentru, I împotrivă). 

8. - Curtea nu consideră necesar, cu atât mai mult, să studieze 
reclamaţia conform căreia procedura privind adoptarea şi ridicarea măsurilor 

1 În rapoartele sale din 8 octombrie 1991 , Comis ia fonnulează avizul că nu a exi stat o 
violare: a) În cazul FUllke: a art. 6 § 1, nici privind principiul echită\ii procedurii (7 voturi pentru, 
5 Împotrivă) , nici pe moti v de durată a procedurii (8 voturi pentru, 4 Împotrivă) . a an . 6 § 2 (9 
voturi pentru , 3 Împotri vă) ş i a a n. 8 (6 vo turi p entru. 6 Împotrivă , cu votul deci s iv a l 
preşedinte lui) ; b) ÎII cazul CU?lIlieux : a arI. 8 (Il vo turi pentru , 7 Împotri v ă) , ar!. 6 § 3 
(unanimitate) şi art. 10 (unan imitate); c) ÎII ca=ul Miailhe: a art . 8 ( Il voturi pentru, 7 Împotri \ă) ş i 
an. 13 (unanimitate). 
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provizo rii a durat dincolo de " termenul rezonabil " a cărui re spectare o 
cere art. 6 § I (8 voturi pentru , I împotrivă). 

9. - În baza art. 8, guvernul fOlmula excepţii preliminare În cazurile 
Cremieux ş i Miailhe: dl Cremieux nu ar fi epuizat căile de recurs intern, 
nedenunţând în faţa jurisdi cţi ei judicia re o cale de fapt şi necerând o 
reparaţie , iar familia Miailhe ar fi depus prea devreme cererea la Strasbourg, 
căci e i puteau denunţa la Începutul procesului , În faţa Tribunalului din 
Bordeaux, neregularitatea unor măsuri vamale care serveau ca bază pentru 
urm ăr iri le pen a le. C urte a respinge excepţiile de in ac ceptabilitate 
(unanimitate) , cei interesaţ i angaj ând ş i chiar ducând până la capăt, nu fără a 
invoca art. 8 din Convenţie, o procedură În anulare a proceselor-verbale de 
constatare ş i de sechestrare întocmite de agenţii vamali. 

10. - Cât pri veş te temeinicia recl amaţiei , ea constată un amestec În 
vi aţ a privată ş i în corespondenţa tuturor petiţionarilor precum ş i În 
domiciliul dlor Funke ş i Cremieux. Ea cercetează deci dacă amestecul În 
litigiu î ndep lineşte condiţiile paragrafului 2 din art. 8. 

În ochii petiţionarilor, respectivele amestecuri erau lipsite de o bază legală : 
în redactarea sa, În perioada respectivă , art. 64 al Codului vamal încă lca 
prevederile Con stituţi ei din 1958, din lipsa de subordonare unei autorităţi 
judiciare a vizitelor la domiciliu şi a sechestre lor. Curtea nu judecă necesar să 
tranşeze problema Întrucât ingerinţele sunt incompatibile cu art. 8 În alte privinţe . 

În ciuda tezei contrare a petiţi onarilor, ea consideră că amestecuri le În 
cauză vizează în orice caz "bunăstarea economică a ţă rii" . 

Erau ele necesare Într-o societate democratică? În domeniul luptei 
împotriva evazi unii capitalurilor şi a fugii de impozit, statele Întâmpină 

seri oase dificultă ţi , rezultând din Întinderea ş i complexitatea reţel e lor 
bancare şi a unor circuite financiare , precum ş i din numeroasele posibilităţi 
de plasamente intern a ţion a le , u ş ur a t e de relati v a p e netrabilit a te a 
frontierelor. Curtea recunoaşte deci că ei pot considera necesar să recurgă la 
anumite măsuri, cum ar fi vizitele la domiciliu ş i sechestrele, pentru a stabili 
proba delictelor de sch imb ş i a urmări , dac ă este cazul , pe autori pentru 
aceasta. Mai trebuie, de asemenea, ca legis laţia şi practica lor în materie să 
ofere garanţii adecvate ş i suficiente contra abuzurilor. 

Or, lucrurile nu mergeau aşa În acest caz. În perioada faptelor - Curtea 
nefiind chemată să se pronunţe asupra reformei legislative din 1986 ş i 1989, 
care urmărea o mai bună protejare a indi vidului -, administraţia vămilor 
dispunea de puteri prea largi; ea avea o anume competenţă pentru a aprecia 
singură oportunitatea, numărul , durata şi amploarea operaţiunilor de control. 
În absenţa , mai a les , a unui mandat judiciar , re s tricţiile şi condiţiile 
prevăzute de lege apăreau ca foarte laxe ş i lacunare, pentru ca ingerinţel e în 
drepturile petiţionarilor să fie strâns proporţionale cu scopul legitim unnărit. 

Printre altele, administraţia nu a făc ut niciodată plângere împotriva dlui 
Funke pentru infracţiune la reglementările priv ind relaţiile fin anciare cu 
s trăi n ă tatea , iar sechestrel e suferite de dl şi dnel e Miailhe Îmbrăcau un 
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caracter masiv şi mai ales nediferenţiat. Pe scurt, a existat o violare a 
art. 8 (8 voturi pentru , I împotrivă). 

11. - Atingerea, susţinută de dl Cremieux, la dreptul la apărare (art. 6 § 3) şi 
la libertatea de exprimare (art. 10) având legătură cu aceleaşi fapte pe care 
Curtea le-a considerat contrare art. 8 nu cere o examinare separată (unanimitate). 

12. - Dl şi dnele Miailhe au renunţat în faţa Curţii la rec1amaţia lor 
privind lipsa unui recurs efectiv În faţa unei instanţe naţionale (art. 13), aşa 
Încât nu se impune examinarea chestiunii din oficiu (unanimitate) . 

13. - Curtea consideră că doi dintre petiţionari au trebuit să suporte o 
nedreptate morală: ea alocă 50.000 FF dlui Funke şi consideră că hotărârea îi 
dă o compensaţie suficientă dlui Cremieux (unanimitate). 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxe În faţa jurisdicţiilor franceze, apoi 
a organelor Convenţiei, ea acordă 70.000 FF dlui Funke şi 50.000 FF dlui 
Cremieux (unanimitate) . 

După părerea Curţii , problema aplicării art. 50 nu este pregătită în cazul 
Miailhe, cu toate că unnărirea contravenţională contra soţilor a luat sfârşit. 
Este cazul ca ea să fie rezervată (unanimitate) . 

• Hotărârea din 29 noiembrie 1993 (Miailh e) (Cameră) - Aplicarea 
articolului 50 (seria A nr. 277-C) 

14. - Curtea nu observă o legătură de cauzalitate Între absenţa 
autorizării judiciare de vizite la domiciliu şi sechestre, pe care le-a considerat 
contrare art. 8 din Convenţie , şi daunele materiale susţinute de dl şi dna 
Miailhe. Ea înlătură deci această parte a pretenţiilor lor (unanimitate). Ea 
consideră , în schimb, că cei interesaţi au suferit o nedreptate morală pentru 
care se acordă 50.000 FF dlui Miailhe, 25.000 FF dnei Victoria Miailhe şi 

25.000 dnei Brigitte Miailhe (unanimitate). 

15. - Cu toate că petiţionarii nu au fumi zat li ste detaliate ş i nici acte 
justificative, Curtea consideră că , pentru echitate, trebuie reţinute cheltuielile 
făcute la Strasbourg ş i o parte din cele prezentate În faţa jurisdicţiilor naţionale. 
Ea acordă , global , fiecăruia din cei trei petiţionari 60.000 FF (unanimitate) . 
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J.110 CAZUL LOPEZ OSTRA contra SPANIEI - Efecte nocive 
provocate de o staţie de epurare apropiată de o locuinţă 

1. - Dna Cregoria Lopez Ostra, cetăţeană spaniolă, locuieş te Împreună 

cu familia În cartierul " Diputacion del Rio, el Lugarico ", situat la câteva 
sute de metri de centrul Lorca (Murcia). 

În iulie 1988, o stafie de epurare a apelor şi deşeurilor provenind de la 
tăbăcăria din Lorca, finanţată de o societate care grupează Întreprinderi din 
sectorul pielii, Începe să fun c/ioneze la câţi va metri de casa sa. De la 
pornirea sa, emanaţiile pro voacă tulburări de sănătate ş i vătămări la 
numeroş i lo cuitori din Lorca, deci şi p etiţionarei. Aceasta face ca 
municipalitatea să evacueze persoanele care trăiau În apropierea staţiei ş i, 

În sfârşit, văzând rapoartele de expertiză ale autorităţilor competente, să 
ordone, la 9 septembrie 1988, oprirea parţială a activităţilor sale. 

ReÎntoarsă acasă, dna Lopez Ostra cons tată persisten/a tulburărilor de 
sănătate, precum şi degradarea mediului şi a calităţii vieţii. Ea sesi::.ează 
Audiencia Territorial (camera adminis trati vă) din Murcia cu un recurs 
pentru protejarea drepturilor sale fill1damentale, susţinând un amestec ilegal 
În domiciliul său, precum şi că au fost atinse integritatea sa fizică ş i morală . 

În raportul său din 19 ianuarie 1989, Agenţia pentru mediu ş i natură a 
regiunii Murcia relevă existenţa factorilor dăunători. La 3/ ianuarie 1989, 
Curtea respinge cererea celei interesate, În ciuda avizului favorabil pentru 
recurs al Ministerului Public. 

Dna Lopez Ostra sesizează atunci Tribunalul Suprem, care respinge 
apelul ei. La 26 februarie 1990, Tribunalul Constituţional declară recursul 
său amparo evident nefondat. 

În f ebruarie 1992, petiţionara şi familia sa se mută Într-un apartament 
din centrul oraşului, plătit de primărie. Stafia este oprită provizoriu, la 27 
octombrie 1993, de către judecă tont! de instrucţie din Lorca, ca urmare a unei 
plângeri pentru delict ecologic, depusă de către două cumnate ale petiţionarei. 

2. - În cererea sa din / 4 mai 1990, dna Lope::. Ostra se consideră 
victimă a unei violări a dreptului la respect pentru domiciliul său, care face 
impos ibilă viaţa sa privată şi de famili e, precum ş i a unui tratam ent 
degradant; ea invocă art. 6 § 1 şi art. 3 din Convenţie. I 

I În raportul său din 3 1 august 1993 , Comisia formulează av izul că a ex istat o violare a 
art . 8, dar nu a art. 3 (unanimitate). 
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• Hotărârea din 9 decembrie /994 (Cameră) (seria A nr. 303- C) 

3. - Curtea se pronunţă mai întâi asupra celor două excepţii preliminare 
ale guvernului. 

Ea respinge excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne (unanimitate). 
Recursul special pentru protejarea drepturilor fundamentale, cu care dna L6pez 
Ostra a sesizat Audiencia Territoria/ din Murcia, constituia un mijloc eficient 
şi rapid de a răspunde reclamaţii lor ei şi ar fi putut produce efectul dorit de ea, 
adică închiderea staţiei de epurare. Cât priveşte necesitatea de a aştepta 
deznodământul anumitor proceduri angajate de cumnatele petiţionarei care 
locuiau în acelaşi imobil, Curtea notează că aceasta din urmă nu este parte în 
instanţele respective şi că, în definitiv, obiectul lor nu coincidea cu acela al 
cererii de la Strasbourg. În fine, dna L6pez Ostra nu era obligată să angajeze ea 
însăşi aceste proceduri, mai puţin rapide decât aceea pe care ea a ales-o. 

Nici mutarea petiţionarei , în februarie 1992 , şi nici închiderea 
provizorie a staţiei , la 27 octombrie 1993 , nu anulează faptul că cea 
interesată şi membrii familiei au trăit , ani la rând, la doisprezece metri de un 
focar de mirosuri , zgomote şi fum. Curtea respinge deci şi excepţia dedusă 
din lipsa calităţii de victimă (unanimitate). 

4. - Trecând pe fond , Curtea se apleacă asupra afinnaţiei de violare a 
art. 8 din Convenţie . 

Audiencia Territorial din Murcia, la 31 ianuarie 1989, admite că noxele în 
litigiu, fără a constitui un pericol grav pentru sănătate, provoacă o deteriorare a 
calităţii vieţii riveranilor, deteriorare care însă nu se contura ca fiind suficient de 
serioasă pentru a încălca drepturile fundamentale, recunoscute de Constituţie . 

Curtea consideră totuşi că atingeri grave ale mediului pot afecta bunăstarea 
unei persoane şi o pot lipsi de bucuria folosirii domiciliului său, dăunând vieţii 
sale private şi de familie, fără ca prin aceasta să-i pună în mare pericol sănătatea. 
În toate cazurile, trebuie avut în vedere echilibrul just, care trebuie menţinut, 
între interesele concurente ale persoanelor şi ale societăţii , în ansamblul său. 

Staţia de epurare în litigiu a fost construită pentru a rezolva o gravă 
problemă de poluare, existentă la Lorca, dar de la intrarea ei în funcţiune a 
provocat vătămări şi tulburări a numeroşi locuitori. Consiliul municipal a 
reacţionat cu rapiditate mutându-i în centrul oraşului, în mod gratuit, în perioada 
de vară, pe locuitorii afectaţi , dar membrii săi nu puteau ignora că problemele au 
rămas şi după închiderea parţială a activităţilor staţiei , la 9 septembrie 1988. Or, 
nu numai că rmnicipalitatea nu a luat, după această dată, măsuri în vederea 
protejării dreptului petiţionarei la respect pentru domiciliul său şi a vieţii sale 
private şi de familie , dar ea chiar a contracarat deciziile judecătoreşti, care 
mergeau în acest sens. Astfel , ea a făcut apel împotriva deciziei Tribunalului 
superior din Murcia din 18 septembrie 1991 , care ordona închiderea provizorie 
a staţiei , în cadrul unei proceduri declanşate de cumnatele celei interesate. La 
fel , Ministerul Public, organ de stat, a atacat o decizie a judecătorului de 
instrucţie din Lorca, din 15 noiembrie 1991 , care mergea pe aceeaşi linie, în aşa 
fel încât închiderea provizorie nu s-a produs decât la 27 octombrie 1993. 
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Curtea a pus concluzia că statul reclamat - în ciuda marjei de apreciere 
care Îi este recunoscută - nu a ştiut să menţină un echilibru just între 
interesul bunăstării economice a oraşului Lorca (să di s pună de o staţie de 
epurare) şi folosirea efectivă de către petiţionară a dreptului la respect pentru 
domiciliu şi pentru viaţa sa privată şi de familie. A existat deci o violare a 
art. 8 (unanimitate). 

5. - Conform Curţii , condiţiile În care dna L6pez Ostra şi familia au trăit 
timp de câţiva ani au fost foarte dificile, dar ele nu constituie un tratament 
degradant în sensul art. 3. Deci, acesta nu a fost încălcat (unanimitate). 

6. - Statuând asupra aplicării art. 50, Curtea admite că dna L6pez Ostra 
a suferit anumite daune, ca urmare a violării art. 8: va loarea vechiului 
apartament a scăzut, iar mutarea a antrenat cheltuieli şi inconveniente . 
Trebuie, de asemenea, ţinut cont de faptul că municipalitatea a plătit , timp 
de un an, chiria unui apartament ocupat de petiţion a ră şi familia sa , În 
centrul localităţii Lorca ş i că staţia a fost închisă provizoriu , la 27 octombrie 
1993 . Pe de altă parte, cea interesată a suferit un rău moral de necontestat. 
Curtea Îi alocă 4.000.000 pesetas pentru daune (unanimitate). 

Petiţionara cerea 850 .000 pesetas, drept cheltuieli de judecată ş i taxe, În 
faţa instanţelor interne. Constatând că cea interesată nu a suportat cheltuieli 
de judecată , întrucât a beneficiat de asistenţă judiciară gratuită în Spania, 
Curtea respinge cererea de rambursare (unanimitate). 

Faţă de o pretenţie de 2.250.000 pesetas, pentru cheltuieli de judecată şi 
taxe, în faţa organelor Convenţiei, Curtea judecă echitabil să acorde dnei 
L6pez Ostra 1.500.000 pesetas, mai puţin cei 9.700 FF plătiţi de Consiliul 
Europei , în cadrul asistenţei judiciare (unanimitate). 
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ll1~t CAZUL HATTON ŞI AL ŢII contra REGATULUI UNIT -
Reglementarea zborurilor de noapte pe aeroportul Heathrow 

1. - Cu toţii britanici, cei opt petiţionari locuiesc sau au locuit în apropierea 
aeroportului londonez Heathrow, Este vorba de : Ruth Hatton, născută În 1963 
şi domiciliată În East Sheen ; Peter Thake, născut În 1965 şi domiciliat În 
Hounslow ; 10hn Hartley, născut În 1948 şi domiciliat În Richmond ; Philippa 
Edmunds, născută În 1954 şi domiciliată În East Twickenham ; 10hn Caval/a, 
născut În 1925 şi care a locuit Între 1970- 1996 la Isleworth ; 1effray Thomas, 
născut În 1928 şi domiciliat În Kew; Richard Bird, născut În 1933 şi domiciliat 
În Windsor şi Tony Anderson, născut /Î1 1932 şi domiciliat În Touchen End. 

Până În octombrie 1993, zgomotul produs de zborurile de noapte la 
Heathrow este limitat prin restricţii ale numărului total de decolări şi de 
aterizări, Însă după această dată, emisiile sonore sunt reglementate de un sistem 
de cote de zgomot, În baza căruia fiecărui tip de aeronavă i se atribuie o "cifi'ă 

de cotă" ; cu cât aparatul este mai zgomotos, cu atât cifra sa de cotă este mai 
importantă. Acest sistem le permite companii/oI' aeriene să aleagă ce avioane -
silen/ioase sau zgomotoase - să lase să zboare, În limita cotei de zgomot. 
Restricţiile sunt aplicate cu stricteţe Între orele 23,30 - 6,00, cu o toleranţă mai 
mare Între orele 23,00 - 23,30 şi 6,00 - 7,00. În urma unui control jurisdicţional 
solicitat de mai multe colectivită/i locale din zonă, sistemul este considerat afi /Îl 
contradicţie cu o dispoziţie legală, care cere să se fixeze un număr precis de 
aeronave, şi nu o cotă de zgomot. În consecinţă, guvernul decide să menţină 
sistemul, adăugându-i un număr maxim global de mişcări de aparate autorizate 
pe timp de noapte, Un al doi/ea controljurisdic/ional ajunge la constatarea că 
consultarea organizată de guvern cu privire la s is temul În cauză a fost 
desfăşurată Într-un mod ilegal şi, În martie şi iunie 1995, guvernul publică noi 
documente de consultare, La 16 august 1995, ministrul transporturilor anunţă 
că detaliile noului sistem rămân aşa cum au fost ele mai Înainte definite. 
Colectivităţile locale con testă În zadar această decizie. 

2.- Peti/ionarii sesizează Comisia la 6 mai 1997. Ei afirmă că politica 
guvernului În materie de zboruri de noapte la aeroportul Heathrow violează 
drepturile lor garantate prin articolul 8 al Convenţiei. Ei se mai plâng şi de 
faptul că, contrar articolului 13, nu au dispus de un recurs intern efectiv 
pentru a putea susţine această Învinuire, 

3.- Printr-o hotărâre din 2 octombrie 2001, o cameră (secţia IlJ) a ajuns 
la concluzia violării articolelor 8 (cinci voturi contra două) şi 13 (şase voturi 
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contra unul). La 19 decembrie 2001 , guvernul cere retrimiterea cauzei la 
Marea Cameră. La 27 martie 2002, colegiul acesteia consimte la cerere. 

• Hotărârea din 8 iulie 2003 (Marea Cameră) (CEDO 2003- VIll) 

4.- În exerciţiul funcţiei sale de control, Curtea este chemată să tranşeze 
problema de a şti dacă implementarea politicii din 1993 În materie de zboruri de 
noapte pe aeroportul Heathrow a asigurat un just echilibru Între interesele 
persoanelor care îndură zgomotul nocturn şi cele, concurente, ale societăţii În 
ansamblul său . Paragraful 2 al articolului 8 autorizează restricţii aduse dreptului 
la respectarea vieţii private şi familiale care sunt necesare pentru bunăstarea 
economică a ţării şi pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor celorlalţi. Pentru 
stat era deci legitim să ia în calcul interesele economice ale companiilor aeriene 
şi ale altor Întreprinderi, precum şi interesele ţării În ansamblul lor. 

În cauzele anterioare În care probleme de mediu au adus Curtea să 
conchidă asupra unor violări ale Convenţiei, autorităţile naţionale nu ţinuseră 
seama de anumite aspecte ale dreptului intern. În speţă , totuşi , politica În 
materie de zboruri de noapte a fost considerată compatibilă cu dreptul intern. 
Protecţia mediului trebuie luată În considerare de către state atunci când 
acţionează în cadrul marjei lor de apreciere, ca şi de Curte atunci când 
examinează problema depăşirii sau nu a acestei marje, însă nu ar fi indicat 
pentru Curte să adopte în materie un demers special, ţinând de un statut 
special care le-ar fi acordat drepturilor de mediu ale omului. 

Curtea constată că introducerea planului din 1993 era o măsură generală şi 
nu o măsură cu caracter individual care să-i vizeze În mod special pe 
petiţionari. Este deci cazul ca statului să-i fie lăsată o mai largă posibilitate de 
alegere cu privire la mijloacele de utilizat pentru a îndeplini obligaţia care Îi 
incumbă în baza articolului 8, de a lua temeinic în considerare interesele 
particulare în cauză. Curtea relevă dificultăţile cu care se găseşte confruntată 
pentru a stabili dacă nivelul general de zgomot pe timp de noapte s-a 
intensificat de fapt în urma introducerii planului din 1993. Ea nu este în măsură 
să se pronunţe ferm asupra acestui punct. Cu toate acestea, nimic nu indică, 
potrivit opiniei sale, că decizia autorităţilor de a introduce un regim bazat pe un 
sistem de cifre de cotă ar fi prin ea însăşi incompatibilă cu articolul 8. 

5. - În privinţa intereselor economice care se află în opoziţie cu 
oportunitatea de a restrânge sau de a suprima zborurile de noapte, Curtea 
găseşte rezonabil să presupună că aceste zboruri contribuie, măcar într-o 
oarecare măsură, la economia generală. Se poate deduce din studiile cu privire 
la interesul economic al zboruri lor de noapte comandate de guvern că există o 
relaţie între legăturile aeriene în general şi zborurile de noapte şi se poate 
admite cu uşurinţă existenţa interesului economic de a menţine un serviciu la 
capacitate deplină între Londra şi ţări îndepărtate. De altfel, este greu să se facă 
despărţirea între interesele industriei aeriene şi interesele ţării în ansamblul său. 
Acestea fiind spuse, libertatea de exploatare a companiilor aeriene face 
obiectul unor importante limitări, cum sunt cele care acţionează asupra 
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zboruri lor de noapte de pe Heathrow. Ulterior, planul din 1993 a făcut obiectul 
unor modificări, unele dintre acestea generând noi restricţii pentru companii. 

Pentru a aprecia dacă statul a asigurat sau nu un just echilibru, este cazul să 
se ia în considerare şi măsurile iniţiate pentru a atenua efectele zgomotului 
generat de aeronave în mod general. Petiţionarii nu contestă faptul că zgomotul 
nocturn nu are o incidenţă negativă asupra preţurilor imobiliare în zona în care 
ei locuiesc. Dat fiind că doar un număr restrâns de persoane (între 2 % şi 3%, 
potrivit studiului din 1992 cu privire la somn) au de suferit din cauza planului, 
faptul că ele se pot muta fără a suferi pierderi financiare este un element cu 
pondere în aprecierea caracterului în mod global rezonabil al planului în cauză. 

În ceea ce priveşte aspectele procedurale ale cauzei , autorităţile britanice 
controlează în permanenţă adecvarea măsurilor, iar planul din 1993 a fost 
precedat de o serie de anchete şi de studii, dintre care primele datează din 1962. 
Măsurile introduse prin acest plan au fost aduse la cunoştinţa publicului prin 
intermediul unui document de consultare publicat în 1995. Petiţionarii au avut 
posibilitatea de a formula toate observaţiile pe care le considerau oportune, iar 
dacă acestea nu fuseseră luate în seamă, ei ar fi putut contesta deciziile ulterioare. 

Prin urmare, nu s-a produs o violare a articolului 8 (douăsprezece voturi 
contra cinci). 

6.- Au dispus petiţionarii , în drept intern, de un recurs care să le permită 
să se prevaleze de drepturile garantate prin Convenţie? Este clar că 
domeniul în care putea fi exercitat un control de către tribunale se limita la 
noţiunile clasice ale dreptului public englez, cum sunt iraţionalitatea, 
ilegalitatea şi eroarea vădită de apreciere, şi nu permitea să se analizeze în 
acea perioadă, adică înainte de intrarea în vigoare a legii din 1998 cu privire 
la drepturile omului , dacă creşterea numărului zboruri lor de noapte 
presupusă a rezulta din planul din 1993 constituia o atingere justificabilă 
adusă dreptului riveranilor aeroportului Heathrow la respectarea vieţii lor 
private şi familiale sau a domiciliului lor. Prin urmare a avut loc o violare a 
articolului 13 (şaisprezece voturi contra unul). 
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2. Domiciliul profesional 

a. Persoanele fizice 

It1'iWo CAZUL NIEMIETZ contra GERMANIEI - Percheziţie a unui 
cabinet de avocat În cadrul unor urmăriri penale contra unui terţ 

1. - La 9 decembrie 1985, este expediată o scrisoare, prin fax-ul 
biroului poştei centrale din Freiburg im Brisgau, judecătorului Miosga, la 
tribunalul cantonal din Freising. Ea are legătură cu urmăriri penale pentru 
insultă, aflate În faţa acestei jurisdicţii, împotriva unui angajator care rejitză 
să reţină, din salariile funcţionarilor săi şi apoi să verse la administraţia 
fiscală, impozitul ecleziastic cu care sunt datori. Ea poartă semnătura 
" Klaus Wegner" - posibil o persoană fictivă - însoţită de cuvintele " în 
numele unui grup de lucru anticlerical al Bunte Liste din Freiburg" şi de un 
număr de căsuţă poştală. Avocatul Gottji-ied Niemietz a prezidat câţiva ani 
Bunte Liste (grup multicolor), un partid politic local şi colegul cu care el 
Împarte cabinetul a militat, de asemenea, pentru acest partid. 

Atunci au fost declanşate urmăriri penale pentru insulte Împotriva lui 
Klaus Wegner. În cursul instrucţiunii, Tribunalul cantonal din Munchen 
ordonă , la 8 august 1986, o percheziţie, printre altele, la cabinetul 
petiţionarului şi sechestrarea oricărui document, capabil să releve 
identitatea lui Klaus Wegner. Mandatul indică următorul motiv: 
corespondenţa destinată lui Bunte Liste era trimisă la o căsuţă poştală, al 
cărei conţinut era, până În 1985, trimis la cabinetul celui interesat. 
Percheziţia are loc la 13 noiembrie 1986; patru clasoare, cuprinzând date 
asupra unor clienţi, şi şase dosare individuale sunt examinate, dar nu s-a 
găsit nici un document pertinent. 

La 2 7 martie 1987, Tribunalul regional din Munchen J declară 
inacceptabil recursul avocatului Niemietz contra mandatului de percheziţie, 

pe motiv că acesta din urmă a fost executat. La 18 august 1987, Curtea 
Constituţională Federală declară inacceptabil recursul celui interesat 
contra mandatului de percheziţie şi a deciziei Tribunalului regional, 
considerând că este lipsit de suficiente şanse pentru a reuşi. 

2. - Avocatul Niemietz sesizează Comisia la 15 februarie 1988. EI afirmă 
că percheziţia a Încălcat art. 8 din Convenţie, nerecunoscând dreptul său la 
respect pentru domiciliu şi corespondenţă, şi art. 1 din Protocolulnr. 1, lezând 
clientela cabinetului său şi reputaţia de avocat; el pretinde, printre altele, că 
fără a ţine seamă de art. 13 din Convenţie, nu i s-a oferit posibilitatea nici 
unui recurs efectiv În faţa autorităţilor germane pentru plângerile sale. I 

1 La 5 aprilie 1990, Comisia reţine cererea privind art. 8 din Convenţie şi art. I din 
Protocolul nr. 1; pentru celelalte probleme ea o declară inacceptabilă. În raportul său din 29 mai 
1991 , ea pune concluzia violării art. 8 (unanimitate) ş i a absenţe i unei probleme di stincte În baza 
ar! . I (unanimitate). 
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• Hotărârea din 16 decembrie 1992 (Cameră) (seria A nr. 251-B) 

3. - Guvernul contesta existenţa unui amestec , susţinând că art. 8 face o 
distincţie clară între viaţa privată şi domiciliu, pe de o parte, şi localurile 
profesionale, pe de altă parte. 

Curtea nu judecă nici posibil şi nici necesar să caute să definească într-un 
mod exhaustiv noţiunea de "viaţă privată" . Ar fi totuşi prea restrictiv de a 
limita la un "cerc intim", unde fiecare poate duce viaţa sa personală, după 
bunul plac , şi de a înlătura din ea lumea exterioară acestui cerc. Respectul 
pentru viaţa privată trebuie să includă , de asemenea, într-o anumită măsură , 
dreptul pentru individ de a lega şi dezvolta relaţii cu semenii lui. Pare, printre 
altele, să nu existe nici un motiv de principiu în a considera acest mod de a 
înţelege noţiunea de "viaţă privată" ca excluzând activităţile profesionale sau 
comerciale; de fapt, majoritatea oamenilor au în munca lor multe, chiar cele 
mai multe ocazii de a strânge legăturile cu lumea exterioară . Un fapt confirmă 
aceasta: în ocupaţiile unei persoane, nu se poate despărţi, întotdeauna, ceea ce 
aparţine de domeniul profesional de ceea ce iese din acesta. În mod special, 
sarcinile unui membru al unei profesiuni libere pot constitui un element al 
vieţii sale într-o atât de mare măsură, încât nu se poate spune în ce calitate el 
acţionează la un moment dat. În plus, s-ar risca să se ajungă la o inegalitate de 
tratament, dacă se refuză aplicarea art. 8, pe motiv că măsura denunţată privea 
numai activităţi profesionale: protecţia va continua să acţioneze în favoarea 
individului, ale cărui activităţi profesionale şi neprofesionale s-ar îmbina 
într-o asemenea măsură , încât nu ar exista nici un mijloc de a le despărţi . De 
altfel, până acum Curtea nu a operat cu asemenea distincţii. 

În ce priveşte cuvântul "home" care figurează în textul englez la art. 8, în 
unele state contractante, printre care şi Germania, se admite că el se extinde la 
localurile profesionale. O asemenea interpretare, de altfel, corespunde pe deplin 
cu versiunea franceză: tennenul "domiciliu" are o conotaţie mai largă decât 
"home" şi poate include, spre exemplu, biroul unui membru al unei profesii 
libere. Se poate, de asemenea, ca aici să apară neplăcut să se stabilească distincţii 
precise: se pot desfăşura acasă activităţi legate de o profesie sau de comerţ, şi 
activităţi de ordin personal din birou sau dintr-un local comercial. Dacă se 
atribuie un sens restrâns cuvântului "home" şi "domiciliu" s-ar putea crea, deci, 
acelaşi pericol de inegalitate de tratament ca şi pentru noţiunea "viaţa privată" . 

În general, a interpreta cuvintele "viaţă privată" şi "domiciliu" ca incluzând 
anumite localuri sau activităţi profesionale sau comerciale ar răspunde obiectului 
şi ţelului esenţial al art. 8: a asigura individul împotriva amestecurilor arbitrare 
ale puterilor publice. Statele contractante nu s-ar găsi pe nedrept înfrânate căci ele 
ar păstra, în măsură permisă de paragraful 2 al art. 8, dreptul lor de "amestec" şi 
acesta ar putea foarte bine să meargă mult mai departe, pentru localuri sau 
activităţi profesionale sau comerciale, decât în alte cazuri. 

La aceste consideraţii generale se adaugă un factor ţinând de 
circumstanţele cauzei . Mandatul emis de Tribunalul cantonal din Munchen 
ordonă cercetarea şi sechestrarea de "documente" - fără precizări şi nici 
limite - care să arate identitatea lui Klaus Wegner. În afară de aceasta, 
persoanele care au executat percheziţia au examinat patru clasoare, 
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conţinând date asupra unor clienţi , cât şi şase dosare individuale; operaţiunile 
lor trebuiau să se facă anume asupra "corespondenţei" şi asupra unor obiecte 
putând fi considerate ca intrând În această categorie, În baza Convenţiei. Este 
suficient a nota , În legătură cu acest subiect , că În art. 8 cuvântul 
"corespondenţă", contrar termenului " viaţă" , nu este Însoţit de nici un 
adjectiv. Combinate, aceste motive duc la judecata că percheziţia se traducea 
ca fiind un amestec . 

4. - Era el justificat? El era "prevăzut de lege", căci Tribunalul regional 
Munchen 1 şi Curtea constituţională federală au considerat percheziţia ca 
reglementară, prin prisma art. 103 din Codul de procedură penală. 

El urmărea scopuri legitime, ad ică prevenirea unor infracţiuni penale şi 
protecţia drepturilor altora , În acest caz onoarea judecătorului Miosga. 

Cât priveşte necesitatea amestecului, Curtea constată o lipsă de 
proporţie. Desigur, nu se poate cataloga ca minoră infracţiunea ce stă la 
originea percheziţiei: ea constituie nu numai o insultă faţă de un judecător, dar 
şi o tentativă de a exercita presiuni asupra lui. În acelaşi timp, mandatul era 
redactat În termeni largi : el ordona cercetarea şi sechestrul de "documente" 
fără nici o limitare, relevând identitatea autorului scrisorii ofensatoare; acest 
punct capătă o importanţă deosebită, atunci când, ca În Germania, percheziţia 
făcută la cabinetul unui avocat nu este Însoţită de garanţii speciale de 
procedură , cum ar fi prezenţa unui observator independent. Şi mai mult: dată 
fiind natura obiectelor efectiv examinate, percheziţia a Încălcat secretul 
profesional, Într-o măsură care se arată a fi disproporţionată; În cazul unui 
avocat, o asemenea intruziune se poate repercuta asupra bunei administrări a 
justiţiei şi, pornind de aici, asupra drepturilor garantate de art. 6. În plus, 
publicitatea care a Însoţit cazul a putut compromite renumele petiţionarului În 
ochii actualei sale clientele şi a publicului În general. 

În concluzie, a existat o violare a art. 8 (unanimitate). 

5. - Întrucât Curtea a ţinut cont, prin prisma art. 8, de efectele potenţiale 
ale percheziţiei asupra renumelui avocatului Niemietz, ea consideră că nu se 
pune nici o problemă distinctă În baza art. I din Protocolul nr. I 
(unanimitate). 

6. - Ea respinge cererea de indemnizaţie formulată de petiţionar În 
numele art. 50 (unanimitate): el nu dovedeşte că a suferit o daună materială ; 
dacă şi În măsura În care a putut să sufere un prejudiciu moral , obţine din 
constatarea violării o satisfacţie suficient de echitabilă; el nu a prezentat nici 
o precizare În ce priveşte cheltuielile de judecată şi taxe. 
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b. Persoanele juridice 

ll~lIDo CAZUL SocntTE COLAS EST ŞI ALŢII contra FRANŢEI -
Percheziţii şi sechestre făcute de administraţie în localurile societăţilor 

1. - Societăţile Colas Est, Colas Ouest şi Sacer sunt Întreprinderi 
franceze de lucrări publice rutiere, având sediile respectiv la Colmar, la 
Merignac şi la Boulogne-Billancourt. În anul 1985, ele fac obiectul unei 
anchete administrative, În cadrul căreia anchetatorii direcţiei generale a 
concurenţei, a consumului şi a sancţionării fraudelor efectuează o intervenţie 
simultană asupra unui număr de 56 de societăţi, ridicând cu această ocazie 
câteva mii de documente, care permit să se stabilească existenta unor 
Înţelegeri ilicite privind anumite pieţe. Anchetatorii intervin În localurile 
petiţionarelor pe baza ordonanţei nr. 45-1484 din 30 iunie 1945, referitoare 
la constatarea, urmărirea şi sancţionarea infracţiunilor la legis laţia 
economică. Ministerul economiei, finanţelor şi privatizării a sesizat Consiliul 
Concurenţei care, constatând existenţa practicilor interzise prin lege, le-a 
aplicat petiţionarelor san cţiuni băn eş ti. Acestea contes tă legalitatea 
percheziţiilor şi a confiscărilor efectuate fără o autorizare judiciară, În faţa 
Curţii de Apel din Paris care, la 4 iulie /994, le condamnă la sanctiuni 
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pecuniare (respectiv 5.000.000 FRF. 3.000.000 FRF şi 6.000.000 FRF). 
Curtea de Casaţie le resp inge acţiunile la 4 iunie 1996. Ea nu ia fn 
considerare mijlocul bazat pe articolul 8 din Convenţie. anume pe motivul că 
.. ancheta administrativă nu a dat loc nici unei perchezi/ii sau constrângeri ". 

2. - În petiţia lor din 2 decembrie 1996. adresată Comisiei. societăţile 
afirmă că interven/iile anchetatorilor administra/iei. fn afara oricărui 
control sa u a oricărei restricţii, constituie violă ri ale .. domicilii/or" 
acestora, contrare articolului 8 al Conven/iei. 

Hotărârea din 16 aprilie 2002 (secţia 11) (CEDO 2002-Ill) 

3. - După o reamintire a jurisprudenţei sale, precum şi În prelungirea 
interpretării dinamice a Convenţiei, Curtea consideră că este timpul să se 
recunoască, În anumite Împrejurări , că drepturile garantate În virtutea 
articolului 8 pot fi interpretate ca incluzând, pentru o societate, dreptul la 
respectarea sediului său social , agenţiei sale sau localuri lor sale profesionale. 

Ea constată că anchetatorii au pătruns fără autorizare judiciară În sediile 
sau agenţiile petiţionarelor , ceea ce constituie mijloace de intruziune În 
"domiciliile" acestora . Aceste ingerinţe erau prevăzute de lege şi aveau 
sco puri legitime , a num e bunăstarea economică a ţ ă rii şi prevenirea 
infracţiunilor penale . În sc himb , ele nu erau necesare Într-o societate 
democratică . Într-adevăr, l egislaţia şi practica În materie nu ofereau garanţii 
adecvate şi suficiente Împotriva abuzurilor. În momentul petrecerii faptelor, 
administraţia competentă dispunea de puteri foarte largi şi opera fără mandat 
prealabil din partea judecătorului judiciar şi În lipsa unui ofiţer de poliţie 
judiciară. A avut loc , deci , o violare a articolului 8 (unanimitate) . 

4. - În virtutea articolului 41 , Curtea Îi alocă ficărei petiţionare câte 
5.000 euro pentru prejudiciu moral (unanimitate). Pentru cheltuieli de 
judecată , ea Îi acordă soc ietăţii Colas Est 6.700 euro, soc ietăţii Colas Ouest 
10.200 euro, iar soc ietăţ ii Sacer 4.400 euro (unanimitate). 
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Capitolul 5 
DREnvLLARESPECTAREACORESPONDENŢEI 

(articolul 8 din Convenţie) 

1. Corespondenţa poştală 

ll§jL CAZUL SILVER ŞI ALŢII contra REGATULUI UNIT - Restricţii 

la corespondenţa deţinuţilor condamnaţi În Anglia ş i În Ţara Galilor 

1. - Cu excepţia dnei Judith Colne, petitiol1arii (dnii Reuben SilveI", 
Clifford Dixon Noe, James Henr)' T~tttle, Car)' Cooper, Michael McMahon şi 
Desmond Ro)' Carne) se află În În chisoare, În Regatul Unit, În perioada 
faptelor În cauză. Reclamatia se referă la interceptarea de către autoritătile 
penitenciare a 62 de scrisori scrise de peti(ionari Între ianuarie /972 şi mai 
/9 76, adică 7 de dl Silvel', 4 de dl Noe, 3 de dna Colne, 2 de dl Tuttle, 14 de 
dl Cooper, /0 de dl McMahon şi 22 de dl Carne. 1Î1 afară de aceasta, dl Noe 
se plânge de Întârzierea În expedierea unei scrisori şi dl McMahon de[aptul 
că nu i-a fost remisă o scrisoare care Îi era destinată. În cazul dnei Colne, 
cele 3 scrisori sunt exemple de corespondenţă pe care a fost Împiedicată să o 
poarte cu dl Williams, Fatele Închis al unui prieten; În ceea ce-i priveşte pe 
ceila lti petiţionari, scrisorile erau adresate la sau trimise de diferite 
persoane, inclusiv părinti, solicitors, parlamentari şi ziariş ti. Corespondenţa 
trata numeroase subiecte, cum ar fi condiţiile de detenţie, procedurile 
judiciare, tranzacţii comerciale, chestiuni de familie şi personale. 

În plus, dl Si/ver, care-I rugase p e ministrul de intern e, la 20 
noiembrie 1972, să-I autorizeze să consulte un solicitor În legătură cu o 
neglijentă care s-ar fi produs În condiţiile sale de detenţie, a suferit un 
refilz la /8 aprilie 1973. 

2. - În Anglia şi În Tara Caii/oI' corespondenta deţinutilor es te 
reglementată de numeroase dispoziţii ale regulamentului penitenciarelor, 
adoptat de către ministrul de interne, În virtutea Legii nI'. 1952 asupra 
Închisorilor. În perioada faptelor, aceste dispoziţii erau completate de 
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consemne date directorilor de în chisoare, sub formă de instrucfiuni şi 
directive, care nu erau publicate, Conform regulamentului ş i consemnelor, 
scrisorile În cauză au fost interceptate sau Întârziate pentru diferite motive: 
restricţii pentru corespondenţa cu alte persoane decât părinfi şi prieteni, sau 
privind cazuri juridice sau altele, dispoziţii care interziceau includerea de 
reclamaţii privind condiţiile de detenţie, ameninţări de folosire a violenţei, 

grosolănii sau documente destinate publicităţii etc. Începând cu 1 decembrie 
/98 / , consemn ele pri vind corespondenţa definu(ilor au fost profund 
modificate, iar instrucţiunile revizuite sunt de atunci publicate în întregime. 

3. - Cele 7 cereri sunt introduse În faţa Comisiei la diferite date, 
cuprinse între 20 noiembrie 1972 şi 8 iulie 1975. Conform celor interesaţi, 

cenzurarea corespondenţei lor constituie un amestec n ejustţficat atât în 
dreptul lor la respect pentru co respondenţă , garantat de arI. 8 din 
Convenţie, cât ş i În libertatea lor de exprimare, recunoscută de art. / O. În 
continuare, petiţionarii susţin că, În ciuda art. 13, nu au avut nici o 
posibilitate de recurs intern efectiv Împotriva acestor violări susţinute ale 
Co nventiei. DI Si/ver se plânge, de asemenea că, în ciuda art. 6 § 1, 
respingerea cererii sale l-a lipsit de acces la tribunale.' 

• Hotărârea din 25 martie 1983 (Cameră) (seria A nr. 61) 

4. - Având în vedere schimbările aduse în 1981 în reglementările asupra 
corespondenţei deţinuţilor, guvernul britanic nu contestă avizul Comisiei 
asupra a numeroase puncte. Curtea subliniază că ea nu are competenţa de a 
se pronunţa asupra compatibilităţii noului regim cu Convenţia , dar ea 
constată, cu satisfacţie, că Regatul Unit a introdus profunde modificări 
pentru a asigura respectarea angajamentelor sale faţă de acest instrument. 

S. - Ea începe cu examinarea reclamaţiei prezentate de dl Silver în 
temeiul art. 6 § 1: respingerea cererii sa le , din 1972, către ministrul de 
interne poate fi a nali za tă ca o negare a dreptului de acces la tribunal. 
Considerându-se obligată să statueze, cu toate schimbările aduse legislaţiei şi 
practicii, ea pune concluzia , în lumina hotărârii sale Golder, că a existat o 
violare a respectivului articol (unanimitate). 

6. - Curtea se pronunţă apoi asupra violării susţinute a art. 8. Interceptarea 
sau întârzierea a 64 de scrisori în cauză constituia, în mod evident, un "amestec 
al un e i autorităţi publice" în dreptul petiţionarilor la respect pentru 
corespondenţa lor; era cazul , deci, de a cerceta dacă se îndeplineau condiţiile în 
care paragraful 2 al art. 8 permite un asemenea amestec . 

I in raportul sau din I I octombrie 1980, Comisia dă av izul: 
- că a existat o violare a an. 8, cu excepţia a şase scri sori (serii de voturi, un anime, cu o 

s ingură excepţi e): 

- că nu se impune examinarea cazului prin prisma ar!. 10: 
- că a existat o ignorare a an. 6 § I În cazul lui Reuben Silver (unanimitate); 
- că a existat o vio lare a art. 13 (14 voturi pentru, 1 Împotrivă). 
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Amestecul era el "prevăzut de lege"? Petiţionarii nu contestau 
conformitatea măsurilor litigioase cu dreptul englez. Referindu-se la 
jurisprudenţa sa, Curtea aminteşte că expresia "prevăzut de lege" înseamnă că 
amestecul trebuie să aibă o bază în dreptul intern şi că legea care se aplică 
trebuie să fie suficient de accesibilă cetăţeanului. În acest caz, acţiunile 
autorităţilor din închisoare nu se bazau pe consemnele ministrului de interne -
care nu aveau putere de lege - , ci pe legea asupra închisorilor şi regulamentul 
penitenciarelor, care erau suficient de accesibile. Altă condiţie: legea trebuie să 
fie destul de precisă pentru a permite cetăţeanului să prevadă, într-o măsură 
rezonabilă, consecinţele comportării sale. Totuşi, interpretarea şi aplicarea 
numeroaselor legi depinde de practică; din moment ce consemnele instaurau o 
practică general valabilă, se putea ţine cont de ele - în măsura limitată în care 
conţinutul lor a fost relevat celor interesaţi - pentru a cerceta dacă era 
respectată condiţia de previzibilitate. Curtea subliniază că trebuie supus unui 
control efectiv amestecul în dreptul unui individ, în special atunci când 
executivul se bucură , ca în cazul de faţă, de largi puteri discreţionare . Ea nu 
subscrie totuşi la una din tezele petiţionarilor, conform căreia garanţiile ar 
trebui să figureze în însuşi textul care autorizează amestecul: chestiunea 
garanţiilor fiind strâns legată de cea a recursurilor efective, Curtea o abordează 
în contextul art. 13. 

Aplicând respectivele principii , Curtea nu observă motive să se separe 
de avizul Comisiei - necontestat de către guvern - , conform căruia 
interceptarea, pentru motive determinate, a majorităţii scrisorilor în litigiu nu 
era "prevăzută de lege". În acelaşi timp, ea nu aderă la o constatare 
asemănătoare - contestată de către guvern - privind treisprezece scrisori. În 
sfărşit, ea respinge reclamaţia petiţionarilor conform căreia Comisia ar fi pus 
concluzia greşită că interceptarea sau întârzierea a altor treisprezece scrisori 
erau "prevăzute de lege" . 

Urmăreau ingerinţele un scop legitim? Curtea, În faţa căreia problema 
nu a suscitat discuţii , nu vede un motiv de a pune la îndoială că respectivele 
ingerinţe urmăreau toate un scop legitim, spre exemplu "apărarea ordinii", 
"prevenirea infracţiunilor penale", "protecţia moralei", "protecţia drepturilor 
şi libertăţii altora". 

Era amestecul "necesar Într-o societate democratică"? Recunoscând că un 
anumit control al corespondenţei deţinuţilor se recomandă şi nu se opune 
Convenţiei , Curtea aminteşte unele din principiile care reies din jurisprudenţa 
sa. Astfel, statele contractante se bucură de o anumită marjă de apreciere pentru 
a recurge la restricţii, dar decizia finală asupra compatibilităţii acestora cu 
Convenţia aparţine Curţii; amestecul trebuie să corespundă unei "nevoi sociale 
imperioase" şi să fie "proporţional cu scopul legitim unnărit" ; clauzele din 
Convenţie, care se referă la excepţii de la un drept garantat, cer o interpretare 
restrictivă . Aplicând aceste principii , Curtea nu vede un motiv de a se îndepărta 
de opinia Comisiei - necontestată de guvern -, conform căreia interceptarea, 
pentru motive stabilite, a celor mai multe dintre scrisori nu era "necesară". Ea 
nu subscrie Însă la o constatare analoagă - contestată de guvern - privind o altă 
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scrisoare . În sfârşit , ea respinge reclamaţia petiţionarilor, conform căreia 
Comisia ar fi pus concluzia greşită că interceptarea sau întârzierea a şase 
scrisori erau "necesare". Astfel, cu excepţia uneia din scrisorile dlui Silver, a 
două scrisori ale dlui Noe şi a patru ale dlui Cooper, interceptarea sau 
întârzierea a 64 de scrisori litigioase au violat art. 8 (unanimitate). 

7. - Se petreceau lucrurile la fel cu art. 13 combinat cu art. 8? După ce a 
reamintit anumite principii , care se degajă din jurisprudenţa privind art. 13 , 
Curtea consideră mai întâi că posibilitatea deschisă petiţionarilor de a se plânge 
de controlul corespondenţei lor, sesizând comitetul vizitatorilor închisorii sau 
mediatorul parlamentar pentru probleme administrative - nici unul şi nici altul 
nu pot lua o decizie obligatorie - nu constituie un " recurs efectiv" . Ea 
examinează apoi celelalte căi posibile de recurs: o cerere la ministrul de interne 
şi sesizarea tribunalelor engleze. Având în vedere competenţele respective şi 
faptul că nonnele aplicabile şi Convenţia nu sunt compatibile, aceste mijloace 
nu dădeau posibilitatea unui "recurs efectiv". În schimb, în măsura în care 
aceste nonne corespundeau art. 8, ansamblul acestor recursuri răspundea, cel 
puţin În cazurile în care erau accesibile, condiţiilor art. 13. Curtea pune deci 
concluzia că în toate cazurile, unde ea a constatat o violare a art. 8 şi în unul din 
celelalte şapte cazuri, art. 13 a fost încălcat (unanimitate). 

8. - Problema aplicării art. 50 nefiind pregătită, Curtea rezervă hotărârea . 

• Hotărârea din 24 octombrie 1983 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(~eria A nI'. 67) 

9. - Petiţionarii cereau o indemnizaţie "generală" şi , pentru trei dintre 
ei , daune interese "speciale" precum şi rambursarea cheltuielilor de judecată 
şi taxe atribuibile procedurii de la Strasbourg (35 .663 ,63 f îna inte de 
deducerea sumei percepute cu titlu de as i stenţă judiciară). 

10. - Curtea decide că Regatul Unit trebuie să le verse, pentru cheltuieli 
de judecată şi taxe , 31.661 ,57 f , minus 34.692,64 FF (unanimitate) . Ea 
respinge cererile pentru surplus (unanimitate ).1 
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1~~ o CAZUL CAMPBELL contra REGATULUI UNIT - Control 
efectuat de către autorităţile din penitenciarele scoţiene asupra 
corespondenţei unui deţinut condamnat cu solicitor-ul său şi cu Comisia 
Europeană a Drepturilor Omului 

1. - Cetăţean britanic, dl Thomas Campbell execută o pedeapsă cu 
Închisoare p e viaţă , pentru asasinat, după condamnarea s a , la 
/0 octombrie / 984, de către High Court din Glasgo w; judecă torul 
recomanda ca cel interesat să primească cel puţin douăzeci de ani de 
Închisoare. 

DI Campbell este, la În ceput. incadrat În categoria B dar. ca urmare a 
unui incident În Închisoarea din Peterhead, este inculpat pentru numeroase 
delicte şi reclasat În categoria A, care cuprinde de(inu1ii ce necesită cel mai 
Îna lt grad de securitate. Deşi Coroana abandonea::ă ulterior aceste acu::aţii, 
el rămâne În categoria A de la 4 noiembrie J 985 la 9 martie J 988. De 
atunci, el figurează din nou În ca tegoria B. EI s tă , printre altele, În 
Închisorile din Perth şi Peterhead, foart e Îndepărtate de cabinetul -
solicitor-ului său din Glasgow. De acum, el execută pedeapsa la cartierul 
special al Închisorii Barlinnie din Glasgow. 

De la Încarcerarea sa, cel interesat consultă pe solicitor În legătură cu 
procedurile judiciare avute În vedere sau În curs ş i cu alte chestiuni. EI 
corespondează , de asemen ea, cu Comisia. Din 1985, curierul său cu 
solicitor-ul ş i Comisia es te cu regularitate deschis ş i filtrat de către 
autorităţile penitencia re. Petiţionarul formulează diferite plângeri la 
ministrul de interne, precum şi la departamentul scoţian de interne ş i 

sănătate, dar este informat că toată corespondenţa va fi deschisă, conform 
regulamentului obişnuit , cu excepţia plângerilor către Comisie. 

2. - DI Campbell ses izează Comisia la 14 ianuarie 1986. EI se plânge 
de un amestec, contrar art. 8 şi 10 din Convenţie, al autorită1ilor 
penitenciare În corespondenţa sa cu so lcitor-ul, CII Comisia ş i cu un deputat. 
EI susţin e, de asemenea, violarea art. 6 § / , pentru că i s-a r(!jilzat asisten(a 
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judiciară pentru a contesta , În faţa jurisdicţiilor civile, măsurile luate de 
autorităţile penitenciare privind corespondenţa sa. I 

• Hotărârea din 25 martie 1992 (Cameră) (seria A nI'. 233) 

3. - Curtea constată un amestec în dreptul dlui Campbell la respect 
pentm corespondenţa sa destinată sau provenind de la solicitor-ul său. Acest 
amestec avea ca bază regulamentul penitenciarelor şi instrucţiunile care 
prevedeau deschiderea şi citirea acestui gen de corespondenţă pentru 
apărarea ordinii publice sau prevenirea unor infracţiuni penale. 

În ce priveşte necesitatea sa, Curtea nu vede nici un motiv de a face 
deosebiri între diferitele categorii de corespondenţă cu avocaţii : indiferent 
care ar fi scopul final, ele se poartă pe subiecte de natură confidenţială şi 
privată şi se bucură, în principiu, de un statut privilegiat în virtutea art. 8. Din 
aceasta rezultă că autorităţile penitenciare pot deschide scrisoarea unui avocat 
către un deţinut , dacă au motive plauzibile să creadă că acolo există un 
element ilicit nerelevabil prin mijloace normale de detecţie. Totuşi , ele nu 
trebuie decât să le deschidă , fără a le citi. Este cazul să dea garanţii 
corespunzătoare pentm a împiedica citirea, spre exemplu, prin deschiderea 
plicului în prezenţa deţinutului. Cât priveşte citirea corespondenţei unui 
deţinut destinată unui avocat sau provenind de la acesta, ea nu ar trebui 
autorizată decât în cazuri excepţionale, dacă autorităţile pot crede într-un abuz 
de privilegiu şi anume că prin conţinutul scrisorii se ameninţă securitatea 
instituţiei sau a altora sau îmbracă un caracter de delict într-o altă manieră . 

Acordul european din 6 mai 1969 privind persoanele care participă la 
proceduri în faţa Comisiei şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
invocat de guvern, nu trebuie interpretat ca reducând obligaţiile asumate în 
virtutea Convenţiei . Apoi, corespondenţa constituie un mijloc de comunicare 
diferit, căruia art. 8 îi acordă o protecţie distinctă . Dreptul la respect pentm 
corespondenţă capătă o importanţă specială , într-un cadm carceral , unde un 
consilier juridic poate avea dificultăţi mai mari în a face vizite clientului său 
din cauza - cum este în acest caz - a distanţei faţă de instituţie. În sfârşit, nu 
s-ar putea atinge obiectivul urmărit, confidenţialitatea relaţiilor cu avocatul , 
dacă acest mod de comunicare ar face obiectul unui control automat. 

Guvernul pretindea că nu se poate conta întotdeauna pe competenta şi 
integritatea profesională a so/icitor-ilor; dacă s-ar şti că toată corespondenţa cu ei 
va fi transmisă nedesIacută, ar risca să devină o ţintă a presiunilor persoanelor 
doritoare să introducă în închisoare, sau să facă să iasă, obiecte interzise. Această 
teză nu convinge Curtea. Posibilitatea de a examina corespondenţa, pentru motive 

I La 8 noiembrie 1988, Comisia reţine cererea privind deschiderea corespondenţe i celui 
interesat cu so/icitor-ul său ş i cu ea însăş i ; ea declară inacceptabile celelalte reclamaţii , dar decide 
să cerceteze mai întâi dacă deschiderea propriei sale corespondenţe cu dl. Campbell a încălca t art . 
25 § 1. În raportul său din 12 iulie 1990, ea fonnulează avizul: a) că a existat o violare a arI. 8, în 
ce pri veşte deschiderea corespondenţei petiţi onarului cu so/icitor-ul său apropo de procedurile 
prevăzute sau În curs (II voturi pentru. I împotri vă) că a existat o violare a art . 8, în ce pri veşte 
deschiderea co respondenţei generale a pe tiţionarului cu so/icilOr-ul său (8 voturi pentru , 4 
împotrivă); c) că a avut loc o violare a an . 8 prin deschiderea corespondenţei peti\ionarului cu 
comisia ( II voturi pentru. I împotri vă) ; d) că petiţionarul nu a suferit nici o piedică în exercitarea 
efecti vă a dreptului său de recurs garantat prin art . 25 § I ( 10 voturi pentru , 2 împotri va). 
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plauzibile, dă o garanţie suficientă împotriva abuzurilor. Solicitor-ii pot primi 
sancţiuni disciplinare în caz de greşeli deontologice şi nimeni n-a lăsat să şe 
înţeleagă că există un motiv pentru a-l suspecta pe so/icitor-ul dlui Campbell. In 
definitiv, nevoia de a respecta confidenţialitatea care se creează în relaţia 
avocat-client prevalează asupra unei simple eventualităţi de abuz. Întrucât 
deschiderea şi citirea corespondenţei petiţionarului cu solicitor-ul său nu 
răspundea nici unei nevoi sociale imperioase, a existat o violare a art. 8 în această 
privinţă (8 voturi pentru, 1 împotrivă). 

4. - Rămânea corespondenţa cu Comisia. Dl Campbell nu a stabilit că 
scrisorile sale către Comisie au fost deschise, autorităţile penitenciare având 
ca practică obişnuită să nu supună asemenea scrisori la nici un control. 

În schimb, a existat un amestec în dreptul petiţionarului la respect pentru 
corespondenţa venită de la Comisie: această ingerinţă se baza anume pe 
instrucţiunile publicate şi accesibile, în acelaşi timp, şi urmărea ţelul legitim al 
"apărării ordinii" sau "prevenirii infracţiunilor penale". Ca şi pentru curierul 
destinat Comisiei, este important să se respecte confidenţialitatea celui trimis 
de ea, căci el poate conţine afirmaţii contra autorităţilor sau agenţilor 
penitenciareloL De altfel, nici un motiv imperios nu obligă la deschiderea 
acestor scrisori. Riscul, semnalat de guvern, de a vedea fabricate documente 
false, cu antetul Comisiei, în scopul introducerii în închisoare a unor obiecte 
sau mesaje interzise, este atât de neglijabil , încât trebuie înlăturat. Deschiderea 
scrisorilor de la Comisie nefiind "necesară într-o societate democratică" , a 
existat o violare a art. 8 (8 voturi pentru, I împotrivă) 

5. - Ridicată din oficiu de către Comisie, problema respectării art. 25 § I 
n-a fost reluată în faţa Curţii şi nu este cazul să fie examinată (unanimitate). 

6. - Curtea acordă petiţionarului suma integrală cerută de el drept 
cheltuieli de judecată şi taxe , prezentate În Scoţia şi în faţa organelor 
Convenţiei , şi respinge cererea de reparaţie pentru daune (unanimitate ).1 
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2. Telefonul 

1l~3t CAZUL KLASS ŞI ALŢII contra GERMANIEI - Legislaţie care 
autorizează în anumite condiţii supravegherea secretă a comunicaţiilor 
poştale şi telefonice 

1. - Legislaţia adoptată În 1968 În Republica Federală Germania - adică 

un amendament la art. /0 § 2 din Legeafundamentală ş i o lege din august 
/968, care aduce restricţii la secretul corespondenţei, a trimiterilor poştale 
şi a telecomunicaţiilor - permite, În anumite condiţii, o supraveghere secretă, 

foră obligaţia de a info rma pe cel interesat. În afară de aceasta, legislaţia 
exclude recursul la tribunale Împotriva adoptării şi executării măsurilor de 
supraveghere; ea instituie, În schimb, un control a două organe: un comitet 
de cinci parlamentari, desemnaţi de către Bundestag În mod proporţional şi 
o comisie din trei membri numiţi de acest comitet pe durata legislaturii. 

DI Gerhard Klass, procuror, dl Peter Lubberger, avocat, dl Jiirgen 
Nussbruch, judecător, dnii Hans-Jiirgen Pohl şi Dieter Selb, avocaţi, sunt 
germani; patru dintre ei locuiesc la Mannheim. Ses izată de către ei, Curtea 
Constituţională Federală hotărăşte, la /5 decembrie /970, că legea din /3 
august /968 este nulă, Întrucât ea exclude informarea celui interesat despre 
supraveghere, chiar şi atunci când aceasta se poate facefără a compromite 
scopul restricţiei. 

2. - În cererea lor din // iunie / 97/, către Comisie, cei cinci jurişti 
susfin că legislaţia germană, aşa cum a fost modificată şi interpretată de 
către Curtea Constituţională Federală, este contrară art. 6, 8 ş i /3 din 
Con venţie: p e de o pa rte, ea abilitează autorităfile să supra vegheze 
corespondenţa şi comunicaţiile lor telefonice, fă ră a obliga aceleaşi 
autorităţi să-i avizeze ulterior de măsurile luate faţă de ei; pe de altă parte, 
ea JIU permite ataca rea acestor măsuri În faţa jurisdicfiilor de drept comun. I 

În audienţa din la martie /978, agentul guvernului german informează 
Curtea că În nici un moment nu aufost ordonate şi nici executate măsuri de 
supraveghere Împotriva petifionarilor În virtutea legislaţiei În cauză . 

• Hotărârea din 6 septembrie 1978 (plenul Curţii) (seria An/". 28) 

3. - Guvernul german afirmă că, Întrucât plângerea petiţionarilor se 
întemeia pe o eventualitate pur ipotetică, de a fi supuşi unei supravegheri , 
nu ar putea fi con s ideraţi victime în sensul art . 25 din Convenţie. 
Într-adevăr, acest articol permite Comisiei, în anumite condiţii, să accepte 
sesizarea prin cereri de la orice persoană care se pretinde victimă a unei 

1 in raportul său din 9 mart ie 1977, Comisia formulează av izul că nu există o violare a art. 
6 § I in măsura in care petiţionarii invocă noţi unea de "drepturi cu caracter civil" ( 1 1 voturi 
pentm, 1 Împotrivă şi 2 abţi ner i ) sau cea de "acuzaţie În materie penală" (unanimitate) şi că nu 
există o violare nici a art. 8 ş i nici a art. 13 ( 12 voturi pentm şi o abţ inere). 



CAZUL KLASS ŞI AL ŢII contra GE RM AN IEI 513 

violări a Convenţiei. Având în vedere particularităţile cauzei , Curtea decide 
că petiţionarii, fiecare dintre ei, sunt în drept să se pretindă victime ale unei 
încălcări, cu toate că - dat fiind caracterul secret al oricărei măsuri de 
supraveghere - ei nu pot susţine , în sprijinul cererii lor, că au fost efectiv 
supuşi la o supraveghere ( unanimitate). 

4. - Curtea studiază apoi chestiunea de a şti dacă petiţionarii au fost 
într-adevăr victime ale unei violări şi examinează compatibilitatea legislaţiei 
germane cu art. 8, 13 şi 6 din Convenţie. 

5. - În ce priveşte art. 8, nimeni nu conte stă că legislaţia în cauză 
implică un amestec în dreptul petiţionarilor la respect pentru viaţa lor privată 
şi de familie şi a corespondenţei. Principala problemă stătea deci în a şti dacă 
această ingerinţă era justificată în virtutea paragrafului 2 al art. 8. Prevăzând 
o excepţie la un drept garantat prin Convenţie, acest paragraf cere, subliniază 
Curtea, o interpretare îngustă. Efectiv, puterea de a supraveghea în secret 
cetăţenii este o caracteristică a statului poliţist şi nu este tolerată de către 
Convenţie decât în măsura strict necesară a apărării instituţiilor democratice. 

Curtea consideră că legislaţia în cauză are un scop legitim, din punct de 
vedere al paragrafului 2 al art. 8, acela de a proteja securitatea naţională şi de 
a asigura apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor penale. Înainte de a 
cerceta dacă mijloacele adoptate în Germania, pentru atingerea acestui scop, 
rămân în cadrul limitelor a ceea ce este necesar într-o societate democratică, 
Curtea prezintă două considerente generale. 

În primul rând, ea constată că societăţile democratice sunt ameninţate, 
în zilele noastre, de fonne foarte complexe de spionaj şi de către terorism, 
aşa că statul trebuie să fie capabil, pentru a combate eficient aceste 
ameninţări , să supravegheze în secret elementele subversive care operează pe 
teritoriul său . Ea trebuie deci să admită că existenţa unor dispoziţii 
legislative, care acordă puteri de supraveghere secretă a corespondenţei , 

trimiteri lor poştale şi telecomunicaţiilor, este necesară , într-o societate 
democratică , pentru securitatea naţională şi /sau apărarea ordinii şi pentru 
prevenirea infracţiunilor penale. 

În al doilea rând, deşi Convenţia Iasă statelor contractante o anumită 
putere discreţionară, în ce priveşte alegerea modalităţilor din sistemul de 
supraveghere, aceste state nu dispun totuşi de o libertate fără limite pentru a 
supune unor măsuri de supraveghere secretă persoanele aflate în jurisdicţia 
lor. Conştientă de pericolul , inerent unei asemenea legi , de a săpa, chiar 
distruge democraţia, pe motiv că o apără , Curtea afirmă că statele nu ar putea 
lua , în numele luptei împotriva spionajului şi terorismului , indiferent ce 
măsură considerată de către ele potrivită . În afară de aceasta, indiferent de 
sistemul de supraveghere aplicat, ea trebuie să se convingă de existenţa unor 
garanţii potrivite şi suficiente contra abuzurilor. 

În lumina acestor considerente, Curtea analizează apoi funcţionarea 
sistemului de supraveghere secretă , instituit de legislaţia gennană. Ea relevă , 

în special , că aceasta din urmă este însoţită de condiţii stricte, atât în 
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adoptarea de măsuri de supraveghere , cât ŞI In aplicarea şi tratarea 
informaţiilor adunate. Dacă, în principiu, este de dorit ca acest control să fie 
încredinţat unui judecător, într-un domeniu unde abuzurile sunt, potenţial , atât 
de uşoare în cazuri individuale şi ar putea antrena consecinţe prejudiciabile 
pentru întreaga societate democratică, cele două organe de control , instituite 
prin legislaţie , pot fi considerate ca bucurându-se de o independenţă suficientă 
pentru a statua într-un mod obiectiv. Cât priveşte faptul de a nu informa pe cel 
interesat la terminarea supravegherii , el nu ar putea fi incompatibil cu art. 8, 
întrucât tocmai această abţinere este cea care asigură eficienţa măsurii. În 
consecinţă , Curtea pune concluzia că art. 8 nu este violat (unanimitate). 

6. - Examinând, în continuare, cazul din punct de vedere al art. 13 , 
Curtea constată că absenţa notificării măsurilor de supraveghere nu este, în 
circumstanţele cazului , contrară noţiunii de recurs efectiv. Ea precizează că 
un recurs efectiv, confonn acestui articol , trebuie înţeles ca un recurs atât de 
efectiv cât poate fi el , ţinând cont de forţa limitată , inerentă oricărui sistem 
de supraveghere. Ea judecă, în srarşit , că ansamblul recursurilor prevăzute de 
dreptul german îndeplineşte , în speţă , exigenţele art. 13 (unanimitate) . 

7. - Cât priveşte art. 6, atât guvernul german cât şi Comisia îl consideră 

inaplicabil faptelor în cauză, fie ele "civile" sau "penale". Curtea pune concluzia 
că nu a existat o violare a acestui articol , chiar dacă el este aplicabil (unanimitate). 
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ll~~Jo CAZUL MALONE contra REGATULUI UNIT - Interceptare de 
comunicări poştale şi telefonice, precum şi livrarea de informaţii 
obţinute prin "contorizarea" telefoanelor 

1. - DI James Malone, anticar, locuind În Surrey, este cetăţean al 
Regatului Unit. Inculpat În martie 1977 pentru delict de tăinuire, el este în 
final eliberat la sfârşitul unui proces unde a apărut că una din convorbirile 
sale telefonice afost interceptată. În octombrie 1978, cel interesat introduce o 
acţiune civilă În faţa High Court contra prefectului de poliţie a Marii Londre, 
pentru a se recunoaşte, în special, că orice" ascultare" de convorbiri pe liniile 
sale telefonice, practicată fără acordul său, este ilegală, chiar dacă ea are la 
bază un mandat al ministrului de interne. Vicepreşedintele de la Chancery 
Division, Sir Robert Megarry, Îi respinge acţiunea la 28 februarie 1979. 

2. - În Anglia şi Ţara Galilor, interceptarea comunicaţiilor poştale şi 
telefonice În scopul descoperirii şi prevenirii infracţiunilor se practică în 
virtutea unui mandat eliberat de către un ministru, de regulă cel de interne. 
În această materie nu există un cod general, ci diferite dispoziţii legislative 
care intră în joc, din care una permite să se ceară Post Oftice-ului - din 
1981 Post Oftice şi British Telecommunications - să informeze un înalt 
funcţionar asupra elementelor transmise pe calea poştei sau a 
telecom un icaţiilor. 

Conform unei practici despre care Parlamentul a fost informat, serviciile 
telefonice - Post Oftice Înainte de 1981 şi British Telecommunications după 
- stabilesc şi produc copii după" contor" la cererea poliţiei, dacă 
injormaţiile sunt absolut necesare pentru o anchetă privind o infracţiune 
gravă şi nu pot fi culese din altă sursă. 

3. - În cererea sa din 19 iulie 1979, către Comisie, dl Malone se plânge 
de interceptarea recunoscută a uneia din convorbirile sale telefonice. El se 
declară, În afară de aceasta, convins că, la ordinele poliţiei, curierul său şi 
cel al soţiei au fost interceptate, liniile sale telefonice" ascultate " şi 
telefonul său branşat la un dispozitiv de "contorizare " care Înregistra toate 
numerele jormate. El se pretinde o victimă a Încălcării art. 8 şi 13 din 
Convenţie, care rezultă din aceste manevre blamabile, precum şi din dreptul 
şi practica engleză şi galeză În materie. I 

1 În raportul său din 17 decembrie 1982, Comisia dă avizul că a existat o violare a 
drepturilor garantate dlui Malone prin art. 8, pe motivul interceptării recunoscute a uneia din 
convorbirile sale tel e fonice , precum şi al legislaţiei şi practicii engleze şi galeze care 
reglementează interceptarea comunicaţiilor poştale şi telefonice pentru poliţie (Il voturi pentru 
şi o abţinere) ; că nu se impune a cerceta dacă petiţionarul a suferit şi alte atingeri ale drepturilor 
sale, pe motiv de "contorizare" a telefonului (7 voturi pentru , 3 împotrivă şi 2 abţineri) ; că a 
existat o nerecunoaştere a arI. 13, dreptul intern neoferind posibilitatea unui recurs efectiv 
împotriva interceptărilor practicate fără mandat (J ° voturi pentru , J împotrivă şi o abţinere). 
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• Hotărârea din 2 august 1984 (plenul Curţii) (seria A nr. 82) 

4. - Cazul - precizează Curtea - nu priveşte decât interceptarea 
comunicări lor şi "contorizarea" instalaţiilor telefonice de către sau pentru 
poliţie , în contextul general al unei instrucţii penale, precum şi cadrul lor 
juridic şi administrativ. 

5. - Nimeni nu contesta că o convorbire telefonică a dlui Malone a fost 
interceptată, la cererea poliţiei, în virtutea unui mandat al ministrului de 
interne. Există deci un amestec în exercitarea dreptului său la respect pentru 
viaţa privată şi corespondenţă. În afară de aceasta, guvernul britanic, 
refuzând să arate dacă, în speţă, au avut loc şi alte interceptări de apeluri 
telefonice sau de curier, era de acord că petiţionarul, bănuit de tăinuire, 
aparţinea unei categorii de persoane expuse la asemenea măsuri. De aici, 
existenţa, în Anglia şi în Ţara Galilor, a unor legi şi practici care autorizează 
şi instaurează un sistem de supraveghere secretă a comunicaţiilor constituie 
în sine un asemenea amestec, chiar în afara oricărei aplicări efective. 

Aceste ingerinţe erau ele prevăzute de lege? Amintind principiile 
generoase enunţate în jurisprudenţa sa, Curtea subliniază anume că legea 
prin ea însăşi , prin opoziţie cu practica administrativă de care este însoţită, 

trebuie să stabilească amploarea şi modalităţile de exercitare a puterii de 
apreciere a executivului în materie de interceptări şi aceasta cu suficientă 
claritate, pentru a da individului o protecţie adecvată împotriva arbitrariului. 
Guvernul, petiţionarul şi Comisia erau de acord să considere compatibilă cu 
dreptul englez şi galez practica interceptării comunicaţiilor pentru poliţie, în 
virtutea unui mandat al ministrului de interne. Exista însă un dezacord 
fundamental Între ei asupra faptului de a şti dacă anumite dispoziţii 
legislative reuşesc să limiteze, cât de cât, scopurile pentru care şi modul în 
care interceptarea comunicări lor telefonice poate fi condusă în mod legal. 
Curtea constată că dreptul englez şi galez este astăzi destul de neclar şi se 
pretează la analize divergente. În special, nu se poate spune cu certitudinea 
dorită în ce privinţă puterea de interceptare este integrată în norme juridice şi 
în ce măsură ea rămâne tributară executivului. În această măsură lipseşte 
elementul minimal de protecţie juridică, cerut de întâietatea dreptului într-o 
societate democratică. Ingerinţele reliefate nu erau deci prevăzute prin lege. 

Erau ele necesare, într-o societate democratică , în căutarea unui scop 
legitim recunoscut? Fără nici o îndoială , existenţa unei legislaţii care 
autorizează interceptarea comunicaţiilor, pentru a ajuta poliţia judiciară să se 
achite de sarcinile ei , poate fi necesară "pentru apărarea ordinii şi prevenirea 
infracţiunilor penale". În acelaşi timp, sistemul de supraveghere adoptat 
trebuie să fie însoţit de suficiente garanţii împotriva exceselor. În lumina 
concluziei de mai înainte, Curtea nu consideră că trebuie să determine în 
continuare în ce constau celelalte garanţii cerute de paragraful 2 al art. 8 şi 
nici dacă sistemul în litigiu le oferă, în această împrejurare. 

6. - Apoi îi revenea să se pronunţe asupra "contorizării" instalaţii lor 
telefonice. Într-o copie după "contorizare" figurează informaţii - chiar 
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numerele făcute - care fac parte integrantă din comunicaţiile telefonice. A 
le transmite la poliţie, fără acordul abonatului, aduce atingere exercitării 
dreptului consacrat prin art. 8. DI Malone risca să cadă sub incidenţa 
practicii existente În această privinţă . Cu toate că guvernul precizase că 
poliţia nu a provocat "contorizarea" postului , petiţionarul putea să se 
pretindă victimă a unei viol ă ri a art. 8, chiar din cauza existenţei acestei 
practici. Dreptul englez ş i galez nu interzice Post Office-ului să transmită , 

vo luntar, la o cerere a poliţiei care ÎI roagă să stabilească ş i să facă nişte 

copii de "contorizare" . În afara simplei absenţe a interzicerii , piese le de la 
dosar nu relevă nici o normă juridică privind amploarea şi modalităţile de 
exercitare a puterii de apreciere de care se bucură autorităţile. Cu toate că 
este legal În dreptul intern , respectivul amestec nu era deci prevăzut de către 
lege. Această concluzie sc uteşte Curtea de a cerceta dacă amestecul era 
necesar Într-o societate democratică. 

7. - În rezumat, a existat violarea art. 8 atât pe motivul interceptării de 
comunicări cât şi pentru furnizarea de copii ale "contorizării" către poliţie 
(unanimitate) . 

8. - Având În vedere această decizie, Curtea judecă inutil să statueze 
asupra plângerii În baza art. 13 (16 voturi pentru , 2 împotri vă). 

9. - Ea rezervă chestiunea satisfacerii echitabile ş i o trimite la Camera 
constituită la Început pentru examinarea cazului şi care a renunţat , în 
octombrie 1983, În favoarea plenului Curţii (unanimitate) . 

• Hotărârea din 16 aprilie 1985 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 95) 

10. - În februarie 1985, Curtea a primit textul unei înţelegeri amiabile, 
încheiată între guvernul britanic şi dl Malone : primul consimte să-i 
ramburseze celui de al doilea cheltuielile prezentate în Anglia (9.0 II f 
cheltuieli în justiţie ş i 5.443 ,20 f onorarii ale avocaţilor) şi să-i verse suma 
de 3.774,10 f, după ce s-au scăzut sumele luate de la organele Convenţiei 
pentru asistenţă judiciară , pentru cheltuielile suportate la Strasbourg. 

11. - Curtea con stată că acordul îmbracă un "caracter echitabil" în 
sensul art . 53 § 4 al regulamentului său şi în consecinţă decide să scoată 
cazul de pe rol (unanimitate) . I 
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ll®§, CAZUL KRUSLIN contra FRANŢEI 

ll ®rfii, CAZUL HUVIG contra FRANŢEI - Ascultări telefonice efectuate 
de către un ofiţer al poliţiei judiciare, delegat pe bază de comisie 
rogatorie, la solicitarea unui judecător de instrucţie 

1. - În aprilie 1985, Camera de acuzare a Curţii de Apel din Toulouse ÎI 
trimite pe dl Jean Kruslin În faţa Curţii cu juraţi din Haute-Garonne pentru a 
răspunde acolo de crime de complicitate la omucidere voluntară, furturi 
calificate şi tentativă de fitrt calificat. Unul din elementele de la dosar consta În 
înregistrarea unei discuţii telefonice pe care petiţionarul a avut-o la 17 iunie 
1982 pe o linie aparlinând unui terţ, Înregistrare făcută la cererea unui judecător 
de instrucţie din Saint-Gaudens, în cadrul unei alte proceduri. Curtea de Casaţie 
respinge recursul, pe baza acestui cap de acuzare, formula t de cel interesat. 

2. - Dl Jacques Huvig, care conduce o societate de comerţ, Împreună 
cu soţia sa, Janine, face obiectul, În decembrie 1973, al unei plângeri pentru 
fraudă fiscală, neÎnscrierea în registrele contabile şi Înscrierea de date 
in exacte. Deschizându-se o cercetare În faţa unui judecător de instrucţie din 
Chaumont, acesta din urmă eliberează jandarmeriei din Langres o comisie 
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rogatorie cu sarcina de a proceda la ascultarea şi transcrierea oricăror 
comunică ri telefonice comerciale şi particulare ale celor interesaţi . 

Ascultările au loc timp de 28 de ore în aprilie 1974. 

in culpaţi, soţii Huvig se văd condamnaţi, În martie 1982, de către 
Tribunalul de mare instanţă din Chaumont pentru aproape toate acuzaţiile 
pentru care trebuie să răspundă. În martie 1983, Curtea de Apel din Dijon 
confirmă această decizie, dar agravează pedepsele pronunţate. Curtea de 
Casaţie respinge, În aprilie 1984, recursul petiţionarilor. 

3. - În faţa Comisiei, sesizată la 16 octombrie 1985 ş i la 9 august 1984, 
dl Kruslin şi soţii Huvig denunţă punerea sub ascultare a telefoanelor lor şi 
interceptarea convorbirilor, ignorându-se art. 8 din Convenţie.' 

• Hotărârile din 24 aprilie 1990 (Cameră) (seria A nI'. 176-A şi B) 

4. - Constatând că ascultă rile litigioase constitui au ingerinţe ale 
autorităţii publice în exercitarea dreptului celor interesaţi la respect pentru 
corespondenţa şi v iaţa lor pri va t ă, Curtea cercetează dacă asemenea 
amestecuri se justifică din punctul de vedere al paragrafului 2 al art. 8. 

În primul rând, erau "prevăzute prin lege"? Aceste ultime cuvinte cer, 
în primul rând , ca măsurile incriminate să aibă o bază în dreptul intern , 
dar ele au legătură , de asemenea , şi cu calitatea leg ii în cauză: ele cer 
accesibilitatea acesteia pentru persoana în cauză, care în plus trebuie să poată să-i 
prevadă consecinţele pentru ea şi compatibilitatea ei cu întâietatea dreptului. 

5. - Problema de a şti dacă prima condiţie era îndeplinită a dat naştere la 
controverse. Petiţionarii au răspuns negativ la aceasta. După guvernul francez, 
prin "lege" trebuie înţeles "dreptul în vigoare într-un sistem juridic dat", în acest 
caz ansamblul constituit prin dreptul scris - art. 81, 151 ş i 152 ale Codului de 
procedură penală, în principal - ş i prin jurisdicţia care-I interpreta. Cât priveşte 
delegatul Comisiei, el declara că în cazul ţărilor "continentale", deci şi Franţa, 
numai un text normativ cu caracter general - votat sau nu de Parlament - poate 
fi analizat într-o "lege" în sensul art. 8 § 2 al Convenţiei . 

Curtea aminteşte că revine în primul rând autorităţilor naţionale , şi 
îndeosebi Curţilor şi Tribunalelor, să interpreteze ş i să aplice dreptul intern. 
Dec i, nu îi revine ei să exprime o părere contrarie faţă de a lor, asupra 
compatibilităţii ascultărilor judiciare cu art. 368 din Codul penal. Or, de ani 
de zi le, deja, o serie de dec izii şi hotărâri, în special ale Curţii de Casaţie, văd 
în art. 81, ISI şi 152 ale Codului de procedură penală baza legală a 
ascultărilor practicate de către un ofiţer al poliţiei judiciare delegat pe baza 
comisiei rogatorii la so licitarea unui judecător de instrucţie . Ea consideră că 
nu poate să facă abstracţie de jurisprudenţa stabilită în acest fel. În domeniul 
paragrafului 2 al art. 8 din Convenţie şi în alte cauze asemănătoare , ea a 
înţeles întotdeauna termenul " lege" în accepţia sa materia lă ş i nu formală, 
incluzând în aceasta texte de rang infralegislativ, şi dreptul nescris. Pe scurt, 
ingerinţele în litigiu aveau o bază legală în dreptul francez . 

1 În rapoartele sale din 14 decembrie 1988, Comisia dă avizul că a existat o violare a art. 8 
(10 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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6. - A doua cerinţă care se degajă din partea de frază "prevăzută de 
lege", accesibilitatea acesteia din urmă, nu ridică nici o problemă . 

7. - Nu acelaşi lucru se întâmplă cu a treia, "previzibilitatea" legii în 
privinţa sensului şi a naturii unor măsuri aplicabile. 

Ascultările şi alte forme de interceptare a convorbirilor telefonice reprezintă 
o atingere gravă a respectului pentru viaţa privată şi corespondenţă. POl11ind de la 
aceasta, ele trebuie să se bazeze pe o " lege" de o precizie deosebită . Existenţa 
unor reguli clare şi amănunţite în materie apare ca indispensabilă, cu atât mai 
mult cu cât procedeele tehnice folosite se perfecţionează continuu. 

Guvel11ul afinnă că aici Curtea trebuia să se ferească să judece, în mod abstract, 
conformitatea legisla~ei franceze cu Conven~a, ca şi de a statua de lege ferenda. EI 
prezenta o listă de şaptesprezece garanţii existente în dreptul intern. Ele privesc fie 
realizarea ascuItărilor, fie utilizarea rezultatelor lor, fie, în srarşit, mijloacele de a ob~e 
îndreptarea eventualelor neregularită~; peti~onarii nu ar fi fost lipsi~ de nici una dintre ele. 

Curtea nu minimalizează cu nimic valoarea multora dintre ele. Ea constată însă că 
numai unele dintre ele decurg din termenii proprii ai art. 81, 151 şi 152 ale Codului de 
procedură penală. Altele reies din decizii şi hotărâri pronunţate de-a lungul anilor, într
un mod rragmentar şi, în marea lor majoritate, după interceptările de care se plâng 
peti~onarii . Astfel că jurisprudenţa nu a consacrat până acum acest lucru în mod 
implicit. Înainte de toate, sistemul nu oferă, pentru moment, protecţii adecvate 
împotriva abuzurilor posibile. Spre exemplu, nimic nu defineşte categoriile de persoane 
susceptibile a fi puse sub ascultare judiciară şi nici natura inrracţiunilor care se pot 
produce din aceasta; nimic nu constrânge judecătorul să fixeze o limită a duratei de 
executare a măsurii ; de asemenea, nimic nu precizează condiţiile de întocmire a 
proceselor-verbale de sinteză care consemnează convorbirile interceptate şi nici 
precau~le de luat pentru a transmite intacte şi complete înregistrările realizate, în scopul 
de a controla, eventual de către judecător - care nu poate întotdeauna să meargă la faţa 
locului pentru a velifica nwnăruI şi lungimea benzilor originale - sau de către apărare, 
nici circumstanţele în care poate sau trebuie să se facă ştergerea sau distrugerea 
respectivelor benzi, mai ales după decizia de newmărire sau eliberare. rnforma~i1e date 
de către guvel11 asupra acestor puncte diferite arată, în cazul cel mai bun, existenţa unei 
practici, lipsită de forţă de constrângere, în absenţa unui text sau a jurisprudenţei. 

În rezumat, dreptul francez, scris ş i nescris, nu arată, cu destulă claritate, 
amploarea şi modalită~le de exercitare a puterii de apreciere a autorită~lor în domeniile 
discutate. Şi mai şi era aşa în perioada întâmplării faptelor, în cele două cazuri, încât 
peti~onarii nu s-au bucurat de un grad minim de protec~e, cerut de întâietatea dreptului 
într-o societate democratică. Deci, a existat o violare a art. 8 din Conven~e (unanimitate). 

8. - Această concluzie dispensează Curtea de controlarea respectării altor 
cerinţe ale paragrafului 2 din art. 8, adică finalitatea şi necesitatea amestecului. 

9. - În temeiul art. 50, dl Kruslin cerea o indemnizaţie de 1.000.000 FF 
pentru fiecare cap de acuzare a condamnării sale la cinsprezece ani de 
închisoare pentru crimă, precum şi rambursarea sumei de 70.000 FF cheltuieli 
de judecată şi onorarii ale avocaţilor pentru procedurile naţionale . 

Curtea respinge prima cerere, întrucât constatarea violării dă petiţionarului 
o satisfacţie echitabilă suficientă pentru dauna suferită (unanimitate). Ea o 
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acceptă parţial pe a doua, Franţa trebuind să verse cei 20.000 FF ceruţi 
pentru recursul la Curtea de Casaţie (unanimitate). 

10. - Soţii Huvig nu cereau nici reparaţii , nici rambursare a cheltuielilor 
de judecată şi taxe. 

O asemenea problemă necerând o examinare din oficiu, Curtea decide 
că nu este cazul să se aplice art. 50 (unanimitate). I 
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Partea a patra 

LIBERTĂŢILE SPIRITUALE 





Capitolul 1 

LIBERTATEA RELIGIEI 
(articolul 9 al Convenţiei) 

1. Manifestările religiei 

3. Prozelitismul 

n~,o CAZUL KOKKINAKIS contra GRECIEI - Condamnarea unui 
martor al lui Iehova pentru prozelitism 

1. - Dl Minos Kokkinakis, om de afaceri retras la pensie, de naţionalitate 
grec, s-a născut În 1919 într-o familie de confesiune ortodoxă. Devenit martor 
al lui lehova în 1936, el este arestat de mai mult de şaizeci de ori pentru 
prozelitism; suferă, în afară de aceasta, numeroase internări şi detenţii. 

La 2 martie 1986, soţia şi cu el merg la domiciliul dnei Kyriakaki, creştină 
ortodoxă, la Sitia (Creta), unde deschid cu aceasta o discuţie, în cursul căreia 
dl Kokkinakis încearcă să o convertească, şi anume citindu-i pasaje din numeroase 
cărţi şi dându-i altele. Soţul dnei Kyriakaki cheamă poliţia, care-i arestează şi-i 
închide pe soţii Kokkinakis. Amândoi sunt inculpaţi pentru infracţiunea de 
prozelitism reprimată de art. 4 din Legea nr. 1.363/1938, carefosese adoptată sub 
dictatura lui Metaxas (1936-1940). La 20 martie 1986, Tribunalul corecţional din 
Lassithi le aplica fiecăruia câte patru luni de Închisoare, convertibile în 400 de 
drahme pentru fiecare zi de Închisoare, şi o amendă de 10.000 de drahme. La 
17 martie 1987, Curtea de Apel din Creta, sesizată de către condamnaţi, o achită pe 
dna Kokkinakis, dar confirmă vinovăţia soţului, căruia îi reduce pedeapsa cu 
Închisoarea la trei luni şi o înlocuieşte cu o sancţiune pecuniară de 4.000 de 
drahme pentru fiecare zi. Cel interesat face recurs în casaţie, dar este respins în 
aprilie 1988. 

2. - Simbol al menţinerii limbii şi culturii greceşti timp de aproape 
patru secole de ocupaţie otomană, Biserica ortodoxă orientală a lui 
Hristos a participat activ la luptele poporului grec pentru emanciparea sa, 
în aşa măsură Încât există o anumită identificare a elenismului cu 
ortodoxia. Constituţiile succesive au atribuit Bisericii respective un 
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caracter" dominant ". Reprezentând zdrobitoarea majoritate a populaţiei, 
ea încarnează conform acesteia, de drept şi de fapt, religia statului însuşi În 
care ea are, de altfel, num eroase funcţii de ordin administrativ sau 
educativ. Constituţiile din J 84 4, J 864, J 9 J J şi J 952 interzic 
" prozelitismul şi orice altă intervenţie împotriva religiei dominante ". Cea 
din 1975 interzice prozelitismul, dar de data aceasta, într-o manieră 
generală: ea priveşte toate " religiile cunoscute ", adică ale căror dogme 
nu sunt apocrife şi care nu impun neofiţilor nici o iniţiere secretă. 

3. - În cererea sa din 22 august 1988, către Comisie, dl Kokkinakis 
pretinde că pedepsirea sa pentru prozelitism neagă drepturile garantate prin 
art. 7, 9 şi J O ale Convenţiei; în afară de aceasta, el in vocă art. 5 § 1 şi 
art. 6 §§ 1 şi 2.1 

• Hotărârea din 25 mai 1993 (Cameră) (seria A nr. 260-A) 

4. - Aşa cum o protejează art. 9, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de 
religie reprezintă unul din elementele de bază ale unei "societăţi democratice" 
în sensul Convenţiei. Ea figurează printre elementele cele mai importante ale 
identităţii credincioşilor ş i ale concepţiei lor despre viaţă , dar ea este , de 
asemenea, un bun preţios printre atei, agnostici, sceptici sau pentru indiferenţi . 

Libertatea religioasă implică, în special , "a manifesta religia sa" nu numai în 
mod colectiv, "în public" şi în cercul celor ce împărtăşesc aceeaşi credinţă, dar 
şi "individual" şi "privat"; ea comportă, în principiu, dreptul de a încerca să 
convingi aproapele, spre exemplu, prin intennediul "învăţământului". 

Caracterul fundamental al drepturilor garantate prin art. 9 se traduce şi 
prin modul cum es te formulată clauza privind re strângerea lor : spre 
deosebire de paragraful 2 al art. 8, 10 şi 11 , care includ ansamblul drepturilor 
menţionate în primul lor paragraf, cel al art. 9 nu unnăreşte decât "libertatea 
de a- ş i manifesta religia sau convingerile". 

5. - O dată expuse aceste principii generale, Curtea examinează 
aplicarea lor. Condamnarea pronunţată de Tribunalul corecţional din 
Lassithi, apoi redusă de Curtea de Apel din Creta, se prezintă ca un amestec 
în exercitarea dreptului dlui Kokkinakis la "libertatea de a-şi manifesta 
religia sau convingerile". 

Era ea prevăzută de lege? Curtea a constatat deja că redactarea a 
numeroase legi nu prezintă o precizie absolută; dată fiind necesitatea de a 
evita o rigiditate excesivă şi de a se adapta la schimbarea s ituaţiilor, multe 
dintre ele se servesc de fonnule mai mult sau mai puţin lipsite de claritate, a 
căror interpretare şi aplicare depind de practică. În acest caz, art. 4 din 
Legea nr. 1.363/ 1938 e ra completat printr-o jurisprudenţă constantă a 
jurisdicţiilor greceşti, publicată şi accesibilă. 

J La 7 decembrie 1990, Comisia acceptă cererea, cu excepţi a rec1amaţiei în baza art. 5 ş i 
6. În raportul său din 3 decembrie 1991, ea formulează avizul că nu a existat o violare a art . 7 
( II voturi pentru. 2 împotrivă) , că a existat o vio lare a art. 9 (unanimitate) şi că nici o problemă 
distinctă nu se pune prin prisma art . 10 ( 12 voturi pentru, 1 împotrivă) ; 
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Măsura incriminată urmărea un scop legitim prin prisma art. 9 § 2: 
protecţia drepturilor şi libertăţilor altora. 

Cât priveşte necesitatea într-o societate democratică, este esenţial să se 
facă diferenţă între mărturisirea creştină şi prozelitismul abuziv: prima 
corespunde adevăratei evanghelizări; al doilea reprezintă coruperea sau 
deformarea care se opune respectului datorat libertăţii de gândire, de 
conştiinţă şi de religie al altora. Criteriile adoptate, în materie de prozelitism, 
de către legiuitorul grec pot fi considerate ca acceptabile, în măsura în care 
ele nu urmăresc decât reprimarea prozelitismului abuziv, a cărui definiţie, în 
abstract, nu se impune în speţă . 

Curtea relevă Însă că jurisdicţiile greceşti au stabilit răspunderea 
petiţionarului prin motive care se mulţumeau să reproducă termenii art . 4, 
fără a preciza suficient cum ar fi încercat inculpatul de a convinge aproapele 
său cu mijloace abuzive. Nici unul dintre faptele pe care ele le-au prezentat 
nu permite constatarea lor. Astfel încât nu s-a demonstrat că această 
condamnare a dlui Kokkinakis se justifica printr-o nevoie socială imperioasă. 
Pe scurt, a existat o violare a art. 9 (6 voturi pentru, 3 împotrivă) . 

6. - Art. 7 § 1 nu se limitează la interzicerea aplicării retroactive a 
dreptului penal în dauna acuzatului . EI consacră, de asemenea, într-o manieră 
mai generală, principiul legalităţii infracţiunilor şi pedepse lor şi pe acela care 
impune de a nu aplica legea penală într-un mod extensiv, în detrimentul 
acuzatului, îndeosebi prin analogie; de aici rezultă că o infracţiune trebuie să 
fie definită clar de lege. 

În speţă, petiţionarul putea şti, pornind de la redactarea art. 4 din Legea 
nr. 1.363/1938 şi, la nevoie , cu ajutorul interpretării acestuia de către 
tribunale, ce acţiuni îi angajau responsabilitatea. Deci nu a existat o violare a 
art. 7 (8 voturi pentru, I împotrivă) . 

7. - Având în vedere decizia sa privind art. 9, Curtea nu crede necesar 
să examineze reclamaţiile formulate în numele art . 10 şi a art. 14 combinat 
cu art. 9 (unanimitate). 

8. - În numele art. 50, Curtea alocă dlui Kokkinakis 400.000 drahme 
pentru daune morale (unanimitate) . 

Pentru cheltuielile de judecată şi taxe prezentate în Grecia şi apoi în faţa 
organelor Convenţiei , ea îi acordă 2.789.500 drahme (unanimitate). 
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b. Integrismul 

nlBlBo CAZUL KALAC;: contra TURCIEI - Scoaterea la pensie din oficiu 
a unui magistrat militar pentru opinii integriste ilegale 

1. - Cetăţean turc, născut În 1939, dl. Faruk Kalar; este magistrat 
militar cu grad de colonel În aviaţia militară. La 1 august 1990, el este scos 
la pensie din oficiu de către Consiliul Superior Militar, pe motiv că 
atitudinile sale şi comportamentul său relevă faptu l că a adoptat opinii 
integriste ilegale. La 22 august 1990, preşedintele republicii, primul 
ministru şi ministrul apărării aprobă această hotărâre, care mai loveşte alţi 
doi ofiţeri şi 28 subofiţeri. Însărcinat cu executarea hotărârii, ministrul 
apărării Îi retrage d-Iui Kalar; dreptul de a beneficia de carnetele de 
securitate socială şi identitate militară, precum şi permisul de portarmă. 
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La 21 septembrie 1990, petiţionarul cere Înaltei Curţi administrativ
militare anularea deciziei din 1 august 1990 şi a măsurilor impuse de 
ministrul apărării. Printr-o hotărâre din 30 mai 1991, această jurisdicţie 
anulează decizia ministrului apărării privind refuzul de a continua să 
beneficieze de carnetul de securitate socială. Cu 4 voturi pentru şi 
3 împotrivă, ea se declară incompetentă pentru a lua la cunoştinţă cererea 
de anulare a hotărârii din 1 august 1990, pe motiv că, în conformitate cu 
articolul 125 al Constituţiei, deciziile Consiliului Superior Militar sunt 
definitive şi nu pot fi supuse unui control judiciar. 

La 9 ianuarie 1992, Înalta Curte administrativ-militară respinge 
recursul în anulare al petiţionarului. 

2. - În cererea sa din 13 iulie 1992 către Comisie, dl Kalar; se plânge 
că a fost Înlăturat din postul de magistrat militar din cauza convingerilor 
sale religioase; el invocă articolul 9 al Convenţiei! . 

• Hotărârea din 1 iulie 1997 (Cameră) (Culegere/1997- IV) 

3. - În faţa Curţii, petiţionarul invoca, în afară de articolul 9, articolul 6 
al Convenţiei, pe motiv că nu fusese audiat de un tribunal cu privire la 
faptele care i-au fost reproşate. 

Această ultimă plângere ieşind din cadrul cauzei, aşa cum a delimitat-o 
decizia Comisiei asupra admisibilităţii, Curtea consideră că obiectul litigiului 
se limitează la problemele ridicate cu privire la articolul 9. 

4. - Curtea consideră că obiecţia guvernului pe baza necompetenţei 
ratione materiae a Curţii nu impune nici o decizie, întrucât nu a fost ridicată 
în faţa ei în timp util (articolul 48, paragraful 1 al regulamentului A al 
Curţii). Cât priveşte excepţia de neepuizare a căilor de recurs interne, ea o 
respinge (unanimitate), deoarece decizia Consiliului Superior Militar scapă, 
în virtutea Constituţiei, unui control judiciar. 

5. - Articolul 9 enumeră diferitele forme pe care le pot lua manifestarea 
unei religii sau a unei convingeri, respectiv cultul, învăţământul, practicile şi 
îndeplinirea ritualuri lor. Cu toate acestea, el nu protejează indiferent ce act 
motivat sau inspirat de o religie sau de o convingere. De altfel, un individ, în 
exercitarea libertăţii sale de a-şi manifesta religia, poate să fie nevoit să ţină 
cont de situaţia sa specială. 

Îmbrăţişând o carieră militară, dl Kalay se supunea, de bună voie, 
sistemului de disciplină militară. Acest sistem implică, prin natura sa, 
posibilitatea de a aduce anumitor drepturi şi libertăţi ale membrilor forţelor 

I În raportul său din 27 februarie 1996, Comisia conchide că a fost violat articolul 9 al 
Convenţiei (unanimitate). 
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annate O serie de limitări, care nu pot fi impuse civililor. Statele pot adopta, 
pentru armatele lor, regulamente disciplinare care să interzică anumite 
comportamente, mai ales o atitudine care să meargă Împotriva ordinii 
stabilite, răspunzând necesităţilor serviciului militar. 

Nu se contesta faptul că petiţionarul , În limitele impuse de exigenţele 
vieţii militare, a putut să se achite de obligaţiile care constituie formele 
obişnuite prin care un musulman Îş i practică religia. 

Astfel, el dispunea de posibilitatea de a se ruga de 5 ori pe zi şi de a 
Îndeplini celelalte Îndatoriri religioase, mai ales pe aceea de a respecta postul 
ramadanului şi de a merge la rugăciunile de vineri la moschee. Hotărârea 
Consiliului Superior Militar nu se bazează, de altfel, pe opiniile şi convingerile 
religioase ale colonelului Kalay sau pe modul cum îşi Îndeplinea datoriile 
religioase, ci pe comportamentul şi felul În care a acţionat. Acestea, confonn 
autorităţilor, aduceau atingere disciplinei militare şi principiului laicităţii. 

Curtea conchide din aceasta că scoaterea la pensie din oficiu nu se 
traduce printr-o ingerinţă În dreptul garantat de articolul 9, pentru că ea nu 
este motivată prin felul În care petiţionarul şi-a manifestat religia. Deci , nu a 
existat o violare a articolului 9 (unanimitate). 
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ll~g)o CAZUL LEYLA ŞAHIN contra TURCIEI - Interdicţia de a purta 
fularul islamic la universitate 

- Leyla Şahin este o turcoaică născută În 1973. Ea locuieşte la Viena din 
1999, anul În care a părăsit Turcia pentru a-şi continua studiile la facultatea 
de medicină din acest oraş. Provenită dintr-o familie tradiţională care 
practică religia musulmană, ea poartă fularul islamic pentru a respecta un 
precept religios. 

În perioada petrecerii faptelor , ea este studentă În anul cinci la 
facultatea de medicină din cadrul universităţii din Istanbul. La 23 februarie 
1998, rectorul instituţie i emite o circulară care dispune că studenţii cu 
barbă şi studentele care poartă fularul islamic nu pot fi admişi nici la 
cursuri, nici la stagii, nici la lucrări conduse. În martie 1998, petiţionarei i 
se refuză accesul la probele scrise ale uneia dintre materiile sale, pe motiv 
că poartă fularul islamic. În continuare, i se refuză pentru acelaşi motiv 
Înscrierea sau admiterea la mai multe cursuri, ca şi accesul la probele scrise 
ale unei materii. De altfel, facu ltatea Îi dă un avertisment pentru Încălcarea 
codului vestimentar al universităţii şi o exclude de asemenea pentru un 
semestru datorită participării sale la o adunare neautorizată, care urmărea 
să protesteze contra regulilor cu privire la ţinutele vestimentare. În urma 
intrării În vigoare a unei legi de amnistie, sancţiunile disciplinare aplicate 
petiţionarei sunt anulate. 

- În petiţia sa din 21 iulie 1998, adresată Comisiei, dra Şahin invocă 
articolul 9 din Convenţie, plângându-se de interdicţia de a purta fularul 
islamic la universitate. Ea se consideră de asemenea victimă a unei atingeri 
nejustificate adusă dreptului ei la educaţie, În sensul articolului 2 din 
Protocolul nr.1. Ea invocă în plus o violare a articolului 14 combinat cu 
articolul 9, considerând că interzicerea fularului islamic obligă studentele 
să aleagă Între educaţie şi religie şi operează o discriminare între 
credincioşi şi necredincioşi. Ea invocă în final articolele 8 şi 10. 

- Printr-o hotărâre din 29 iunie 2004, o cameră (secţia IV) ajunge la 
concluzia non-violării articolului 9 (unan imitate) şi consideră că nu se pune 
nici o problemă distinctă În baza articolelor 8, 10 şi 14 combinat cu 
articolul 9, ca şi În baza articolului 2 din Protocolulnr. I (unanimitate). La 
27 septembrie 2004, petiţionara cere retrimiterea cauzei la Marea Cameră. 
La 10 noiembrie 2004, colegiul acesteia consimte la cerere . 

• Hotărârea din 10 noiembrie 2005 (Marea Cameră) (CEDO 2005-XI) 

- Curtea porneşte de la principiul că circulara Iiti gioasă, care supune 
portul fularului islamic la restricţii de loc şi de formă în universităţi , a 
constituit o ingerinţă în exercitarea de către cea interesată a dreptului de a-şi 
manifesta religia. 

Era această ingerinţă "prevăzută prin lege" ? Curtea notează că această 
circulară a fost adoptată de către rectorul universităţii din Istanbul în cadrul 
definit prin articolul 13 din legea nr. 2547 şi în conformitate cu textele de 



532 JURISPRUDENŢA CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

reglementare anterioare. Potrivit petiţionarei, circulara litigioasă nu este 
compatibilă cu articolul 17 provizoriu din aceiaşi lege, care nu interzice 
portul fularului însă precizează că ţinuta studenţilor este liberă "cu condiţia 
să nu fie contrară legilor în vigoare". Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa : 
"legea" este textul în vigoare aşa cum l-au interpretat jurisdicţiile interne 
competente. În legătură cu aceasta, ea notează că, potrivit Curţii 
Constituţionale, libertatea vestimentară din instituţiile de învăţământ superior 
nu este absolută. Aceasta a considerat de altfel că faptul de a le autoriza pe 
studente "să-şi acopere gâtuI şi părul cu un voal sau cu un fular din raţiuni de 
convingeri religioase" în universităţi este contrar Constituţiei. Această 
jurisprudenţă a Curţii Constituţionale, având forţă juridică obligatorie şi fiind 
accesibilă îndată după publicarea ei în Jurnalul Oficial în 1991, completează 
litera articolului 17 provizoriu şi se aliniază la jurisprudenţa constituţională 
anterioară. De altfel, de mulţi ani deja, Consiliul de Stat consideră că portul 
fularului islamic de către studente nu este compatibil cu principiile 
fundamentale ale Republicii. Mai mult de atât : portul fularului islamic la 
universitatea din Istanbul este reglementat cel puţin din 1994, deci cu mult 
înainte ca petiţionara să se înscrie acolo. În aceste condiţii , Curtea apreciază 
că ingerinţa litigioasă avea o bază legală în dreptul turc şi că dra Şahin putea 
să prevadă, încă de la intrarea ei la universitate, că portul fularului islamic 
era reglementat şi că, odată cu emiterea circularei din 1998, ea risca să i se 
refuze accesul la cursuri şi la teze dacă persista să poarte fularul. 

- Curtea consideră că ingerinţa în cauză urmărea în esenţă scopurile 
legitime care sunt protecţia drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi a ordinii. 

- Cât priveşte necesitatea acestei ingerinţe , Curtea notează că ea era 
bazată în principal pe principiile laicităţii şi egalităţii . Potrivit jurisprudenţei 
constituţionale, laicitatea se situează la confluenţa dintre libertate şi egalitate. 
Acest principiu îi interzice statului să arate o preferinţă pentru o religie sau 
pentru o credinţă anume, ghidând astfel statul în rolul său de arbitru imparţial 
şi implică în mod necesar libertatea de religie şi de conştiinţă. EI unnăreşte 
de asemenea să înanneze individul nu numai împotriva ingerinţelor arbitrare 
ale statului , ci şi contra presiunilor exterioare emanând de la mişcările 
extremiste. Potrivit judecătorilor constituţionali, libertate de a-şi manifesta 
religia poate fi restrânsă pentru a păstra aceste valori şi principii. Curtea 
găseşte că o asemenea concepţie despre laici tate respectă valorile aflate la 
temelia Convenţiei şi constată că apărarea acestui principiu poate fi 
considerată ca necesară pentru protejarea sistemului democratic din Turcia. 
De altfel, sistemul constituţional turc pune de asemenea accentul pe protecţia 
drepturilor femeilor. Egalitatea între sexe, recunoscută de Curtea Europeană 
ca unul dintre principiile esenţiale care stau la baza Convenţiei şi ca obiectiv 
al statelor membre ale Consiliului Europei, a fost de asemenea considerată 
de Curtea Constituţională ca un principiu conţinut în mod implicit între 
valorile care inspiră Constituţia. 

În acord cu judecătorii constituţionali turci, Curtea consideră că atunci 
când se abordează problema fularului islamic în contextul turc, nu se poate 
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face abstracţie de impactul pe care îl poate avea portul acestui simbol, 
prezentat sau perceput ca o constrângere religioasă cu forţă obligatorie, 
asupra celor care nu îl arborează. Intră aici în joc cu precădere protecţia 
"drepturilor şi libertăţilor celorlalţi" şi "menţinerea ordinii publice" într-o 
ţară în care majoritatea populaţiei , manifestând un ataşament profund faţă de 
drepturile femeilor şi de un mod de viaţă laic, aderă la religia musulmană. O 
limitare a purtării fularului poate deci să treacă drept răspuns la o "nevoie 
socială imperioasă" , tinzând să atingă aceste două scopuri legitime, cu atât 
mai mult cu cât acest simbol religios dobândise în cursul ultimilor ani în 
Turcia o conotaţie politică. 

Curtea nu pierde din vedere faptul că există în Turcia mişcări politice 
extremiste care se străduiesc să impună întregii societăţi simbolurile lor 
religioase şi concepţia lor despre societate, bazată pe reguli religioase. 
Considerentul primordial care a motivat interzicerea portului de insigne 
religioase în universităţi este tocmai principiul laicităţii . Într-un asemenea 
context, în care valorile pluralismului, ale respectării drepturilor celorlalţi şi , 

în mod special, ale egalităţii între bărbaţi şi femei în faţa legii sunt predate şi 
aplicate în practică, este de înţeles că autorităţile competente consideră că 
este contrar acestor valori să accepte portul unor insemne religioase inclusiv, 
în speţă, să accepte ca studentele să-şi acopere capul cu un fular islamic în 
localurile universitare. 

- În ceea ce priveşte atitudinea autorităţilor universitare , Curtea 
subliniază că nu se contestă faptul că, în universităţile turce , studenţii 
musulmani practicanţi pot să se achite de obligaţiile care constituie formele 
obişnuite prin care un musulman îşi manifestă religia, încadrându-se în 
limitele impuse de cerinţele organizării învăţământului public. Rezultă de 
altfel dintr-o decizie din 9 iulie 1998, adoptată de universitatea din Istanbul 
că toate felurile de ţinute religioase sunt în egală măsură interzise în incinta 
universitară . 

Curtea notează că, atunci când în 1994, la Universitatea din Istanbul s-a 
pus problema portului fularului islamic în cadrul formaţiunilor de sănătate , 

autorităţile universitare le-au reamintit studente lor principiile aplicabile în 
materie . De altfel , pe întreg parcursul procesului decizional care s-a 
concretizat în decizia din 9 iulie 1998, autorităţile competente au încercat să
şi adapteze atitudinea la evoluţia contextului, pentru a nu închide porţile 
universităţii studente lor care purtau fularul islamic, păstrând dialogul cu 
acestea şi veghind în acelaşi timp la menţinerea ordinii publice în incinta 
aşezământului lor. 

În plus, fiind vorba de mijloacele de utilizat pentru a asigura respectarea 
regulamentelor de ordine interioară ale instituţiilor de învăţământ, Curtea 
notează că nu are căderea de a substitui propria sa viziune celei a autorităţilor 
universitare. De altfel, constatând legitimitatea scopului reglementării , ea nu 
poate să aplice criteriul legitimităţii într-o manieră care ar face ca "norma 
internă" a unei instituţii să devină golită de sens. Articolul 9 nu garantează 
întotdeauna dreptul de a se comporta într-o manieră dictată de o convingere 
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religioasă şi nu le conferă indivizilor care se comportă astfel dreptul de a se 
sustrage unor reguli care s-au vădit a fi justificate. 

În concluzie, nu a avut loc violarea articolului 9 (şaisprezece voturi 
contra unul) . 

- Curtea consideră că Învinuirea bazată pe articolul 2 din Protocolul nr. 1 
poate fi considerată distinct faţă de cea bazată pe articolul 9, ţinând cont de 
circumstanţele proprii ale cauzei şi de natura fundamentală a dreptului la 
Învăţătură, ca şi de poziţia părţilor. Ea o examinează deci separat. 

În privinţa aplicabilităţii articolului 2 din Protocolul nr. l , ea reaminteşte 
că Convenţia este un instrument viu , care trebuie interpretat În lumina 
condiţiilor actuale. Dacă prima frază a articolului 2 enunţă În esenţă accesul 
la instituţiile Învăţământului primar şi la cele ale Învăţământului secundar, 
nici un zid etanş nu desparte Învăţământul superior de domeniul instruirii. 
Într-adevăr, Consiliul Europei a subliniat În mai multe texte recent adoptate 
rolul esenţial şi importanţa dreptului de acces la Învăţământul superior pentru 
promovarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale , precum şi 
pentru consolidarea democraţiei. Prin urmare , ar fi greşită o concepţie 
potrivit căreia instituţiile de Învăţământ superior care există la un moment 
dat s-ar exclude din domeniul de acţionare al primei fraze din articolul 2 al 
protocolului nr.l. Desigur, numitul articol nu constrânge statele contractante 
să creeze instituţii de Învăţământ superior. Totuşi, un stat care a creat 
asemenea instituţii are obligaţia să vegheze ca persoanele să beneficieze de 
un drept de acces efectiv la acestea . Într-o societate democratică, dreptul la 
instruire, indispensabil realizării drepturilor omului, ocupă un loc atât de 
fundamental, Încât o interpretare restrictivă a primei fraze a articolului 2 nu 
ar corespunde scopului şi obiectului acestei dispoziţii. În consecinţă , 
instituţiile de Învăţământ superior, dacă ele există la un moment dat, intră În 
domeniul de aplicare al primei fraze a articolului 2 din Protocolul nr. 1, dat 
fiind că dreptul de acces la aceste instituţii constituie un element inerent 
dreptului pe care numita dispoziţie ÎI enunţă. 

- În privinţa cauzei de faţă, prin analogie cu raţionamentul său privind 
existenţa unei ingerinţe pe terenul articolului 9, Curtea admite că 
reglementarea litigioasă pe care se Întemeia refuzul de acces la mai multe 
cursuri sau lucrări al drei Şahin datorită fularului său islamic a constituit o 
limitare a dreptului acesteia la instruire, În pofida faptului că a avut acces la 
universitate şi că a putut să urmeze cursurile alese de ea În funcţie de 
rezultatele sale de la examenul de admitere la universitate. Tot astfel cum a 
constatat-o din perspectiva articolului 9, această limitare era previzibilă 
pentru justiţiabilă şi urmărea scopuri legitime, iar mijloacele utilizate erau 
proporţionale cu scopul urmărit. Într-adevăr, este evident că măsurile În 
cauză nu constituie o piedică În exercitarea de către studenţi a obligaţiilor 
care constituie formele obişnuite ale unei practici religioase. Pe de altă parte, 
procesul decizional privind punerea În aplicare a reglementărilor interne a 
realizat, În Întreaga măsură a posibilului , un exerciţiu de punere În balanţă a 
diverselor interese În joc. Autorităţile universitare au Încercat, În mod 
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judicios, să găsească mijloace adecvate, fără a prejudicia obligaţia de a 
proteja drepturile celorlalţi şi interesele mediilor educative, pentru a nu 
închide studente lor cu văI porţile universităţilor. În fine, mai rezultă că acest 
proces era însoţit de garanţii - principiu de legalitate şi control jurisdicţional 
- de natură a proteja interesele studenţilor. Pe de altă parte, dra Şahin putea 
în mod rezonabil să prevadă că risca să i se refuze accesul la cursuri şi la 
lucrări dacă persista să poarte fularul islamic după data de 23 februarie 1998, 
aşa cum s-a întâmplat mai târziu. 

În aceste condiţii , interdicţia de a purta fularul islamic în speţă nu a adus 
atingere substanţei însăşi a dreptului la instruire. Prin urmare, nu s-a produs 
o violare a articolului 2 din Protocolul nr. I (şaisprezece voturi contra unul). 

- Curtea nu discerne nici o violare a articolelor 8 şi 10 (unanimitate), 
argumentaţia bazată pe acestea ne fiind decât o reformulare a învinuirii 
exprimate în baza articolului 9 şi a articolului 2 din Protocolul nr. 1. 

- Cât priveşte învinuirea bazată pe articolul 14, ea nu a fost expusă în 
mod aprofundat în pledoariile părţii petiţionare, prezentate Marii Camere. De 
altfel , reglementarea privind purtarea fularului islamic nu vizează 
apartenenţa drei Şahin la o religie, ci urmăreşte în mod special scopul legitim 
al protecţiei ordinii şi a drepturilor şi libertăţilor celorlalţi şi urmăreşte în 
mod vădit să păstreze caracterul laic al instituţiilor de învăţământ. Nu s-a 
produs, deci, o violare a articolului 14 (unanimitate). 
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c.Rituriie 

ll®®, CAZUL CHA' ARE SHALOM VE TSEDEK contra FRANŢEI -
Refuzul unui agrement opus unei asociaţii culturale israelite doritoare 
de a practica sacrificarea rituală a animalelor 

1. - Asociaţia culturală israelită Cha 'are Shalom ve Tsedek, infiinţată 
in 1896, îşi are sediul la Paris şi numără aproximativ 40.000 de credincioşi 
dintre care unii conduc nişte măcelării, restaurante sau firme de catering l . 

În 1987, ea cere ministrului de interne să o propună pentru obţinerea 
unui agrement din partea ministrului agriculturii în vederea practicării 
sacrificării rituale conform prescripţiilor religioase foarte stricte ale 
membrilor să i, pentru care carnea nu este "coşer" dacă nu este "glatt ", 
adică dacă controlul post mortem al animalelor sacrificate vădeşte cea mai 
mică impuritate la nivelul plămânilor. Această cerere este respinsă în ultimă 
instanţă printr-o hotărâre a Consiliului de Stat, la 25 noiembrie 1994, pe 
motiv că petiţionara nu este susceptibilă de a fi considerată " organism 
religios" in sensul articolului 1 O din decretul din 1 octombrie 1980. Această 
dispoziţie prevede o excepţie de la obligaţia de a seda in prealabil 
animalele, numai în cazul unei tăieri rituale efectuate de către nişte 
sacrificatori abilitaţi de un organism religios agreat. 

2. - În petiţia sa din 25 mai 1998 adresată Comisiei, asociaţia se 
plânge de faptul că respingerea cererii sale de agrement a adus atingere 
libertăţii sale garantate prin articolul 9 al Convenţiei, de a-şi manifesta 
religia prin indeplinirea unui rit; ea pretinde de asemenea, in baza 
articolului 14, că ar face obiectul unei discriminări contrare acestui articol, 
în măsura În care acest agrement, care este necesar pentru a accede la 
abatoare, nu a fost eliberat decât Consistoriului Central din Paris 
("A CIP "), asociaţie care regrupează marea majoritate a israeliţilor din 
Franţa, ai cărei sacrificatori nu ar proceda la un control suficient de 
aprofundat al cărnii pe care o certifică drept " coşer "2 

• Hotărârea din 27 iunie 2000 (marea cameră) (Culgere 2000 - VII) 

3. - În domeniul articolului 9 luat izolat, Curtea cercetează mai întâi 
dacă există o ingerinţă în libertatea de a-şi manifesta religia. După ce ea a 
evidenţiat faptul că metoda de sacrificare (tăiere n.t.) practicată de către 
sacrificatorii petiţionarei este stri ct aceeaşi ca cea particată de către 

1 Catering (engl.), În franceză "traiteur" = firmă care pregăteşte aperitive, mâncăruri, 
cocktail-uri etc. , pe care le livrează la domiciliu sau pentru banchete şi diferite recepţii oficiale 
pe bază de comandă (n.l.) 

2 În raportul său din 20 octombrie 1998, Comisia formulează avizul potrivit căruia a avut 
loc o violare a articolu lui 9 combinat cu articolul 14 (14 voturi contra 3) şi că nu se pune nici o 
problemă distinctă din perspectiva articolului 9 considerat În mod izolat (15 voturi contra 2). 
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sacrifictorii ACIP, ea declară că ar fi vorba despre o asemenea ingerinţă doar 
dacă interzicerea practicării legale a acestui mod de tăiere ar duce la 
imposibilitatea, pentru credincioşii ultraortodocşi , de a mânca o carne 
provenind de la animale tăiate potrivit prescripţiilor religioase care li se par 
aplicabile în materie. ar, nu este aşa. De fapt, petiţionara se poate 
aproviziona cu uşurinţă cu carne "glatt" din Belgia. În plus, un anumit număr 
de măcelării , aflate sub controlul ACIP, pun la dispoziţia credincioşilor o 
carne pe care Beth-Din o certifică a fi "glatt". S-au iniţiat nişte convorbiri 
între petiţionară şi ACIP, în vederea găsirii unei înţelegeri, care să-i permită 
petiţionarei să treacă ea însăşi la tăieri , sub acoperirea agrementului acordat 
consistoriului central din Paris (ACIP), acord care nu s-a putut încheia din 
motive financiare. Desigur, petiţionara invocă o lipsă de încredere la adresa 
sacrificatorilor abilitaţi de ACIP, în ceea ce priveşte întinderea controlului 
post mortem al plămânilor animalelor tăiate. Curtea consideră însă că dreptul 
la libertate religioasă, garantat prin aricolul 9, nu poate merge atât de departe 
încât să înglobeze şi dreptul de a se deda personal la tăierea rituală şi la 
certificarea ce decurge din aceasta, având în vedere că petiţionara şi membrii 
săi nu sunt privaţi în mod concret de posibilitatea de a-şi procura şi de a 
mânca o carne socotită de ei mai conformă cu prescripţiile religioase . 

Pentru aceste motive, refuzul agrementului nu constituie o ingerinţă în 
dreptul petiţionarei la libertatea de a-şi manifesta religia. Presupunând chiar 
că acest refuz ar putea fi considerat ca o ingerinţă, el este prevăzut prin lege, 
urmărea un scop legitim (protecţia sănătăţii şi ordinii publice) şi nu poate 
trece drept excesiv sau disproporţionat. Nu a avut deci loc o violare a 
articolului 9 luat separat (12 voturi contra 5). 

4. - Curtea notează că faptele se leagă de articolul 9 şi că, prin urmare, 
articolul 14 se aplică. Cu toate acestea, în lumina constatări lor privind efectul 
limitat al măsurării incriminat, constatări care au condus-o la concluzia că nu 
a existat o ingerinţă în dreptul petiţionarei de a-şi manifesta religia sa, Curtea 
consideră că diferenţa de tratament rezultată de aici are un efect limitat. În 
plus, măsura urmărea un scop legitim şi mai există şi un raport rezonabil de 
proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmărit. Dacă a existat 
vreo diferenţă de tratament, ea îşi găsea în speţă o justificare obiectivă şi 
rezonabilă în sensul jurisprudenţei constante a Curţii . Prin urmare, nu s-a 
produs o violare a articolului 9 combinat cu articolul 14 (10 voturi contra 7). 
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2. Locurile de cult sau de rugăciune 

ll~ll o CAZUL MANOUSSAKIS ŞI ALŢII contra GRECIEI - Condam
nare a unor martori ai lui Jehovah pentru a fi creat şi folosit o casă de 
rugăciune fără autorizaţia ministrului educaţiei naţionale şi al cultelor 

1. - DomiciLiaţi În Creta, dnii Titos Manoussakis, Constantinos 
Makridakis, Ky riakos Baxevanis şi Vassilios Hadjakis sunt martori ai lui 
Jehovah. La 30 martie 1983, dl Manoussakis inchiriază o sală Într-un imobil 
la Heraklion, prin contract sub semnătură privată, stipulând că ea va fi 
utilizată "pentru tot felul de Întruniri, căsătorii etc. ale creştinilor martori ai 
lui Jehovah". La 28 iunie 1983, petiţionarii solicită ministrului Educaţiei 
Nafionale şi al Cultelor autorizaţia de a foLosi această saLă ca pe o casă de 
rugăciuni. La 10 decembrie 1984, ministrul Îi informează că administraţia 

examinează cererea lor. În prezent, procedura se află Încă În curs. 

La 3 martie 1986, parchetuL din Heraklion Începe urmărirea penală 
împotriva petiţionarilor, În baza articoluLui 1 din legea nr. 1363/1938, aşa cum a 
fost modificată prin legea nr. 1672/1939, pe motiv că ei au "înfiinfat o casă de 
n/găciune pentru Întruniri şi ceremonii religioase ale adepţilor (. . .) confesiunii 
martorii lui Jehovah (. .. )/ără autorizaţia autorităţii ecleziastice recunoscute şi a 
ministrului Educaţiei Naţionale şi al Cultelor". La 6 octombrie 1987, Tribunalul 
co recţional de primă instanţă Îi eliberează p e petiţionari; el consideră, 
Într-adevăr, că "întrunirea adepţilor unei dogme oarecare, În absenţa actelor de 
prozelitism, este liberă, chiar atunci când ea are Loc .fără autorizaţie ". 

La 8 octombrie 1987, parchetul din Heraklion atacă această hotărâre 
judecătorească În faţa aceluiaşi tribunal, ca instanţă de apel, şi obţine la 
15 februarie 1990 condamnarea fiecărui inculpat la 3 luni de Închisoare 
convertibile În 400 de drahme, pentru fiecare zi de detenţie, şi la 20 000 de 
drahme amendă . 

Condamnaţii fac recurs În casaţie, susţinând, mai ales, că articolul 1 al 
amintitei legi şi obligaţia de a solicita o autorizaţie pentru a deschide o casă de 
n/găciune (decret regal din 20 mai/2 iunie 1939) sunt contrare articolului 13 al 
Constituţiei şi articolul 9 al Convenţiei care garantează dreptul la libertatea 
religioasă şi a cultelor. Curtea de Casaţie le respinge recursul la 19 martie 1991. 
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2. - În cererea lor din 7 august 1991 către Comisie, cel Interesaţi 
invocă articolele 3, 5, 6 corobora te cu articolele 8, 9, 10, 11 ş i 14 ale 
Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr. 11 . 

• Hotărârea din 26 septembrie 1996 (Cameră) (Culegere/1996- 1V) 

3. - Guvernul susţinea în principal că petiţionarii nu au epuizat căile de 
recurs intern, nesesizând de două ori Consiliul de Stat despre refuzul tacit al 
ministrului Educaţiei Naţionale şi al Cultelor să le acorde autorizaţia solicitată. 
Or, tăcerea ministrului echivalează, la capătul a trei luni, cu o decizie implicită 
de respingere, susceptibilă de recurs la Consiliul de Stat pentru exces de putere. 

În recursul lor în casaţie, petiţionarii se bazau în exclusivitate pe 
incompatibilitatea articolului I din legea nr. 1363/1938, care servise ca bază 
pentru condamnarea lor, cu articolele 9 al Convenţiei şi 13 al Constituţiei. 
Curtea de Casaţie a respins această acuzaţie , considerând că Tribunalul 
corecţional din Heraklion, constituit în instanţă de apel, interpretase şi 

aplicase corect dispoziţia sus-menţionată. Deci, petiţionarii epuizaseră căile 
de recurs interne în ceea ce priveşte condamnarea lor. 

În privinţa cererilor de autorizaţie, ministrul Educaţiei Naţionale şi al 
Cultelor le-a răspuns, în cinci rânduri, în scris, că dosarul se afla în curs de 
soluţionare. Nu a existat niciodată vreo decizie explicită şi nici tăcere a 
administraţiei care să permită începerea derulării termenului prevăzut , iar 
petiţionarii au rămas în expectativă, o dată cu data de 18 octombrie 1983. Or, 
în ceea ce priveşte punctul de pornire a termenelor prevăzute , în spiritul 
petiţionarilor se putea strecura îndoiala: după a doua cerere de autorizaţie a 
celor interesaţi , din 18 octombrie 1983, ministrul Educaţiei Naţionale şi al 
Cultelor le-a răspuns , la 25 octombrie 1983 , deci, înainte de expirarea 
termenului de trei luni , începând cu data depunerii cererii; în consecinţă, nu a 
existat o tăcere a administraţiei care să echivaleze cu un refuz tacit de a 
acorda autorizaţia solicitată. 

Curtea respinge, deci , excepţia preliminară (unanimitate). 

4. - Pe fond, Curtea constată: condamnarea celor interesaţi , pronunţată de 
către Tribunalul corecţional din Heraklion, constituit în instanţă de apel, pentru 
a fi folosit sala pe care au închiriat-o, rară a avea autorizaţia prealabilă cerută de 
legea nr. 1363/1983, echivalează cu o ingerinţă în exercitarea dreptului lor la 
"libertatea de a-şi manifesta religia prin cult şi îndeplinirea ritualuri lor". 

În legătură cu justificarea ingerinţei, Curtea notează mai întâi că 
petiţionarii se plâng mai puţin de tratamentul ale cărui victime au fost ei 
înşişi , în speţă, şi mai mult de obstrucţia generală împotriva martorilor lui 
lehovah atunci când aceştia au dorit să construiască o biserică sau un lăcaş 

1 La 10, octombrie 1994, Comisia reţine cererea în ceea ce priveşte reclamaţia în baza 
articolului 9. In raportu l său din 25 mai 1995, ea pune concluzia violării acestuia (unanimitate). 
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de cult; în esenţă, ei atacă dispoziţiile legislaţiei interne pertinente. În acelaşi 
timp, ea nu socoteşte necesar să cerceteze dacă ingerinţa în litigiu era 
"prevăzută de lege", întrucât aceasta, oricum ar fi , apare ca incompatibilă cu 
articolul 9 în alte privinţe . 

Statele dispun de puterea de a controla dacă o mişcare sau o asociaţie 
urmăreşte, în scopuri pretins religioase, să desfăşoare activităţi dăunătoare 
populaţiei. Totuşi, confesiunea martorilor lui Jehovah îndeplineşte, în ordinea 
juridică greacă, condiţiile unei "religii cunoscute" . Având însă în vedere 
circumstanţele cazului, Curtea consideră că măsura incriminată urmărea un 
scop legitim prin prisma articolului 9, paragraful 2: protejarea ordinii. 

Respectiva măsură era oare necesară într-o societate democratică? 
Legislaţia greacă permite o imixtiune substanţială a autorităţilor politice, 
administrative şi ecleziastice în exercitarea libertăţii religioase. La 
numeroasele condiţii de forme prescrise, dintre care unele conferă autorităţii 
poliţiei , primarului şi preşedintelui comunei o foarte largă putere de 
apreciere, se adaugă posibilitatea oferită în practică ministrului Educaţiei 
Naţionale şi al Cultelor de a amâna nelimitat răspunsul sau de a refuza 
autorizaţia fără a da o explicaţie sau o motivaţie valabile. 

Dreptul la libertatea religioasă, aşa cum îl înţelege Convenţia, exclude orice 
apreciere din partea statului asupra legitimităţii credinţelor religioase sau asupra 
modalităţi lor de exprimare a acestora. Prin urmare, Curtea estimează că sistemul 
de autorizare nu concordă cu articolul 9 decât în măsura în care el urmăreşte să 
asigure un control al ministrului asupra întrunirii condiţiilor formale. 

Or, din dosar ca şi din numeroase cazuri prezentate de către petiţionari şi 
necontestate de guvern, reiese că statul tinde să se servească de potenţialităţile 
legislaţiei în cauză, în aşa fel încât să impună condiţii rigide sau chiar prohibitive 
exercitării anumitor culte neortodoxe, şi , în special, celui al martorilor lui Jehovah. 

În speţă, ministrul Educaţiei Naţionale şi al Cultelor, solicitat în cinci 
rânduri de către petiţionari, de la 25 octombrie 1983 până la 10 decembrie 1984, 
le-a răspuns că dosarul se afla în curs de examinare. Până astăzi, cei interesaţi 
nu au primit un răspuns precis. În aceste condiţii , guvernul nu ar putea să 
folosească insubordonarea petiţionarilor faţă de o formalitate a legii pentru a 
justifica măsura condamnării lor. Cuantumul pedepsei contează mai puţin . 

Curtea a concluzionat că această condamnare litigioasă afectează atât de 
profund libertatea religioasă a petiţionarilor încât ea nu poate fi considerată 
proporţională cu scopul legitim urmărit şi nici, prin aceasta, necesară într-o 
societate democratică. A existat, deci, o violare a articolului 9 (unanimitate). 

5. - În temeiul articolului 50, Curtea consideră că cei interesaţi au 
suferit un prejudiciu moral , dar constatarea încălcării articolului 9 este 
suficientă pentru a-i despăgubi (unanimitate). 
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Pentru taxe şi cheltuieli de judecată în instanţele din Grecia şi apoi, din 
Strasbourg, cei interesaţi cereau o sumă de 4 030 100 drahme, prezentând un 
deviz. Curtea găseşte cererea rezonabilă şi o acceptă în întregime (unanimitate). 
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3. Bisericile şi comunităţile 

a. Organizarea şi conducerea 

ll~:it CAZUL HASSAN şi CIAUŞ contra BULGARIEI - Înlocuirea, 
impusă de autorităţi, a conducătorilor comunităţii musulmane 

1. - DI Fikri Sali Hassan este născut În 1963 şi locuieşte la Sofia; el 
este Mare Muftiu al musulmani/or din Bulgaria. DI Ismai/ Ahmed Ciauş este 
născut În 1940 şi locuieşte tot la Sofia; este musulman şi profesor de religie 
islamică; amândoi sunt bulgari. 

La 19 septembrie 1992, o conferinţă naţională a musulmani/or Îl 
desemnează pe dl Hasan pentru funcţia de Mare Muftiu al musulmani/or din 
Bulgaria, alege un Înalt Consiliu Spiritual şi adoptă un nou statut. Direcţia 
afacerilor religioase, organ guvernamental, Înregistrează noul statut şi pe 
noii conducători. Cu toate acestea, predecesorul dlui Hassan, dl Nedim 
Gendjev, ca şi partizanii să i, pretind că dl Gendjev este În continuare Mare 
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Muftiu, ceea ce dă naştere unui conflict Între conducătorii celor două 
facţiuni rivale. În tot cursul anului 1993 ş i în primul semestru al anului 
1994, direcţia afacerilor religioase îl recunoaşte oficial pe dl Hassan, 
precum şi Consiliul Spiritual, ambii aleşi în 1992. 

Cu toate acestea, la 22 şi 23 februarie 1995, guvernul dă nişte decizii 
prin care îi înregistrează pe noii conducători aleşi de către facţiunea condusă 
de dl Gendjev, precum şi statutul acestei facţiuni. La 27 februarie 1995, 
personalul biroului dlui Hassan este evacuat cu forţa din localurile sale din 
Sofia de către nişte agenţi de securitate privaţi, conduşi de noii conducători 
înregistraţi. Dl Hassan sesizează Parchetul cu o cerere de asistenţă care este 
respinsă, pe motiv că noii ocupanţi ai clădirii sunt reprezentanţii legitimi ai 
comunităţii musulmane. EI nu are câştig de cauză nici într-un recurs introdus 
la Curtea Supremă împotriva deciziilor din 22 şi 23 februarie 1995. 

În 1996 şi 1997, Curtea Supremă admite de două ori recursurile dlui 
Hassan Împotriva refuzului guvernului de a înregistra modificările statutului 
şi conducerii comunităţii musulmane. Consiliul de miniştri refuză să execute 
aceste hotărâri; el menţionează totuşi că i-a Înregistrat deja pe conducătorii 
comunităţii musulmane. 

Conflictul intre conducătorii celor două facţiuni continuă până la 
conferinţa de unificare, ţinută in octombrie 1997. 

2.-În petiţia lor din 22 ianuarie 1996, adresată Comisiei, dnii Hassan şi 
Ciauş, impreună cu încă două persoane se plâng, invocând articolele 9 şi 11 
din Convenţie, de o atingere ilegală şi arbitrară adusă libertăţii lor 
religioase şi dreptului credincioşilor şi al comunităţii religioase de a-şi 
conduce propriile lor afaceri şi de a-şi alege conducătorii. Ei invocă de 
asemenea şi articolele 6 şi 13, precum şi articolul 1 din Protocolul nr. 11. 

eHotărârea din 26 octombrie 2000 (marea cameră) (Culegere 2000 - Xl) 

3. - Curtea respinge excepţia preliminară de neepuizare a căilor de 
recurs interne, deoarece guvernul a ridicat-o pentru prima oară după decizia 
Comisiei prin care petiţia era declarată admisibilă. 

4. - Curtea cercetează mai întâi dacă evenimentele în cauză, care au 
toate legătură cu organizarea şi cu conducerea comunităţii musulmane 
bulgare, atentează la dreptul petiţionarilor la libertatea de a-şi manifesta 
propria religie şi , ca o consecinţă, dacă articolul 9 îşi găseşte aplicarea în 
această cauză. 

Curtea reaminteşte că , în mod tradiţional şi universal, comunităţi le 
religioase există sub forma unor structuri organizate, respectând nişte reguli 

1 În raportul său din 26 octombrie 1999, comisia formulează avizul potrivit căruia a avut 
loc o vio lare a articole lor 9 ş i 13 din Convenţie, că nu este cazul să fie examinată separat 
învinuirea bazată pe articolul II ş i că nu s-a produs o violare a articolului 6 şi a articolului I din 
Protocolul nr. 1 (unanimitate). 
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pe care adepţii le consideră adesea ca fiind de origine divină . Ceremoniiile 
religioase au o semnificaţie şi o valoarea sacră pentru credincioşi, atunci 
când sunt celebrate de nişte prelaţi ai cultelor, abilitaţi să o facă în virtutea 
acestor reguli . De aceea, Curtea conchide că participarea la viaţa comunităţii 
este o manifestare a religiei, care se bucură de protecţia articolului 9. Ea 
consideră în plus că, atunci când organizarea comunităţii este pusă în cauză , 

articolul 9 trebuie interpretat în lumina articolului II al Convenţiei, care 
protejează viaţa asociativă împotriva oricărei ingerinţe nejustificate a 
statului. Considerat din această perspectivă, dreptul credincioşilor la libertate 
religioasă presupune posibilitatea comunităţii de a funcţiona normal , fără 
ingerinţa arbitrară a statului. Într-adevăr, autonomia comunităţilor religioase 
îi este indispensabilă pluralismul într-o societate democratică şi se află deci 
chiar în miezul problemei protecţiei oferite de articolul 9. Ea prezintă in 
interes direct nu doar pentru organizarea comunităţii ca atare ci, de 
asemenea, şi pentru beneficierea efectivă a ansamblului membrilor săi activi 
de dreptul la libertate religioasă. Dacă organizarea vieţii comunităţii nu ar fi 
protejată de către articolul 9, toate celelalte aspecte ale libertăţii religioase a 
individului ar deveni prin aceasta vulnerabile. 

Petiţionarii erau nişte membri activi ai comunităţii religioase , iar 
evenimentele litigioase priveau dreptul lor la libertarea religioasă, aşa cum 
este ea consacrată prin articolul 9. Această dispozţie se aplică prin urmare. 

5. - A existat oare o ingerinţă în organizarea internă a comunităţii 
musulmane şi, în consecinţă, în dreptul petiţionarilor la libertate religioasă? 

Curtea consideră că în prezenţa unor fapte care demonstrează 
nerespectarea de către autorităţi a obligaţiei lor de neutralitate în exercitarea 
puterilor proprii în materie de înregistrare administrativă a comunităţilor 
religioase, este cazul de a se ajunge la concluzia că statul a adus atingere 
libertăţii credincioşilor de a-şi manifesta religia. Nişte măsuri ale statului care 
ar favoriza un conducător al unei comunităţi religioase divizate sau urmărind 
să constrângă o comunitate, împotriva propriilor sale dorinţe, să să supună unei 
conduceri unice ar constitui, de asemenea, o atingere adusă libertăţii religioase. 
Într-o societate democratică, statul nu are nevoie să ia măsuri pentru a garanta 
comunităţilor religioase rămânerea sau plasarea sub o conducere unică. 

Curtea relevă faptul că , în 1995 , guvernul a edictat sc himbări în 
conducerea şi statutul comunităţii musulmane . Această decizie nu era 
motivată. Ea nu dădea nici o explicaţie cu privire la alegerea conducătorilor 
unei facţiuni în detrimentul dlui Hassan, care beneficia de sprijinul unei alte 
părţi a comunităţii. În plus, Curtea constată că, în Bulgaria, legitimitatea şi 
puterile de reprezentare ale conducătorilor confesiuni lor sunt confirmate de 
către un organ guvernamental. Autorităţile executorii i-au refuzat dlui 
Hassan asistenţa împotriva expulzării forţate din birourile sale a Marelui 
Muftiu. Deciziile denunţate au avut deci în mod vădit efectul de a pune capăt 
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funcţiilor de Mare Muftiu ale celui interesat şi de a destitui conducerea, 
recunoscută până atunci, a comunităţii religioase. Ele au mai avut, ca efect, 
în drept şi în fapt, privarea conducerii Înlăturate de orice posibilitate de a 
continua să reprezinte măcar o parte a comunităţii musulmane şi de a- şi gira 
propriile afaceri potrivit dorinţelor acelei părţi a comunităţii. A avut loc, 
deci , o ingerinţă În organizarea internă a comunităţii musulmane, precum şi 
în dreptul petiţionailor la libertate religioasă. 

6. - Era oare justificată această ingerinţă? Curtea constată că, în speţă, 
legea pertinentă nu enunţă nici un criteriu material pentru înregistrarea 
confesiunilor şi pentru schimbările produse în fluntea lor. În plus, nu există nici 
o garanţie procedurală, de pildă a dezbaterilor contradictorii în faţa unui organ 
independent, împotriva unei exercitări arbitrare a puterii de apreciere. Curtea a 
conchis că ingerinţa în organizarea internă a comunităţii musulmane şi În 
libertatea religioasă a petiţionarilor nu era "prevăzută prin lege", prin faptul că 
era arbitrară şi se baza pe nişte dispoziţii legale care îi acordau executivului o 
putere de apreciere nelimitată şi nu răspunderea cerinţelor de precizie şi de 
previzibilitate. A existat deci o violare a articolului 9 (unanimitate). 

7. - În contextul prezentei cauze, articolul 13 nu poate fi interpretat ca 
pretinzând posibilitatea, pentru orice credincios, cum ar fi dl Ciauş , să 

întreprindă în nume personal o procedură formală de contestare a unei decizii în 
legătură cu Înregistrarea conducătorilor comunităţii sale religioase. O astfel de 
persoană Îşi poate proteja interesele proprii, În această privinţă, adresându-se 
conducătorilor săi şi sprijinind orice acţiune judiciară pe care aceştia ar putea să 
o Întreprindă. De aceea, Curtea consideră că, Într-un astfel de caz, statul poate 
foarte bine să Îndeplinească obligaţia impusă prin articolul 13, oferind nişte căi 
de atac care nu sunt accesibile decât reprezentanţilor comunităţii religioase 
victimă a unei ingerinţe a statului În organizarea sa internă. 

Constatând că dl Hassan conducea facţiunea comunităţii musulmane 
care a fost Înlocuită prin deciziile litigioase ale statului, Curtea cercetează 
dacă acesta, În calitate de şef religios, a dispus de o cale de atac efectivă. 
Curtea Supremă a refuzat să examineze fondul recursului dlui Hassan, 
considerând că executivul beneficia de o putere discreţionară nelimitată 
atunci când era vorba de a se înregistra sau nu statutul şi conducătorii unei 
confesiuni. Recursul În faţa Curţii Supreme Împotriva deciziei din februarie 
1995 nu era deci efectiv. Guvernul a refuzat să se conformeze la două alte 
hotărâri ale Curţii Supreme şi nu mai există nici o alte cale de atac . 

În consecinţă, Curtea consideră că conducătorii facţiunii dlui Hassan nu 
au putut nici să conteste efectiv ingerinţa ilegală a statului în treburile interne 
ale comunităţii religioase, nici să revendice dreptul lor de a se organiza Într
un mod autonom, aşa cum este acesta protejat prin articolul 9. A avut loc 
deci o violare a articolului 13 (unanimitate). 
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8. După ce a examinat învinuirea cu privire la ingerinţa statului în 
organizarea internă a comunităţii musulmane din perspectiva articolului 9, 
interpretată în lumina articolului Il, Curtea consideră că nu se pune nici o 
problemă distinctă din punct de vedere al articolului 141 (unanimitate). 

9. Curtea constată că petiţionarii nu şi-au susţinut învinuirea din 
perspectiva articolului 6, ajungând astfel la concluzia că acesta nu a fost 
violat (unanimitate). 

10. - Ea constată de asemenea că petiţionarii nu şi-au reiterat învinuirile 
formulate în faţa Comisiei în baza articolului 1 din Protocolul nr. 1. Ea nu 
găseşte nici un motiv pentru a le examina din oficiu (unanimitate). 

11. - În baza articolului 41, Curtea îi acordă dlui Hassan 10.000 BGN 
pentru daune morale şi estimează, pentru dl Ciauş, că însăşi constatarea 
violării constituie o satisfacţie echitabilă suficientă (unanimitate). Ea le 
acordă celor doi petiţionari suma de 10.000 BGN pentru cheltuieli de 
judecată (unanimitate). 
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b. Recunoaşterea 

n~Jo CAZUL MITROPOLIA BASARABIEI ŞI AL ŢII contra MOLDOVEIl -
Refuzul autorităţilor de a recunoaşte o biserică ortodoxă autonomă 

1. - Mitropolia Basarabiei este o biserică ortodoxă autonomă având 
jurisdicţie canonică pe teritoriul Republicii Moldova. Creată În 1992, ea 
succede celei care existase până În 1944. Ea este afiliată la Patriarhia de la 
Bucureşti şi este recunoscută de toate patriarhiile ortodoxe, cu excepţia celei 
de la Moscova, la care este afiliată Mitropolia din (Republica) Moldova. Ea 
cuprinde 117 comunităţi pe teritoriul moldovenesc, 3 În Ucraina, 2 În Rusia, 
1 În Lituania, 1 În Letonia, 1 În Estonia. Ea numără aproape un milion de 
credincioşi moldoveni (aproximativ un sfert din populaţie) şi peste 160 de 
feţe bisericeşti. Dnii Petru Păduraru, Petru Buburuz, Ioan Eşanu, Victor 
Rusu, Anatol Goncear, Valeriu Cernei, Gheorghe Ioniţă, Valeriu Matciac, 
Vlad Cubreacov, Anatol Telembici şi Alexandru Magola sunt resortisanţi 
moldoveni care deţin funcţii (arhiepiscop, preot etc.) În cadrul acesteia. 

1 Republica Moldova 
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2. - Autorităţile refuză să recunoacă Mitropolia Basarabiei. Acest refuz 
este confirmat de o hotărâre definitivă din 9 decembrie 1997 a Curţii 
Supreme de Justiţie. Aceasta consideră că problema recunaştereii bisericii 
petiţionare nu poate fi rezolvată decât de către Mitropolia Moldovei 
recunoscută de stat, cea de care biserica petiţionară s-a separat, şi că orice 
intervenţie a autorităţilor în acest conflict nu poate decât să-I agraveze. În 
această privinţă, ea decide în plus că petiţionarii şi ceilalţi credincioşi ai 
bisericii petiţionarei îşi pot practica în mod liber credinţa în sânul 
Mitropoliei Moldovei. 

3. - Petiţionarii sesizează Comisia la 3 iunie 1998. 1nvocând articolul 9 
din Convenţie, ei se plâng de refuzul statului moldovenesc de a recunoaşte 
Mitropolia Basarabiei ca biserică şi afirmă că , în concepţia legislaţiei 
interne, un cult nu poate funcţiona pe teritoriul moldovean decât dacă a fost 
recunoscut În prealabil de către autorităţi. Ei invocă şi o violare a 
articolului 6 § 1, plângându-se de faptul că refuzul autorităţilor de a 
recunoaşte biserica petiţionară o Împiedică pe aceasta să obţină 
personalitate juridică, ceea ce o privează de dreptul de acces la un tribunal 
în vederea tranşării oricărei acuzaţii cu privire la drepturile sale, În mod 
special a drepturilor sale de proprietate. 1nvocând articolul 9 combinat cu 
articolul 14, ei afirmă că , în exercitarea drepturilor decurgând din 
libertatea de a-şi manifesta religia şi de a Îndeplini anumite rituri, biserica 
petiţionară, datorită lipsei unei protecţii jurisdicţionale, face obiectul unei 
discriminări bazate pe religie. Ei se mai plâng În plus şi de o violare a 
articolului Il, ţinând seama de refuzul autorităţilor de a recunoaşte biserica 
petiţionară, Însoţit de perseverenţa autorităţilor în a considera că 
petiţionarii sunt membrii ai Bisericii Mitropoliei Moldovei. Ei mai invocă În 
final şi o violare a articolului 13. 

• Hotărârea din 13 decembrie 2001 (secţia 1) (CEDO 2001-XlI) 

4. - Curtea notează că , nefiind recunoscută, biserica petiţionară nu 
poate să-şi desfăşoare activitatea. În mod special, preoţii săi nu pot să 
oficieze, membrii săi nu pot să se întunească pentru a-şi practica religia şi -
fiind lipsită de personalitate juridică - biserica nu poate beneficia de 
protejarea jurisdicţională a patrimoniului său. Prin urmare , refuzul 
guvernului de a recunoaşte biserica în cauză constituie o ingerinţă în dreptul 
acesteia şi al celorlalţi petiţionari la libertate religioasă, aşa cum este aceasta 
garantată prin articolul 9 § 1. 

Fără a se pronunţa categoric asupra faptului de a şti dacă dispoziţiile 

legii din 24 martie 1992 cu privire la culte răspund cerinţelor de 
previzibilitate şi de precizie, Curtea porneşte de la principiul potrivit căruia 
ingerinţa în chestiune era "prevăzută prin lege" şi consideră că ea urmărea un 
scop legitim, anume protecţia ordinii şi siguranţei publice. 
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Era această ingerinţă necesară? Nu, răspunde Curtea. Considerând că 
biserica petiţionară nu reprezenta un nou cult şi făcând ca recunoaşterea 
acesteia să depindă de voinţa unei autorităţi bisericeşti recunoscute, 
Mitropolia din Moldova, guvernul s-a abătut de la datoria sa de neutralitate şi 
de imparţialitate. În ceea ce priveşte toleranţa de care ar face dovadă 
guvernul cu privire la biserica petiţionară şi la membrii acesteia, ea nu poate 
fi privită ca un substitut al recunoaşterii , aceasta din urmă fiind singura în 
măsură de a le conferi celor interesaţi nişte drepturi. De altfel , în anumite 
ocazii , petiţionarii nu s-au putut apăra împotriva unor acte de intimidare, 
autorităţile pretextând că numai activităţile legale ar putea beneficia de 
protecţia legii. În fine, autorităţile , atunci când au recunoscut alte asociaţii de 
cult, nu au invocat cu acele ocazii criteriile pe care le-au folosit pentru a 
refuza cunoaşterea bisericii petiţionare , iar guvernul nu a prezentat nici o 
justificare a acestei diferenţe de tratament. Pe scurt, a avut loc o violare a 
articolului 9 (unanimitate). 

5. - În hotărârea sa din 9 decembrie 1997, Curtea Supremă de Justiţie a 
considerat că refuzul guvernului de a răspunde la cererea de recunoaştere 
prezentată de biserica petiţionară nu era ilegal şi nu era nici contar articolului 
9 al Convenţiei, de vreme ce petiţionarii îşi puteau manifesta religia în sânul 
bisericii Mitropoliei din Moldova. Cu toate acestea, procedând astfel, Curtea 
Supremă de Justiţie nu a răspuns doleanţe lor principale ale petiţionarilor, 

anume dorinţei lor de a se reuni şi de a-şi manifesta religia în colectiv, în 
sânul unei biserici distincte de biserica Mitropoliei din Moldova, precum şi 
solicitării de a beneficia de dreptul la un tribunal pentru a-şi apăra drepturile 
şi a-şi proteja bunurile, având în vedere că numai cultele recunoscute de 
către stat beneficiază de o protecţie legală . Prin urmare, nefiind recunoscută 
de către stat, petiţionara nu se putea adresa Curţii Supreme de Justiţie pentru 
a-şi valorifica drepturile. Recursul adus în faţa acesteia, bazat pe articolul 
235 din Codul de procedură civilă, nu era deci efectiv. 

De altfel , legea din 24 martie 1992, cu privire la culte, chiar dacă 
fixează drept condiţii pentru funcţionarea unui cult recunoaşterea acestuia de 
către guvern şi obligaţia de a respecta legile Republicii, nu cuprinde însă o 
dispoziţie specifică de reglementare a procedurii de recunoaştere , care să 
prevadă şi recursuri în caz de litigiu. 

Astfel, petiţionarii nu au fost în măsură să obţină reexaminarea, în faţa 
unei instanţe naţionale , a învinuiri lor pe care le aduseseră cu privire la 
dreptul lor la libertate religioasă. Curtea a concluzionat deci că a fost încălcat 
articolul 13 (unanimitate). 

6. - Curtea consideră inutil să mai statueze separat cu privire la 
acuzaţiile rezultate din articolul 14 combinat cu articolul 9 şi din articolele 6 
şi II (unanimitate). 
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7. - În aplicarea articolului 41, ea alocă totalităţii petiţionarilor suma de 
27.000 euro pentru daune materiale şi morale, precum şi 7.025 euro pentru 
cheltuieli de judecată (unanimitate). 
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Capitolul 2 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 
(articolul 10 al Conventiei) 

Secţiunea 1 
PUBLICAŢIILE 

1. Interdicţiile de a publica 

nl9l~, CAZUL HANDYSIDE contra REGATULUI UNIT - Sechestrarea 
şi confiscarea În Anglia a unei cărţi considerate obscenă şi condamnarea 
editorului la o amendă 

1. - Dl Richard Handyside, cetăţean britanic născut în 1943, este 
proprietar la Londra al unei edituri, pe care a fondat-o în 1968, Stage 1. În 
septembrie 1970, el cumpără dreptul de a publica în Regatul Unit "Mica 
carte roşie pentru uzul elevilor". Redactată de doi danezi, S(Jren Hansen şi 
Jesper Jansen, şi concepută ca o lucrare de referinţă, această carte tratează 
despre educaţie şi învăţământ; aproximativa zecea parte din conţinut 
priveşte problemele sexuale. Ea apare, mai întâi, în Danemarca în 1969, 
apoi, după traducere şi cu unele adaptări, în Germania Federală, Belgia, 
Finlanda, Franţa, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Suedia şi 
Elveţia, precum şi în numeroase ţări neeuropene. În afară de acestea, ea 
circulă liber în Austria şi în Luxemburg. 

După traducerea " Micii cărţi roşii" în engleză, dl Handyside 
pregăteşte o ediţie destinată Regatului Unit; vânzarea către public trebuie 
să înceapă la 1 aprilie 1970. Imediat ce s-a terminat tipărirea, editorul 
trimite, pentru recenzii, câteva sute de exemplare la o serie de publicaţii, 
mergând de la cotidienele naţionale şi locale până la reviste pedagogice şi 
medicale. Numeroase recenzii apar în presă. 
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2. - La 30 martie 1971, ca urmare a unui număr de plângeri, autorităţile 
britanice iau măsuri În virtutea legilor din 1959 şi 1964 asupra publicaţiilor 
obscene. La 31 martie şi 1 aprilie, poliţia sechestrează toate exemplarele cărţii 
pe care le găseşte la editor şi la tipografie (aproape 18.800 de exemplare, 
dintr-un tiraj global de 20.000, scapă cercetărilor şi sunt vându te ulterior, 
chiar unor şcoli care făcuseră comenzi). Se încep urmăriri împotriva 
dlui Handyside: la 1 iulie 1971, Magistrates' Court1 din Lambeth îl condamnă la 
o amendă şi ordonă distrugerea cărţilor sechestrate. Editorul face apel la Inner 
London Quarter Sessions, dar fără succes. După ce au fost ascultaţi martorii, 
această Curte pune concluzia, la 29 octombrie 1971, că această carte este 

obscenă În aceea că tinde, dacă este privită în ansamblu, să depraveze şi să 
corupă o importantă parte din tinerii care au ocazia să o citească. Ea 
consideră, în afară de aceasta, că, totul bine cântărit şi În ciuda unei serii de 
aspecte valabile pe care le prezintă cartea, dl Handyside nu a reuşit să probeze, 
invocând excepţia prevăzută prin lege, că binele public ar justifica publicarea. 

O ediţie revizuită a " Micii cărţi roşii" apare la 15 noiembrie 1971, 
fără a da loc la urmăriri. 

3. - În cererea sa din 13 aprilie 1972, către Comisie, dl Handyside 
susţine că autorităţile britanice au încălcat, printre altele, libertatea sa de 
exprimare (art. 10 din Convenţie) şi dreptul său la respect faţă de bunurile 
personale (art. 1 din Protocolul nr. 1). El afirmă, de asemenea, că Regatul 
Unit nu i-a asigurat folosirea acestor două drepturi fără discriminare bazată 
pe opiniile sale (art. 14 din Convenţie) . 2 

• Hotărârea din 7 decembrie 1976 (plenul Curţii) (seria A nr. 24) 

4. - Curtea cercetează, mai întâi, dacă măsurile care au adus atingere 
libertăţii de exprimare a dlui Handyside îndeplinesc condiţiile exprese ale 
paragrafului 2 al art. 10. 

Măsurile erau prevăzute prin lege? Da, căci ele aveau ca bază legile din 
1959 şi 1964 asupra publicaţiilor obscene, pe care dl Handyside le critica 
numai prin prisma Convenţiei şi nu a dreptului intern. 

Măsurile mergeau spre un ţel legitim din punctul de vedere al 
Convenţiei? Printre ţelurile enumerate în art. 10, Curtea consideră că protecţia 
moralei este singura de care trebuie ţinut cont şi constituie obiectivul legilor 
din 1959 şi 1964. Măsurile individuale luate , în virtutea acestora, cer, de 
asemenea, un control. Or, "Mica carte roşie" se adresa mai ales copiilor şi 
adolescenţi lor de la 12 la 18 ani aproximativ, care puteau să interpreteze unele 
pasaje ca o încurajare la a se deda la acţiuni precoce şi dăunătoare pentru ei, 

I Jurisdicţie penală care funcţionează fără juraţi şi tratează infracţiuni minore. 
2 La 4 aprilie 1974, Comisia decide să studieze din oficiu cazul prin prisma art. 17 şi 18 

din Convenţie. În raportul său din 30 septembrie 1975, ea pune concluzia absenţei încăIcării 
art. 10 (8 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere) şi 18 (unanimitate) din Convenţie şi art. 1 din 
Protocolul nr. 1 (9 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere) ; ea con si deră inutil să facă o 
examinare ş i mai amplă, în temeiul art. 17 din Convenţie (unanimitate). 
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chiar să comită anumite infracţiuni penale. În consecinţă, judecătorii englezi 
erau în drept să creadă, în perioada respectivă, că lucrarea sa avea 
repercusiuni nefaste asupra moralităţii multor tineri cititori. 

Petiţionarul sublinia că jurisdicţia engleză de apel citase şi alte extrase 
din carte, considerate de ea ca subversive; el vedea în aceasta confirmarea 
tezei sale conform căreia în spatele urmăriri lor se ascundea un motiv politic. 
Curtea respinge argumentul: Jnner London Quarter Sessions nu au ţinut cont 
de acest aspect subversiv decât ca element agravant, în ochii lor, a tendinţei 
de depravare şi corupere. Ea admite deci că măsurile contestate aveau ca 
scop esenţial protejarea moralei tinerilor. 

Erau măsurile necesare într-o societate democratică? Curtea notează că 
nu se poate scoate din dreptul intern al diferitelor state contractante o noţiune 
europeană uniformă a moralei şi că art. 10 § 2 acordă statelor o marjă de 
apreciere, pentru a decide ce este necesar pentru protecţia moralei. În acelaşi 
timp, puterea lor nu este Iară limite, ci supusă controlului Curţii . Libertatea 
de exprimare constituie unul dintre fundamentele esenţiale ale unei societăţi 
democratice şi este valabilă şi pentru ideile care lovesc , şochează sau 
neliniştesc . Orice restricţie în materie trebuie să fie proporţională cu scopul 
urmărit şi revine Curţii să determine dacă motivele invocate în sprijin, de 
către autorităţile naţionale, sunt pertinente şi suficiente. 

Dl Handyside avansa o serie de argumente destinate să probeze că 
măsurile de care el se plângea nu erau necesare. După ce a examinat pe fiecare 
dintre ele, Curtea pune concluzia, pe baza elementelor de care dispune, că nu 
s-a stabilit nici o violare a art. 10 (13 voturi pentru, 1 împotrivă). 

5. - Cât priveşte dreptul dlui Handyside la respect pentru bunurile sale, 
Curtea consideră că alineatul 2 din art. 1 al Protocolului nr. 1 autoriza atât 
sechestrarea provizorie a "Micii cărţi roşii" cât şi confiscarea şi distrugerea ei 
ulterioară (unanimitate). Prima măsură este conformă cu dreptul englez şi a 
avut loc în interes general pentru că tindea să protejeze morala. Cât priveşte a 
doua şi a treia, este vorba de măsuri care se aplică, în virtutea unui principiu 
de drept comun în statele contractante, lucrurilor a căror folosire a fost, în 
mod corect, considerată ca ilicită şi periculoasă pentru interesul general. 

6. - În sfârşit, Curtea respinge reclamaţiile dlui Handyside care se 
plângea de o diferenţă arbitrară de tratament, contrară art. 14 din Convenţie . 

În primul rând , nimic nu arată că editorul a fost urmărit pe motivul 
orientări lor sale politice; în al doilea rând, că publicaţiile şi spectacolele 
pornografice tolerate de Regatul Unit se adresau, în aceeaşi măsură ca şi 
"Mica carte roşie", unor copii şi adolescenţi care aveau uşor acces la acestea; 
în al treilea rând, că măsurile adoptate împotriva petiţionarului şi a lucrării 
s-au îndepărtat de alte decizii luate în cazuri asemănătoare, în aşa măsură 
încât să constituie un "deni de justice" I sau un abuz vădit (unanimitate) . 

1 Refuz ilegal al unui judecător sau al unui tribunal de a îndeplini un act care intră în 
atribuţiile sale sau denegare de justiţie (n. I) . 
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ll~§o CAZUL SUN DA Y TIMES contra REGATULUI UNIT (nr. 1) -
Interdicţie dată unui periodic de a publica informaţii asupra unor 
procese civile În curs 

1. - Din 1959 până În 1962 mai mult sute de copii se nasc În Regatul 
Unit cu malformaţii grave care s-ar datora faptului că mamele au luat, În 
timpul sarcinii, thalidomidă sub formă de tranchilizante sau somnifere. Ca 
urmare, mulţi părinţi ch eamă În justiţie fabricantul şi vânzătorul de 
thalidomidă din Regatul Unit, Distillers Company (Biochemicals) Ltd. 

La 24 septembrie 1972, săptămânalul britanic The Sunday Times publică 
un articol intitulat" Copiii noştri victime ale thalidomidei: o ruşine pentru ţară " 
şi îşi anunţă intenţia de a insera, peste puţin timp, în coloanele sale un istoric al 
tragediei, precum şi despre fabricarea şi testarea thalidomidei în anii 1956--1961. 

Distillers adresează la Attomey-General1 plângeri oficiale conform 
cărora articolele respective constituie sau ar constitui un contempt of court 
(literal, " dispreţ faţă de Curte "), litigiul rămânând în instanţă . Attomey-

1 Membru al Camerei Comunelor ş i al guvernului, el este consilier juridic ş i avocat al Coroanei. 
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General decide atunci să ceară la High Court să interzică publicarea noului articol 
preconizat. EI obfine câştig de cauză În noiembrie 1972. 

În baza apelului societăţii Times Newspapers Ltd. Court of Appeal 
modifică ordonanfa emisă de High Court. dar ca urmare a recursului făcut 
de Attorney-General. Camera Lorzilor restabileş t e În unanimitate 
interdicfia. Ia 18 iulie 1973. Ea pune concluzia că publicarea proiectatului 
articol ar constitui un contempt of court. În sensul că ar crea la public o 
prejudecată privind rezultatul procedurii judiciare În curs Între peti(ionari ş i 

Distillers, inclusi,' pentru negocierile În vederea unei reglementări amiabile. 

1njoncfiunea este ridicată definitiv În 1976. 

2. - Creaţie a common law. dreptul de contempt of COLll1 urmăreş te să 

protejeze nu demnitatea judecătorilor, ci administrarea justitiei: el permite 
tribunalelor să intervină pentru a Împiedica sau reprima un comportamelll de 
natură să o Împiedice, să-i dăuneze sau să-i zădărnicească un caz dat sau În 
general. Fără exceptii, contempt of court constituie o infi'ac(il/ne pasibilă de 
Închisoare sau amendă. fără limită de durată şi nici de sumă, sau de obliga(ia 
de a vărsa o caufiune drept garanfie de conduită corectă : pedeapsa sau -
cum este În cazul În spefă - interdicţia de publicare poate.F pronun(ată la 
terminarea unei proceduri sumare. de~făşurată fără jl/rafi. 

3. - Editorul (Times Newspapers Ltd), redactorul-şef (dl Harold E,'ans) 
şi un grup de ziarişti de la Sunday Times sesizează Comisia, la 19 ianuarie 
1974. Ei susţin că interdiC{ia pronunţată de către High Court ş i confirmată 

de către Camera Lorzilor. precum şi principiile pe care se bazează decizia 
ultimei, ÎncaLcă ar!. 10 din Covenţie. În continuare, ei susţin. de asemenea. 
că a existat o discriminare contrară ar!. 14: articole de presă analoage /1l1 

ar fi Întâmpinat obstacole şi regulile aplicate Parlamentului pentru 
comentariile asupra proceselor În curs diJereau de cele respectate de presă 
În materie de contempt of court. I 

• Hotărârea din 26 aprilie 1979 (plenul Curţii) (seria A nr. 30) 

4. - Petiţionarii denunţau o violare a art. 10 rezultând, pe de o parte, din 
injoncţiunea jurisdicţiilor engleze şi, pe de altă parte, din restricţiile continue 
pe care le-ar suporta din cauza generalităţ ii excesive şi a lipsei de precizie a 
dreptului de contempl o/court . După ce s-a referit la jurisprudenţa sa, Curtea 
afinnă că îi este necesar să examineze numai prima dintre aceste afinnaţi i . în 
acest scop ea trebuie să verifice dacă amestecul În libertatea de exprimare a 
petiţionarilor Îndeplinea trei condiţii. 

5. - Prima condiţie: era amestecul prevăzut prin lege? Nu, pledau 
petiţionarii, din cauza generalităţii excesive a dreptului de contempt of court 
şi a caracterului novator al principiilor enunţate de Camera Lorzilor. Curtea 

I În raportul său din 18 mai 1977, Comi sia emite av izul că tocmai restriqia impusă 
dreptului petiţionarului la libertatea de exprimare a Încălcat art. 10 (il voturi pentru. 5 Împotrivă) 
ş i că nu a fost o violare a arI. 14 combinat cu art. 10 (unanimitate). 
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constată că "Iege" este un cuvânt care include, În acelaşi timp, atât dreptul 
scris cât şi dreptul nescris; ea nu acordă deci importanţă faptului că acest 
COl1fempt of courf este o creaţie a C0l11111011 law şi nu a legislaţiei. În vederile 
sale, cetăţeanul trebuie să dispună de informaţii suficiente asupra normelor 
juridice aplicabile Într-un caz dat şi să fie capabil să prevadă, Într-o măsură 
rezonabilă, consecinţele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, 
legea trebuie să fie, în acelaşi timp, accesibilă şi previzibilă. Curtea pune 
conclu z ia , pornind de la faptele cauzei, că aceste două condiţii sunt 
îndeplinite şi că amestecul era deci prevăzut prin lege. 

6. - A doua condiţie: răspundea ingerinţa unui scop legitim din 
perspectiva art. 10 § 2 ? Da, răspunde Curtea: regulile COl1fempt of court în 
general ca ş i ordinul pronunţat Împotriva Times N ewspapers Ltd, urmăreau 
"garantarea autorităţii puterii judecătoreşti". 

7. - A treia condiţie: era amestecul necesar, Într-o societate 
democratică , pentru a atinge acest ţel? Curtea aminteşte, mai Întâi , anumite 
principii formulate În hotărârea sa Handyside: art. 10 § 2 rezervă statelor 
contractante, cărora le revine, În primul rând, să asigure folosirea drepturilor 
şi libertăţilor consacrate prin Convenţie , o marjă de apreciere care totuşi nu 
este fără limite ; Curtea are competenţa de a decide , printr-o hotărâre 
definitivă , dacă o restricţie este compatibilă cu libertatea de exprimare aşa 
cum este protejată de art. 10; atunci când se află În faţa unei decizii de 
jurisdicţie internă , ea nu se substituie acesteia din urmă , ci controlează 
conformitatea acestei decizii cu art. 10. Curtea subliniază , de asemenea, că 
ea nu trebuie să se limiteze la a cerceta dacă un stat a acţionat cu bună
credinţă , cu grijă şi Într-un mod rezonabil. În afară de aceasta, Întrucât ea 
trebuie să verifice necesitatea injoncţiunii din punctul de vedere al 
Convenţiei , nomlele dreptului englez nu i-ar servi drept criteriu. 

Curtea examinează apoi faptele cauzei În lumina acestor principii . Ea 
consideră că publicarea proiectatului articol , fără Îndoială , nu ar fi făcut niciodată 
să crească presiunile care se exercitau deja asupra "Distillers", pentru a o 
Împinge spre o reglementare amiabilă mai generoasă faţă de părinţi şi care, 
chiar dacă i-ar fi putut detennina pe anumiţi cititori să-şi formeze o părere 
asupra pretinsei neglijenţe a " Distillers" , aceasta nu ar fi dăunat autorităţii 
puterii judecătoreşti . Această publicare ar fi putut provoca replici , dar Curtea 
consideră indispensabil să studieze ansamblul circumstanţelor, pentru a 
aprecia dacă acest motiv de interdicţie era suficient în baza art. 10 § 2. Faptul 
că acţiuni care pun problema neglijenţei , remarcă ea În legătură cu acest 
subiect, rămâneau În instanţă atunci când s-a ridicat interdicţia În 1976, incită 
la întreba rea asupra necesităţii iniţiale a acesteia. Hotărârea continuă 
subliniind importanţa , într-o societate democratică , a principiului libertăţii de 
exprimare, care se aplică în domeniul administrării justiţiei la fel ca şi În 
celelalte. Nu numai că revine mass-media să comunice informaţii şi idei 
asupra chestiunilor pe care le judecă tribunalele, dar şi publicul are dreptul 
de a le primi. Pentru a stabili dacă un amestec În libertatea de exprimare se 
justifică În lumina Convenţiei , trebuie ţinut cont de circumstanţele în speţă şi , 
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în special , de orice aspect care ţine de interesul public. Tragedia thalidomidei 
este problema de a şti unde s-ar situa răspunderea reală subliniată , rară 

îndoială, de interesul public; cazul era în instanţă de ani de zile, existau 
multe îndoieli că acţiunile părinţilor vor ajunge la stadiul de pledoarii şi nu 
fusese racută o anchetă publică. Cu toate că ziarului Sundal' Times nu-i 
fusese interzis să discute probleme mai vaste, ca principiu general în dreptul 
englez, Curtea găseşte destul de artificial a încerca să faci diferenţă între 
aceste probleme şi aceea a susţinerii neglijenţei întreprinderii Distillers. 

Cu o slabă majoritate (Il voturi pentru , 9 împotrivă) , Curtea pune 
concluzia că amestecul nu corespunde unei nevoi sociale atât de imperioase 
pentru a-i da întâietate faţă de interesul public privind libertatea de exprimare; 
nebazându-se deci pe motive suficiente, prin prisma art. 10 § 2, el nu era nici 
proporţional cu scopul legitim urmărit şi nici necesar, într-o societate 
democratică , pentru a garanta autoritatea puterii judecătoreşti. De aceea, a 
existat o violare a art. 10. 

8. - În afară de aceasta, Curtea hotărăşte că nu a existat o di scriminare 
contrară art. 14 combinat cu art. 10: absenţa oricărei măsuri faţă de alte ziare 
nu este suficientă pentru a dovedi o discriminare în detrimentul lui Sunday 
Til1l es , iar datoriile şi responsabilităţile respective ale presei şi ale 
parlamentarilor sunt funciar diferite (unanimitate) . 

9. - Petiţionarii cereau, cu titlu de satisfacţie echitabilă , rambursarea 
cheltuielilor de judecată şi taxe în cadrul procedurilor desraşurate în Anglia 
pentru contempt şi apoi în faţa Comisiei şi a Curţii. Aceasta din ulll1ă rezervă 
problema (unanimitate) . 

• Hotărârea din 6 noiembrie 1980 (plenul Curţii) - Aplicarea articolului 50 
(seria A I7r. 38) 

10. - Curtea admite, împreună cu guvernul , că plata cheltuielilor de 
judecată, în virtutea art. 50, nu este automată , ci depinde de puterea sa de 
apreciere. În acelaşi timp, ea respinge teza confolll1 căreia constatarea unei 
violări a Convenţiei constituie, prin ea însăşi, o satisfacţie echitabilă pentru 
petiţionari. Ea examinează anumite caracteristici ale cauzei , subliniate de guvem, 
dar nu observă circumstanţe de natură să justifice o derogare de la practica sa 
obişnuită , constând în a asigura o urmare favorabilă la cererile privind 
cheltuielile de judecată necesare unui petiţionar care a obţinut câştig de cauză. 

Il. - Cheltuielile legate de proces , în Anglia , au dat loc la o 
corespondenţă între părţi , apoi unei ordonanţe a Camerei Lorzilor, punând în 
sarcina fiecăreia dintre acestea , de comun acord, cheltuielile de judecată 
asumate de către ea. Guvemul susţinea că a aloca petiţionarilor cele 15 .809,36 
f cerute drept cheltuieli de judecată , era împotriva acordului expres pe care ei 
l-au încheiat cu Attorner-General. Confoml petiţionarilor, acest acord privea 
numai cheltuielile Attorne}'-General, dar Curtea consideră mai plauzibilă teza 
guvernului, conform căreia ele erau valabile şi pentru ale lor. Ea pune 
concluzia că din acord rezultă că nu este cazul să se includă într-o rambursare, 
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În numele art. 50, cheltuielile de judecată prezentate În Anglia, chiar dacă În 
perioada respectivă nu se gândeau la o procedură la Strasbourg (unanimitate) . 

12. - Pentru cheltuielile de judecată în procedura urmată În faţa 

Comisiei ş i a Curţii , petiţionarii reclamau 27 .760 ,53 f. Curtea le alocă 
22.626,78 f pentru rambursarea cheltuielilor a căror realitate, necesitate şi 

caracter rezonabil este stabilită (13 voturi pentru, 3 împotrivă).l 
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n:W6io CAZUL BARTHOLD contra GERMANIEI - Interdicţie dată unui 
veterinar de a repeta În marea presă anumite declaraţii 

1. - Dr. Sigurd Barthold, cetăţean gennan născut În 1926, este veterinar. 
La 24 august 1978, cotidianul Hamburger Abendblatt prezintă îngrijirile 
acordate de petiţionar unei pisici, Într-o seară, În afara orelor de serviciu. 
Articolul indica numele dr. Barthold, reproducea fotografia sa şi preciza că el 
conducea clinica din Fuhlsbiittel. În afară de aceasta, el cita anumite declaraţii 
ale celui interesat care, cu ocazia unei discuţii cu jurnalista, se pronunţase 
mai ales asupra oportunităţii organizării la Hamburg a unui serviciu de 
noapte permanent. După aceasta, o asociaţie de luptă contra concurenţei 
neloiale intentează o acţiune Împotriva dr. Barthold În faţa jurisdicţiilor 
civile din Hamburg. După ea, articolul respectiv ascundea o publicitate 
contrară regulilor de deontologie a veterinari/oI' şi cădea deci sub incidenţa 
art. 1 din legea contra concurenţei neloiale. Statuând În calitate de instanţă 
de fond şi ca ultimă instanţă la 24 ianuarie 1980, Curtea de Apel hanseatică 
acceptă concluziile numitei asociaţii şi impune ce/ui interesat să nu repete În 
marea presă, sub pedeapsa cu amendă sau Închisoare, declaraţiile incriminate. 
Un recurs constituţional Împotriva acestei hotărâri eşuează. 

2. - În cererea sa către Comisie, din 13 iulie 1979, dr. Barthold se 
leagă tocmai de interdicţiile pronunţate Împotriva lui de către jurisdicţiile 
germane. EI invocă art. 6, 7, 9, 10 şi 11 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 25 martie 1985 (Cameră) (seria A nI'. 90) 

3. - Guvernul german contesta aplicabilitatea art. 10. Curtea nu 
consideră că a depăşit termenul pentru a ridica această chestiune, Întrucât este 

1 La 12 manie 1981 , Comisia declară neadmisibile reclamaţiile privind an. 6, 7 şi II ; la 
13 octombrie 1981 ea reţine cererea În temeiul an. 10. În raportul său din 13 iulie 1983. ea 
consideră că a existat o violare a ari. 10 (unanimitate). 
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vorba, prin natura sa, de o problemă de fond , care trebuie examinată 
independent de atitudinea anterioară a statului reclamat. Împletite unele cu 
altele, diversele componente ale declaraţiilor în litigiu constituie un ansamblu 
în centrul căruia figurează exprimarea unei "opinii" şi "comunicarea" de 
"infonnaţii" asupra unui subiect de interes general: nu s-ar putea disocia din 
acesta elementele care, confonn jurisdicţiilor gennane, au un efect publicitar. 
În consecinţă , art. 10 este aplicabi 1, fără a mai cerceta, în speţă, dacă 
publicitatea ca atare beneficiază sau nu de garanţia pe care el o asigură. 

4. - Amestecul în libertatea de exprimare a petiţionarului rezultă din 
hotărârea CuI1ii de Apel hanseatice, din 24 ianuarie 1980. Era el prevăzut de 
lege? Da, răspunde Curtea. Dispoziţiile aplicate constituie " legi" ; ~le sunt 
accesibile şi previzibile, în ciuda utilizării unor tenneni puţin precişi. In afară 
de aceasta şi contrar celor ce susţinea dr. Barthold, din piesele de la dosar nu 
apare nici o încălcare evidentă a respectivelor dispoziţii. 

Urmărea amestecul un scop legitim? Da, pentru că acea Curte de Apel 
hanseatică a vrut să-I împiedice pe petiţionar să-şi asigure un avantaj comercial 
asupra confraţilor şi astfel şi-a fondat decizia pe protecţia "drepturilor altora". 

Cât priveşte necesitatea amestecului, ea trebuie apreciată în context: 
nimeni nu contesta seriozitatea problemei ridicate de Hamburger Abendblatt 
şi dr. Barthold a militat întotdeauna în interiorul Ordinului veterinari lor în 
favoarea organizării unui serviciu obligatoriu. De asemenea, trebuie ţinut 
cont de locul eminent pe care libertatea de exprimare îl ocupă într-o societate 
democratică. Or, constată Curtea, injoncţiunea din 24 ianuarie 1980 nu 
menţine un echilibru corect între interesele în joc: pentru Curtea de Apel 
hanseatică , există intenţia de a acţiona în scopuri de concurenţă , atunci când 
ea nu dispare în întregime în spatele altor ţeluri. Un criteriu atât de rigid, în 
maniera de a aborda problema publicităţii profesiunilor libere, nu este 
compatibil cu libertatea de exprimare. Aplicarea sa riscă să descurajeze pe 
membrii acestor profesii să contribuie la discutarea publică a problemelor 
privind viaţa colectivităţii , oricât de puţine şanse ar avea o asemenea 
contribuţie să fie considerată ca producând unele efecte publicitare. În 
acelaşi timp ea este de natură să împiedice presa în îndeplinirea sarcinii sale 
de informaţie şi control. Neapărând propoI1ionale cu scopul legitim unnărit, 
interdicţiile incriminate încalcă art. 10 (5 voturi pentru, 2 împotrivă) . 

5. - Dr. Barthold denunţa, de asemenea, obligaţia legală de a se afilia la 
Ordinul veteranilor; el o considera de neîmpăcat cu libertatea de asociere. Ridicată 
în temeiul art. Il, această reclamaţie fusese declarată inacceptabilă de către 
Comisie. Curtea se declară deci incompetentă pentru a o examina (unanimitate). 

6. - Considerând că nu este pregătită problema unei eventuale satisfacţii 
echitabile, Curtea o rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârea din 31 ianuarie 1986 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 
(.,eria A nr. 98) 

7. - Luând notă de reglementarea încheiată între guvernul gernlan şi dr. 
Barthold în problema cheltuielilor procedurale şi a lipsei de beneficii , Curtea 
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îi constată caracterul echitabil şi scoate cazul de pe rol în ce priveşte aceste 
pretenţii (unanimitate). 

8. - Ea respinge cererea de indemnizaţii pentru daune morale, evaluată la 
50.000 OM: nimic nu dovedeşte că infarctul semnalat de către cel interesat 
rezultă din violarea art. 10, iar hotărârea din 25 martie 1985 a dat o satisfacţie 
suficientă pentru prejudiciul pe care l-au putut cauza procedurile în faţa 
jurisdicţiilor gennane şi apoi în faţa Comisiei şi a Curţii (unanimitate). 
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2. Urmărirea după publicare 

1i'BJ1o CAZUL LINGENS contra AUSTRIEI - Condamnare penală a 
unui jurnalist pentru defăimarea Cancelarului federal 

1. - La 14 şi 21 octombrie 1975, dl Peter Michael Lingens publică, În 
magazinul vienez Profil. două articole unde apăreau critici severe 
Împotriva dlui Bruno Kreisky, În perioada respectivă Cancelar Federal, 
pentru atitudinea sa faţă de un lider politic care aparţinuse, În timpul celui 
de al doi/ea răzhoi mondial, unei brigăzi de 5.5., precum şi pentru 
atacurile sale Împotriva dlui Simon Wiesenthal, care ÎI denunţase public pe 
cel interesat. DI Kreisky intentează ulterior o aefiune de citare directă 
contra peti[ionarului pentru defăimare prin presă. La 26 martie 1979. 
Tribunalul regional din Viena acceptă partial actiunea şi aplică celui 
incriminat o amendă de 20.000 Ars. Pe baza apelului celor doi interesa[i. 
Curtea de Apel din Viena anulează decizia şi retrimite cazul la Tribunalul 
regional care, la 1 aprilie 1981, confirmă prima sa decizie. Sesizată din 
nou de către dnii Kreiskv şi Lingens, Curtea de Apel reduce amenda la 
15.000 A TS la 29 octombrie 1981. 

2. - În cererea sa din 19 aprilie 1982, către Comisie, dl Lingens se 
plânge de condamnarea sa; el vede /Îl aceasta o atingere incalificabilă la 
libertatea sa de exprimare, garantată de art. 10 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 8 iulie 1986 (plenul Curţii) (seria A nI'. 103) 

3. - Curtea constată că din cauza condamnării pentru defăimare , 

pronunţată de către Tribunalul regional din Viena şi confirmată de Curtea de 
Apel , a existat un "amestec al autorităţilor publice" în exercitarea libertăţii de 
exprimare a petiţionarului. Ingerinţa era "prevăzută de lege" (art. III din 
Codul penal) şi urmărea un scop legitim prin prisma art. 10 § 2 din Convenţie 
(protejarea reputaţiei sau a drepturilor altora). Guvernului , care evoca un 
conflict posibil între art. 10 (libertatea de exprimare) şi art. 8 (dreptul la 
respect pentru viaţa privată) , Curtea îi răspunde că acele critici ale dlui 
Lingens priveau declaraţii publice ale dlui Kreisky şi comportamentul său ca 
om politic, şi că în această situaţie nu este cazul să se citească art. 10 în 
lumina art. 8. 

În ce priveşte proporţionalitatea sancţiunii , ea aminteşte caracterul 
esenţial al libel1ăţii de exprimare Într-o societate democratică, care este valabil 
şi pentru "informaţiile" şi " ideile" care lovesc, şochează sau neliniştesc. Ea 
subliniază importanţa deosebită a acestor principii pentru presă: ei îi revine 
sarcina de a comunica infol111aţii şi idei asupra problemelor politice şi asupra 
altor chestiuni de interes general , iar publicul are dreptul de a le primi ; în 

: În raportul său din II octombrie 1984. Comisia i ş i exprimă părerea că a existat o violare 
a ari. 10 (unanimitate). 
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afară de aceasta, libertatea presei este un bun instrument pentru cunoaşterea 
şi judecarea ideilor şi atitudinilor unor conducători. Limitele criticii 
admisibile sunt deci mai largi pentru un om politic decât pentru un simplu 
particular: cu toate că primul beneficiază şi de protecţia paragrafului 2 al art. 
10 , exigenţele de protejare a reputaţiei sale trebuie puse în balanţă cu 
interese le discutării libere a problemelor politice. 

Articolele în cauză tratau chestiuni politice de interes public pentru 
Austria; conţinutul şi tonul lor erau destul de echilibrate, însă termenii 
criticaţi erau de natură să dăuneze reputaţiei dlui Kreisky. Fiind vorba de un 
om politic , trebuie în acelaşi timp ţinut cont de contextul în care ei se 
înscriau , adică o controversă politică postelectorală . Din punctul de vedere al 
Curţii, pedeapsa aplicată dlui Lingens constituia un fel de cenzură , tinzând a-I 
incita să nu se mai dedea, de aici încolo, la critici fonnulate în acest fel; în 
domeniul politic , o asemenea condamnare este de natură să îngreuneze 
sarcinile de infonnare şi de control pe care le are presa. 

Curtea examinează apoi deciziile judiciare incriminate. Pasajele 
reproşate ziaristului constituiau judecăţi de valoare, ceea ce punea în cauză 
libertatea de opinie ş i dreptul său de a comunica idei , iar jurisdicţiile austriece 
cercetaseră dacă petiţionarul a demonstrat adevărul spuselor sale, în virtutea 
art. III § 3 din Codul penal. Confonn Curţii, trebuie făcută o distincţie între 
fapte şi judecăţi de valoare; existenţa primelor poate fi demonstrată , însă 
do vada adevărului celor din a doua categorie este imposibilă. În plus , 
exactitatea faptelor de la baza judecăţilor de valoare ale dlui Lingens şi buna
credinţă a acestuia nu erau contestate. Amestecul nu era necesar pentru 
protejarea reputaţiei altora şi deci a încălcat art. 10 (unanimitate). 

4. - În numele art. 50, Curtea recunoaşte dreptul dlui Lingens de a 
obţine rambursarea amenzii de 15.000 A TS şi cheltuielile de judecată puse în 
seama lui de către jurisdicţiile austriece. Cât priveşte cheltuielile făcute prin 
publicarea hotărârii în revista Profil, ea nu exclude că petiţionarul a suferit o 
anumită pierdere de şanse, peste cheltuielile de reproducere. Ea consideră 
plauzib ilă suma cerută, cu titlu de cheltuieli de judecată şi taxe , în faţa 
tribunalelor interne. În ceea ce priveşte pe cele suportate în faţa organelor 
Convenţiei, ea nu se consideră legată de tarife le şi criteriile naţionale şi 

subscr ie , pentru rest , la rezerve le exprimate de guvern în ce priveşte 
caracterul lor re zo nabil. Ea acceptă, în final , să acorde rambursarea 
cheltuielilor de deplasare şi de şedere a celui interesat la Strasboug cu ocazia 
audieri lor. Sumele alocate ating un total de 284.538,60 ATS (unanimitate). I 
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n~&\t CAZUL CASTELLS contra SPANIEI - Condamnarea unui 
parlamentar pentru injurii aduse guvernului 

1. - În 1979, dl Miguel Castells, avocat şi senator, ales din partea coaliţiei 
basce Herri Batasuna, publică în săptămânalul Punto y Hora de Euskalherria un 
articol în care atrage atenţia opiniei publice asupra asasinatelor şi agresiuni/or 
comise de grupuri armate contra unor cetăţeni basci. După el, aceste grupări 
acţionează complet nepedepsite şi guvernul poartă răspunderea. 

Parchetul deschide urmărire pena lă Împot riva lui. După ridicarea 
imunităţii sale parlamentare de către Senat, Tribunalul Suprem ÎI inculpă 
pentru injurii aduse guvernului, la 7 iulie 1981, delict vizat de art. 161 din 
Codul penal. În mai 1982, el respinge ofertele de probe ale apărării. destinate 
să stabilească adevărul şi notorietatea informaţiilor conţinute în articol, pe 
motiv că aceste excepţii nu sunt valabile pentru infracţiunea În cauză. 

La 31 octombrie 1983, Camera penală a Tribunalului Suprem îl 
condamnă pe dl Castells la un an de Închisoare, completat cu o pedeapsă 
accesorie de suspendare a dreptului de a exercita o profesie sau o funcţie 

publică În cursul acestei perioade. Ea consideră că, În calitatea sa de senator, 
petiţionarul trebuia să se limiteze la mijloacele prevăzute de către regulamentul 
intern al Senatului, pentru a exprima orice critică Împotriva guvernului, ceea 
ce el nu a jăcut. Articolul său este şi o dovadă a unei intenţii dejăimătoare. 

La 10 aprilie 1985, Tribunalul Constituţiona l respinge un recurs 
amparo jăcut de dl Castells la 22 noiembrie 1983. Cel interesat beneficiază 
totuşi de o suspendare a executării pedepsei. 



Î' 

CAZUL CASTELLS contra SPANIEI 563 

2. - În cererea sa din 17 septembrie 1985, către Comisie, d! Castells 
invocă art. 6, 7, 10 şi 14 din Convenţie.' 

• Hotărârea din 23 aprilie 1992 (Cameră) (seria A nr. 236) 

3. - În primul rând, Curtea îşi reafirmă competenţa pentru a judeca 
excepţia preliminară a guvernului, respinsă de Comisie (unanimitate), în 
acest caz, aceea de neepuizare a căilor de recurs interne. 

Conform guvernului , dl Castells nu a ridicat, într-un mod specific, în 
faţa Tribunalului Constituţional, reclamaţia privind violarea dreptului la 
libertatea de exprimare. 

Considerând, din contră, că cel interesat a invocat în faţa Tribunalului 
Constituţional , cel puţin în esenţă , reclamaţiile sale în baza art. 10, Curtea 
respinge excepţia (unanimitate). Acesta a fost cazul în faţa Tribunalului 
Suprem şi apoi a Tribunalului Constituţional. În primul rând, dl Castells 
revendica dreptul , în calitate de senator, de a contesta acţiunea guvernului, 
drept, în mod clar, inerent libertăţii de exprimare în cazul specific al aleşilor. În 
afară de aceasta, prevalându-se atât de dreptul său la prezumţia de nevinovăţie, 
cât şi de acela de a folosi unele probe de natură să stabilească exactitatea 
spuselor sale , el formula o dorinţă legată, evident, de violarea pe care o 
susţinea a art. 10. În sfărşit, el cita art. 20 din Constituţie (dreptul la libertatea 
de exprimare) în rezumatul reclamaţiilor şi se referea, într-un anumit număr de 
acte adresate Tribunalului Constituţional, la problema excepţiei de veritate, la 
dreptul său de a primi şi a comunica informaţii adevărate . 

4. - În ceea ce priveşte temeinicia reclamaţii lor, sancţiunile de care se 
plânge dl Castells apar ca un "amestec" în libertatea sa de exprimare. Această 
ingerinţă se baza pe art. 161 şi 162 din Codul penal. În afară de aceasta, 
respingerea excepţiei de veri tate de către Tribunalul Suprem, având În vedere 
redactarea dispoziţiei aplicabile, era previzibilă, în ciuda lipsei de precedente. În 
circumstanţele existente în Spania în 1979, urmărirea împotriva petiţionarului 
viza "apărarea ordinii" şi nu numai "protecţia reputaţiei celorlalţi". 

Erau acestea necesare? Libertatea de exprimare este deosebit de preţioasă 
pentru un ales al poporului, căci el îi reprezintă pe alegătorii săi, le semnalează 
preocupările şi le apără interesele. Dl Castells, exprimându-se într-un 
periodic, Curtea semnalează rolul eminent al presei într-un stat de drept. Ea 
furnizează cetăţenilor unul din instrumentele cele mai bune pentru a cunoaşte 
şi judeca ideile şi atitudinile conducătorilor, dă oamenilor politici ocazia de a 
reflecta şi a comenta preocupările opiniei publice şi permite fiecăruia să 
participe la jocul liber al dezbaterii politice. Libertatea discuţiei politice nu 
are, conform Curţii , un caracter absolut. Totuşi , limitele criticii admisibile 
sunt mai largi faţă de guvern decât faţă de un simplu particular, sau chiar de 

I La 9 mai 1989, Comisia declară inacceptabile reclamaţiile făcute în baza art. 6 şi 7; ea 
reţine restul cererii , la 7 noiembrie următor. În raportul său din 8 ianuarie 1991 , ea pune 
concluz ia violării an . 10 (9 voturi pentru , 3 împotrivă) ş i consideră că nu se pune nici o 
problemă di stinctă în baza art. 14 combinat cu art. 10 (unanimitate). 



564 JURISPR UDEN TA CURT" EU ROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

un om politic. Poziţi a dominantă pe care el o ocupă îi impune să dovedească 
reţinere în folosirea căii penale. Autorităţile competente pot totu şi să ia 
măsuri chiar de acest tip, pentru a răspunde într-un mod adecvat , ş i nu 
excesiv, la atacuri fără bază şi de rea credinţă. 

DI Castells nu a putut invoca în di sculparea sa, în cadrul unnăririlor 
pentru injurii aduse guvemului, excepţii de veritate ş i de bună-credinţă. Cu 
toate că e l s-a oferit , în numeroase rânduri , să s tabil ească exac titatea ş i 
notorietatea faptelor re latate în articol , Tribunalul Suprem a dec larat 
neacceptabile probele astfel propuse, iar Tribunalul Constituţional a considerat 
că era vorba de o chestiune de legalitate nonnală, care nu intră În competenţa 
sa. Or, Curtea consideră că o Încercare probatorie se putea face foarte bine 
pentru unele din afinnaţiile din articol, tot aşa cum petiţionarul putea încerca să 
dovedească buna sa credinţă. Amestecul nu era deci necesar Într-o soc ietate 
democratică. În rezumat, a ex istat o violare a art. 10 (unanimitate). 

5. - DI Castells se pretindea, de asemenea, v ictimă a unei discriminări , 
deoarece alte persoane, care se exprimaseră Într-un mod analog, nu ar fi suferit 
nici un fel de pedeapsă penală. Problema neconstituind un element fundamental 
al cazului , Curtea nu crede că trebuie tranşată separat (unanimitate). 

6. - Referitor la art. 50, ea aminteşte că nu are competenţă pentru a da 
directive guvernelor, cum ar fi publicarea unui rezumat al hotărârii sale în ziare sau 
eliminarea oricărei referiri la condamnare din registrul central al cazierului judiciar. 

Ea respinge cererile de reparaţii (unanimitate), întrucât ex istenţa unui 
prej udiciu materi a l nu se află d emon strată , ia r constatarea v iolării care 
figurează În hotărâre constituie În sine o satisfacţie ec hitabilă suficientă 
pentru nedreptatea mora lă (unanimitate). 

Pentru cheltuielile de judecată ş i taxe, ea alocă petiţionarului I 000000 de 
pesetas pentru proceduril e din Spania şi 2 000 000 de pesetas pentru cele de la 
Strashourg (unanimitate).1 
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n:p9), CAZUL LEHIDEUX ŞI ISORNI contra FRANŢEI - condamnare 
pentru complicitate de apologie a crimelor sau delictelor de colaborare 
cu inamicul 

1. - Dnii Marie-Fra/1l;ois Lehideux şi Jaques lsorni. resortisan(ijrancezi. 
născuJi /Îl 1904 şi, respecti v. 1911 au decedat În 1998 şi, respectiv, 1995. 
DI Lehideux era administrator şi apoi directorulllnor societă(i. Din septembrie 
1940 şi până in aprilie 1942, eljilsese lIlinistru IÎI guvernullllareşallllui Petain, 
iar din 1959 până În 1964. membru al Comitetului economic şi social. Dllsorni 
era avocat la baroul din Paris ş i ./ilsese Împutemicit din ofÎciu cu apărarea 
mareşalului Petail1 ÎI1 fara Înaltei Cur[i de Justiţie. 

La 13 iulie 1984, cotidianul Le Monde publică, Într-ul1 spaţiu publicitar de 
o pagină, un text având scris cu caractere mari următorul titlu: " Philippe 
Petain, 17 iunie 1941 ". Redactat de către cei doi petiţionari şi de către dl M , 
textul se incheia cu o invita(ie de a scrie Asociaţiei pentru apărarea memoriei 
mareşalului Petain şi Asociaţiei narionale petain-Verdun. Împărţit În mai multe 
secriuni, care Începeau .fÎecare cu cuvinte scrise cu caractere mari ş i cu 
majuscule, " Francezi. aveţi memoria scurtă. dacă aţi uitat ... ", texwl reamintea, 
pril1 aserţiuni succesive, principalele etape din viara publică a lui Philippe 
Petain intre anii 1916-1945. acţiul1ile sale fiind prezentate ca salutare. 

La 10 octombrie 1984, Asociaţia naţională a foştilor combatan{i ai 
Rezistenrei depune o plâl1gere cu constituire de parte civilă . având drept cap 
de acuzare apolog ia crimelor sau delictelor de colaborare cu inamicul, 
Împotriva dlui L. , În ca litate de director de publicaţie al jurnalului Le 
Monde ş i având În plus tot drept cap de acuzare complicitatea de apologie a 
crimelor sau delictelor de co laborare cu inamicul, Împotri va celor doi 
petiţionari şi dlui M. , În ca litatea lor de preşedinte al Asociaţiei pentru 
apărarea memoriei mareşalului Petain , şi respectiv. de autor al textului 
incriminat şi de preşedinte al Asocia{iei Petain-Verdun. 

La 29 mai 1985, procurorul Republicii solicită IÎl cetarea urmăririi pe 
motivul că infra c ţiun ea care se reproşează nu es te con s tituită , Îns ă 

judecătorul de instructie lUI dă curs solicitării şi Îi retrimite, la 4 iunie 1985, 
pe Dl L .. pe petifionari ş i pe dl M. În fata unui tribunal corecţional. 

Comitetul de acţiune al Rezistel1ţei şi Federa[ia naţională a deporta[ilor ş i 

internaţi lor din rezistenţă şi patrioţi se constituie părfi civile interveniente. 
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Printr-o judecată din 27 iunie 1986, tribunalul corec{ional din Paris Îi 

eliberează pe preveniţi, pe motiv că delictul nu este constituit şi se declară 
incompetent În a lua cunoştinţă de acţiunea părţilor civile. 

Pe baza apelului Asociaţie i naţionale a foş tilo r combatanţi din 
Rezis tenţă şi al Comitetului de acţiune al Rezis tenţei, Curtea de Apel din 
Paris declară, la 8 iulie 198 7, nulitatea u rmă ririi ş i a procedu rii 
subsecvente. Ea consideră astfel că părţile civile nu au calitatea de a pune În 
mişcare aCfiunea publică şi că rechizitoriul introductiv Întocmit În baza 
plângerii părţilor civile nu Îndeplineş te condiţiile de formă prescrise, fiind 
pasibil de nulitate. 

La 20 decembrie 1998, statuând asupra recursului Asociaţiei naţionale 

a foştilor combatanţi ai Rez ist e nţe i ş i al Comitetului de acţiun e al 
Rezistenţei, Curtea de Casaţie consideră inexactă aplicarea dispoziţiilor 

legislative pertinente făcută de Curtea de Apel. În consecinţă, ea casează 
hotărârea, retrimiţând cauza şi părţile în faţa Curţii de Apel având, de data 
aceasta, o alcătuire diferită. 

Printr-o hotărâre din 26 ianuarie 1990, Curtea de Apel din Paris 
consideră că cele trei elemente constitutive ale infracţiunii de apologie a 
crimelor sau a delictelor de colaborare sunt reunite. În consecinţă, ea 
declară admisibile cele două constituiri de părţi civile, infirmă judecata de 
punere în libertate şi, statuând cu privire la interesele civile, cifrează la un 
fran c suma datorată părţilor civile cu titlu de daune ordonând, cu titlu 
complementar, publicarea prin extrase a hotărârii în jurnalul Le Monde. 

Petiţionarii, dnii M. şi L., fac recurs uri În casaţie, denunţând În primul 
rând condamnarea pentru delict de opinie, co n trară , În opinia lor, 
articoluluI 10 al Convenţiei. La 16 noiembrie 1993, Curtea de Casaţie le 
respinge recursurile. 

2. - În petiţia lor din 13 mai 1994, adresată Comisiei, dnii Lehideux ş i 
Isorni denunţă o violare a articolelor 6 ş i 10 şi, În substanţă, a articolului 7 
al Convenţiei1 

• Hotărârea din 23 septembrie 1998 (marea cameră). (Culegerea / 998 - VII). 

3. - Guvernul considera că publicaţia litigioasă aducea atingere spiritului 
însuşi al Convenţiei şi valorilor esenţiale ale democraţiei . În consecinţă, poziţia 
Dlor Lehideux şi Isomi ar veni în contradicţie cu articolul 17. 

Curtea înţelege să statueze cu privire la aplicarea articolului 17 ţinând 
seama de toate circumstanţele cauzei . Ea abordează, de asemenea , şi 
examinarea respectării articolului 10, căruia îi va aprecia însă cerinţele din 
perspectiva articolului 17. 

1 La 24 iunie 1996, Comisia reline învinuirea bazată pe art icolul 10. În raportul său din 
8 aprilie 1997, ea formulează un aviz potrivit cărui a a avut loc o violare a articolului 10 (23 de 
voturi contra 8). 
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4. - Potrivit Curţii , condamnarea litigioasă se constituie într-o 
"ingerinţă" în exercitarea de către petiţionari a dreptului lor la libertatea de 
exprimare; ea era "prevăzută prin lege" şi urmărea mai multe scopuri 
legitime la care se referă articolul 10 § 2: protecţia reputaţiei şi drepturilor 
celorlalţi, apărarea ordinii ş i prevenirea crimei . Rămânea deci de cercetat 
dacă respectiva ingerinţă era "necesară, într-o societate democratică", pentru 
a se atinge aceste scopuri. 

Curtea notează mai întâi că, potrivit guvernului, elogierea de care s-ar fi 
făcut vinovaţi petiţionarii ar rezulta din utilizarea a două procedee diferite: 
autorii publicaţiei în cauză ar fi încercat, când să justifice deciziile lui Phillipe 
Petain, căznindu-se să le dea o altă semnificaţie, când, pur şi simplu, ar fi 
omis să menţioneze nişte fapte istorice notorii , de nerăstălmăcit şi esenţiale 
pentru a da seama de această politică . Primul procedeu ar fi fost utilizat în 
prezentare politicii duse de Philippe Petain la Montoire. Calificând-o în text 
drept "suprem de abiIă" , petiţionarii ar fi acreditat teza numită a "dublului 
joc", ştiind totuşi că, încă din 1984, ansamblul istoricilor, francezi ca şi 

străini, o recuzau. Curtea consideră că nu îi intră în atribuţii arbitrarea acestei 
probleme, care ţine de o dezbatere încă în curs în rândurile istoricilor, cu 
privire la desfăşurarea şi interpretarea evenimentelor despre care este vorba. 
Sub acest aspect, ea iese din categoria faptelor istorice stabilite cu claritate -
cum ar fi Holocaustul - a căror negare sau revizuire s-ar vedea sustrasă 
protecţiei conferite de articolul 10, datorită articolului 17. 

În plus, Curtea subliniază că petiţionarii nu au acţionat în numele lor 
personal , singurele nume figurând la srarşitul textului incriminat fiind cele 
ale Asociaţiei pentru apărarea memoriei mareşalului Petain şi Asociaţiei 

naţionale Petain-Verdun, cărora cititorii erau invitaţi să le scrie. Din moment 
ce acestea erau în mod legal constituite şi înţelegeau să promoveze 
reabilitarea lui Philippe Petain, nu era de fel surprinzător să fie văzute 
susţinând, într-o publicaţie plătită de ele, una dintre tezele istorice existente, 
cea mai favorabilă celui a cărui memorie înţelegeau să o servească. 

Curtea notează că, pentru a-i condamna pe petiţionari, Curtea de Apel 
din Paris a reţinut în principal lipsa de distanţare şi de criticism a textului în 
legătură cu anumite acţiuni ale lui Philippe Petain şi mai ales tăcerea din text 
în legătură cu alte fapte , în special cu semnarea "din 3 octombrie 1940 a 
actului numit lege cu privire la resortisanţii străini de rasă evreiască, 
resortisanţi ce trebuiau internaţi în lagăre amenajate în acest scop în Franţa, 
în vederea facilitării tranzitului lor spre lagărele de concentrare naziste 
cărora le erau hărăziţi ". Puteau aceste reproşuri să justifice ingerinţa 
litigioasă? 

Fără îndoială că, în mod asemănător cu orice alte manifestări îndreptate 
împotriva valorilor care fundamentează Convenţia, justificarea unei politici 
pronaziste nu poate beneficia de protecţia articolului 10. Cu toate acetea, în 
speţă , petiţionarii s-au demarcat în mod explicit de "atrocităţi le" şi de 
"persecuţiile naziste", ca ş i de "ornnipotenţa germană şi de barbaria sa". Ei 
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au făcut, astfel, mai puţin elogiu l unei politici decât pe cel al unui om, ŞI 

aceasta într-un scop căruia Curtea de Apel i-a recunoscut, dacă nu mijloacele, 
cel puţin pertinenţa şi legitimitatea: revizuirea condamnării lui Philippe 
petain. În privinţa omisiun ilor reproşate autorilor textului , Curtea nu înţelege 
să judece în abstract. Nu este vorba, de fapt, de o tăcere păstrată asupra unor 
fapte oarecare, ci de tăcerea cu privire la nişte evenimente care participă 
direct la Holocaust. Autorii textului au făcut, bineînţeles, referire la "barbaria 
nazistă" , însă fără a indica dacă Philippe Petain contribuise în mod conştient 
la aceasta , şi anume prin responsabilitatea sa în persecutarea şi deportarea 
către lagărele morţii a zeci de mii de evrei din Franţa . Gravitatea acestor 
fapte , crima împotriva umanităţii , sporeşte gravitatea oricărei tentative de 
ocultare a acestora. Oricât de condamnabilă din punct de vedere moral ar fi , 
tăcerea pe care o păstrează textul în cauză cu privire la acele fapte cere totuşi 
să fie evaluată în lumina unui anumit număr de alte circumstanţe ale cazului 
în speţă. 

Printre acestea se numără şi faptul că ministerul public , însărcinat să 
reprezinte toate sensibi lităţi le care alcătuiesc interesul genera l şi să aprecieze 
drepturile celorlalţi a considerat că nu era cazul ca petiţionarii să fie urmăriţi 
în faţa unui tribunal corecţional, iar apoi s-a abţinut să intenteze un apel 
împotriva hotărârii Curţii de Apel din Paris, pronunţată la 8 iulie 1987. 

Curtea evidenţiază , în plus, faptu l că evenimentele evocate În publicaţia 
liti gioasă s-au produs cu mai mult de patruzeci de ani înaintea acesteia. Chiar 
dacă nişte afirmaţii de felul celor ale petiţionarilor sunt întotdeauna de natură 
să reaprindă controverse şi să redeştepte nişte suferinţe în rândurile 
populaţiei , timpul care s-a scurs face să nu mai fie cazul , după patruzeci de 
ani , să li se aplice aceeaşi severitate cu care fuseseră tratate cu zece sau 
douăzeci de ani În urmă. Aceasta ţine de eforturile pe care orice ţară este 
chemată să le facă pentru a dezbate în mod deschis şi cu seninătate propria sa 
istorie. 

Pe de altă parte, publicaţia litigioasă se situează pe lini a obiectului 
social al asociaţii lor aflate la originea sa : Asociaţia pentru apărarea memoriei 
mareşalului Petain şi Asociaţia naţională Petain-Verdun. Or, aceste asociaţii 
au fost legal constituite şi nu au făcut, nici înainte nici după 1984, obiectul 
vreunei unnăriri în legătură cu implementarea obiectului lor social. 

Curtea notează, în final , gravitatea pe care o reprezintă pentru 
petiţionari o condamnare penală pentru apologia crimelor sau delictelor de 
colaborare, ţinând seama de existenţa altor mij loace de intervenţie şi de 
refutare, anume prin căile de drept civil. 

În rezumat, Curtea consideră disproporţionată şi , în consecinţă, ne
necesară într-o soc ietate democratică , condamnarea penală suferită de 
petiţionari. A avut loc, prin urmare, o violare a articolu lui 10 (15 voturi 
contra 6). 

5. - Această concluzie autorizează Curtea să considere că nu este cazul 
să fie aplicat articolul 17. 
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6. - În domeniul articolului 50, Curtea estimează că prejudiciul moral 
suferit de petiţionari este îndeajuns reparat prin constatarea violării 
articolului 10 (unanimitate). 

În privinţa cheltuielilor de judecată, ea le evaluează în echitate la 
100.000 FF (unanimitate). 
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3. Protecţia surselor ziariştilor 

~©L CAZUL GOODWIN contra REGATULUI UNIT - Injoncţiunea 

unui tribunal asupra unui ziarist pentru a-I soma să dezvăluie sursele 
sale de informaţie ş i aplicarea unei amenzi pentru refuzul de a se supune 

1. - DI William Goodl\'in este un ziarist britanic, rezident la Londra. În 
august 1989, el În cepe un stagiu la The Engineer. Pe 2 noiembrie următor, el 
prim eş te 11/1 apel telefoni c de la o persoană care Îi fumizează spontan 
inlorma{ii despre societatea Tetra: aceasta este În căutarea unui Împrumut de 
5 milioane de lire şi se găseş te conli'untată cu probleme finan ciare, rezultând 
dintr-o pierdere prel'ă::ută de 2, 1 milioane lire sterline pentru 1989, la o cili'ă 
de afa ceri de 20,3 milioane lire sterline. Pe 6 ş i 7 noiembrie 1989, 
peti(ionarultelejonează societăţii Tetra pentru a verificafaptele şi o invită să 
comenteze informaţiile primite În legătură cu problemele financiare. EI 
redactează apoi un proiect de articol ce urmează să apară În The Engineer. 

Considerând că informaţiile provin dintr-un proiect de plan de dezvoltare 
conjiden{ial. care a dispărut de la 1 noiembrie 1989, Tetra solicită şi obţine din 
partea High Court un ordin provizoriu necontradictoriu care-l Împiedică pe 
editorul de la The Engineer să publice articolul controversat. Pe 16 noiembrie, 
toate ziarele şi revistele britanice interesate sunt informate despre acest ordin. 
La 22 noiembrie 1989, societatea ob(ine de la High Court o ordonanţă care 
sOll1 ează petifionarul să restituie notele personale, pe motiv că este necesar" in 
interesul justi(iei ", În baza articolului 10 al legii din 1981 asupra contempt of 
COUI1. ca identitatea informatorului să fie divulgată pentru ca societatea să 
poată Începe o procedură impotriva sa În vederea recuperării documentului 
rătăcit, să obţină un ordin care să Împiedice orice nouă publicare sau să ceară 
daune-interese drept compensare pentru cheltuielile angajate de ea. 

La 12 decell1hrie 1989, Court of Appeal respinge recursul adresat de 
petifionar impotrim ordonan(ei de divulgare, dar il autorizează să Înainteze 
recurs la Camera Lor::ilor. 

Aceasta respinge recursul la 4 aprilie 1990, apreciind ca stabilită deja 
necesitatea de a di\'lllga notele petifionarullli. Aşa cum Lordul Bridge arată 
În faţa Camerei Lorzilor, Tetra a beneficiat de o ordonanfă de divulgare a 
identităţii sursei, În principal, din cauza ameninţării cu grave prejudicii 
asupra afacerilor sale ş i, in consecinfă , asupra mijloace/ar de existen/ă a 
salaria(ilor săi, pe care le-ar crea publicarea injormaţiei conţinute În planul 
său de dezl'Oltare, atunci când negocierile În vederea găsirii de noifinanfări 
erau În curs. Această ameninfare, comparabilă cu o " bombă cu În târziere ", 
conform termenilor Lordullii Donaldson Înfa(a Court of Appeal , nu poate .fi 
Înlătura tă , aşa cum afirmă Lordul Bridge, decât cu condiţia ca Te/l'a să 
reuşească să cunoască informatorul, ca acesta din urmă să fi e hOful 
exemplamlui de plan sau să permită identificarea hoţului, dând În acestfel 
socie tăfii posibilitatea de a intenta o procedură pentru recuperarea 
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documentului dispărut. Importanţa protejării in/ormatorului. a conchis 
Lordul Bridge, es te serios diminuată datorită complicităţii acestuia. cel 
pUfin Într-o gravă divulgare de in[orma{ii con[idenfiale. care nu 
compensează nici un interes legitim de a vedea publicate aceste informaţii. 

De la un capăt la altul al procedurii, petiţionarul reji/ză să com//nice 
notele sale. La la aprilie 1990, High COUl1 ÎI condamnă la o amendă de 
5 000 lire sterline pentru contempt. 

2. - În cererea sa din 27 septembrie 1990 către Comisie, dl Goodlrin se 
pretinde victimă a unei atingeri a libertăţii sale de exprimare, garantată prin 
articolul 10 al Convenţiei ! . 

o Hotărârea din 27 martie 1996 (Marea Cameră) (Culegere/ J996- IJ) 

3. - Nici una din persoanele apărute În faţa instanţelor nu contestă că 
ordonanţa de divulgare şi amenda aplicată pentru refuzul de a se supune 
constituiau o ingerinţă În exercitarea dreptului la libertate de exprimare. 

Aceste măsuri erau "prevăzute prin lege". Ele nu numai că se bazau pe 
dreptul intern , dar legislaţia care reglementa emiterea de ordonanţe era, de 
altfel , previzibilă. În această privinţă, Curtea recunoaşte că este dificil , În 
domeniul respectiv, de a redacta legi foarte precise şi că o anumită supleţe poate 
fi chiar de dorit. Puterea tribunalelor engleze de a emite ordonanţe de divulgare 
este supusă unor importante restricţii . Interpretarea l egislaţiei pertinente, dată În 
speţă, de către Camera Lorzilor, nu a mers dincolo de ceea ce se putea prognoza 
În mod raţional. Nu există nici alte elemente care să arate că legea respectivă nu 
i-a acordat petiţionarului o protecţie adecvată Împotrivă arbitrarului . 

Ingerinţa urmărea scopul legitim constând în protejarea drepturilor 
societăţii Tetra. De asemenea, Curtea consideră inutil să cerceteze dacă ea 
era destinată să prevină infracţiunile penale . 

Era oare ea " necesară Într-o societate democratică "') O se rie de 
con sideraţii generale preced examinarea circumstanţelor cazului. 

Conform Curţii, protecţia surselor jurnalistice este una din pietrele de 
temelie ale libel1ăţii presei , aşa cum reiese din legile şi codurile deontologice 
În v igoare În numeroase State Contractante ş i cum o afirmă numeroase 
instrumente internaţionale cu privire la libertăţile jurnalistice (spre exemplu 
Rezoluţia asupra libertăţilor jurnalistice şi a drepturilor omului , adoptată la a 4-a 
Conferinţă mini sterială europeană asupra politicii de comunicare În masă 
(Praga , 7- 8 decembrie 1994) şi Rezoluţia Parlamentului european asupra 
nedivulgării surselor jurnalistice din 18 ianuarie 1994, apărută În Journal 
officiel des Communautes europeennes 11f. C 44/34. Absenţa unei asemenea 
protecţii ar putea să descurajeze sursele jurnalistice În a ajuta presa să infornleze 
publicul În problemele de interes general. În consecinţă , presa ar putea fi mai 
puţin În stare să-şi joace chiar rolul ei indispensabil de "câine de pază", iar 
capacitatea sa de a da informaţii precise şi fiabile ar putea fi micşorată. Având 

t În raportul să u din I marti e 1994. Comisia pune concluzia de yio lare a articolu lui 10 
( II voturi pentru, 6 împotrivă ). 



572 J U RI SPRUDENŢ A. CU RŢII EUROPENE A DREPTURILOR OM ULUI 

în vedere importanţa pe care o are protecţia surselor jurnalistice pentru 
libertatea presei într-o societate democratică şi efectul negativ asupra exercitării 
acestei libertăţi pe care riscă să-I producă o ordonanţă de divulgare, o asemenea 
măsură nu ar concorda cu articolul 10 al Convenţiei decât dacă se justifică 
printr-un imperativ preponderent de interes public . Este cazul să se acorde o 
mai mare însemnătate interesului societăţii democratice de a-şi asuma şi 

menţine libertatea presei atunci când este vorba de a determina dacă restricţia 
era proporţională cu scopul legitim urnlărit. Limitele aduse confidenţialităţii 
surselor jurnalistice cer din partea Curţii cel mai scrupulos examen. 

Justificările avansate în speţă pentru ordonanţa de divulgare trebuie 
analizate în cadrul general al ordinului provizoriu necontradictoriu, acordat 
anterior societăţii Tetra şi notificat tuturor ziarelor şi revistelor britanice. 
Ordonanţa de divulgare viza un scop, într-o mare măsură , identic cu cel al 
ordinului, adică să împiedice difuzarea infonnaţiilor confidenţiale aflate în plan. 
Fără nici o îndoială că acest ordin reuşise în mod efectiv să blocheze difuzarea 
informaţiilor confidenţiale în presă. Creditorii , clienţii, furnizorii şi concurenţii 
societăţii Tetra nu urnlau să afle, deci , respectivele infonnaţii pe această cale. 
Un aspect capital al ameninţării cu un prejudiciu comercial , apăsând asupra 
societăţii Tetra, fusese , deci, în mare parte neutralizat datorită ordinului. 
Aceasta fiind situaţia , Curtea apreciază că, în măsura în care ordonanţa de 
divulgare viza numai să întărească ordinul , restrângerea suplimentară a libertăţii 
de exprimare pe care ea o aducea după sine nu se justifica prin motive 
suficiente, în ceea ce priveşte paragraful 2 al articolului 10. 

Cât priveşte celelalte obiective ale ordonanţei de divulgare, Curtea nu 
consideră că interesele societăţii Tetra - a elimina, deschizând o procedură 
contra sursei , celălalt aspect al ameninţării cu paguba împotriva ei pe care o 
reprezenta difuzarea informaţiilor confidenţiale pe alte căi decât presa, a 
obţine daune-interese şi a demasca un salariat sau un colaborator neloial -
erau suficiente, chiar cumulate , pentru a avea câştig de cauză asupra 
interesului public capital , pe care-I constituie protecţia sursei ziaristului . 

În rezumat, ordonanţa de divulgare nu reprezenta un mijloc rezonabil 
proporţional cu urmărirea scopului legitim vizat. Restricţiile pe care ea le-a 
făcut să apese asupra ziaristului nu puteau deci trece ca "necesare într-o 
societate democratică" pentru a apăra drepturile societăţii Tetra. A avut loc , 
deci , o violare a articolului 10 (II voturi pentru, 7 împotrivă). 

4. - În temeiul articolului 50, Curtea consideră: constatarea violării 
constituie o satisfacţie echitabilă suficientă pentru a repara prejudiciul moral 
suferit de dl Goodwin (unanimitate). 

Pentru taxele şi cheltuielile de judecată, ea apreciază ca adecvată suma 
considerată rezonabilă de către guvern şi acordă , deci , petiţionarului 
37 595,50 lire sterline (inclusiv TVA), minus 9 300 FF deja vărsaţi de 
Consiliul Europei cu titlu de asistenţă judiciară (unanimitate). 
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4. Protecţia organelor de presă 

~([j) JL CAZUL 6zeUR eUOEM contra TURCIEI - Campanie de agre
siune şi de hărţuire împotriva unui cotidian şi a colaboratorilor săi. 

1. - Doamna Gurbetelli Ersoz ş i dl Fahri Fenla C;etin sunt redactor şef 
şi respectiv redactor şef adjunct al jurnalului Ozgiir Giindem, ai cărui pro
prierari sunt dl Yaşar Kaya şi societatea Ulkem Basin ve Yayincilik Sancn'i 
Ti cw'et Limited, Acest co tidian În limba turcă aparare la Istanbul cu 
Începere de la 30 mai 1992, până la Încetarea apari/iei sale, În aprilie 1994 
(Îi urmează un alt cotidian, Ozgiir Olke), EI este difuzat În Turcia În aproxi
matiI' 45,000 de exemplare, precum ş i În străinătate, 

Potrivit petiţiollarilor, este vorba despre un jumal care se străduieşte 
să exprime punctul de vedere al turcilor de origine Kurdă şi care este ţinta 
unei campanii permanente de grave violări ale drepturilor omului, urmărind 
să-I constrângă să-şi Încete::e activită1ile: omoruri (În număr de şapte), dis
pari(ii, răniri ş i rele tratamente aplicate jurnaliştilor şi distribuitori lor, 
amenin(ări cu recurgerea la violen(ă şi cu urmări, incendii prol'ocate, 
sechestrări (41 În 1993), urmări (În legătură cu 486 de editii din 580) , amen
::i grele, percheziţii, Alitorită(ile statului ar ji organi::at, aprobat, În curajat 
sau tolerat aceste aC(iuni şi nu arfi acordat nici protec1ie, nici nu arji luat 
nişte mâsuri efective de anchetare În legătură cu acestea, 

Potrivit gllvemului, OzgLir Giindem este o unealtă de propagandă În 
serviciul PKK. Anumite edi(ii au fâcut obiectul unor restric ţii , pentru a 
Împiedica dificarea unor incitări directe la l'iolen1ă, 1ncidentele criminale 
ale căror victime aufost nişte persoane lucrând pentru jurnal arji nişte acte 
teroriste comise de către niş te necunoscuţi, Nici un agent al statului nu ar ji 
implicat În aceste acte, 

Întocmit la cererea primului ministru, raportul Susurluk descrie ati
tudinea aproba/oare şi complice a autorită1ilor de stat cu privire la nişte 
activită(i ilegale, dintre care uunele I'i::aujumalul Ozgiir Giindem, 

2. - Peti(ionarii sesizea::ă Comisia la 9 decembrie 1993, Ei denunţă, În 
ba::a articolului 10 al Conven1iei, o atingere deliberată şi nejustificată adusă 
dreptulu i /01' la libertatea de exprimare, din cauza măsurilor şi incidentelor 
care au ajectat jurnalul Ozgiir Giindem precum şi persoanele având legă
lltră cu acest jurnal. Ei se plâng În plus ş i de faptul de afifost victimele unei 
discriminări in exercitarea dreptului lor la liberatatea de exprimare, cu 
nesocotirea articolului 141 

• Hotărârea dill 16 martie 2000 (~eC{iunea IV) (Culegere 2000-JIl) 

3. - Curtea radiază cauza de pe rol (unanimitate) în ceea ce o priveşte 
pe dna Ersoz, decedată în 1997, având în vedere că nici un moştenitor sau 
rudă nu şi-au exprimat dorinţa de a relua învinuirile, 

I În raportul să u din 29 octombrie 1998, Comisia formulează av izul potrivit căru i a a avut 
loc o \'iolarc a articolului 10 (unanimitate), dar nu şi a art icolului 14 (15 vo turi contra 2), 
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4. - Ea examinează apoi Învinuirea bazată pe articolul 10. Nu se poate 
pune bază pe raportul Sursurluk pentru a se stabili, la nivelul de probă cerut, 
că erau implicaţi nişte fucnţionari Într-un anume incident. Cu toate acestea, 
documentul respectiv trebuie privit ca o tentativă serioasă de a aduce nişte 
informaţii cu privire la lupta Împotriva terorismului şi de a propune o analiză 
generală a problemelor aferente acestuia, precum şi de a recomanda nişte 
măsuri de prevenire şi de anchetă. Prin urmare , se poate consider că el 
furnizează nişte elemente factuale În sprijinul temeri lor exprimate de către 
petiţionari , cu începere din 1992, că jurnalul şi persoanele În l egătură cu 
acesta pot întâmpina nişte riscuri. CUl1ea este convinsă că din 1992 până în 
1994 s-au produs numeroase incidente violente, anume omoruri, agresiuni şi 
incendii criminale şi că preocupările jurnalului au fost aduse în atenţia 
autorităţilor. Cu toate acestea, nu se pare că ar fi fost luate nişte măsuri de 
anchetă sau de protecţie. Ţinând seama de gravitatea şi de amploarea acestor 
agresiuni, guvernul nu poate să se prevaleze de investigaţiile ordonate de 
anumiţi procurori cu privire la nişte incidente particulare, care nu au răspuns 
Într-un mod adecvat sau eficace alegaţiei potrivit căreia aceste agresiuni 
făceau parte dintr-o campanie concertată, susţinută sau tolerată de către 
autorităţi. În plus, convingerea guvernului că O::giir Ciil1dem ş i personalul 
său erau partizani ai PKK nu justifică , chiar dacă acesta este cazul , lipsa unor 
măsuri eficace de anchetă cu privire la nişte acte ilegale însoţite de violenţă 
şi lipsa de protecţie Împotriva acestor acte, acolo unde acest lucru ar fi nece
sar. Guvernul nu şi-a Îndeplinit, deci , obligaţia pozitivă de a ocroti dreptul 
jurnalului la libertatea de exprimare. 

Operaţiunea de poliţie desfăşurată la 10 decembrie 1993 în localurile 
cotidianului, care a perturbat apariţia jurnalului timp de două z ile, a adus o 
atingere gravă libertăţii de exprimare a petiţionarilor ş i chiar dacă ea a fost 
condusă potrivit unei proceduri prevăzute de lege în scopul apărării ordinii şi 
de prevenire a crimei , ea nu era proporţională cu acest scop. Nici o justificare 
nu a fost dată pentru sechestrarea arhivelor, a documentaţiei şi a lucrărilor 
din biblioteca jurnalului şi nimic nu justifică arestarea în bloc a tuturor per
soanelor care se găseau În sediu. Prin urmare, nu a fost demostrat că această 
operaţie era necesară, Într-o societate democratică , pentru a se atinge un scop 
legitim oarecare. 

În legătură cu procedurile jl!diciare împotriva ziarului O::giir Giindem, 
Curtea nu vede nici un motiv de a critica demersul adoptat de Comisie, con
sistând din a selecţiona deciziile interne pentru a le exprima, de vreme ce o 
analiză amănunţită a ansamblului cauzelor ar fi fost de nereali zat, ţinând cont 
de numărul acestora. Aceste măsuri constituiau în primul rând o ingerinţă în 
sensul articolului 10, care pote fi considerată ca "prevăzută de lege" ş i 

urmărind nişte scopuri legitime, anume protecţia securităţii naţionale şi a 
integrităţii teritoriale , apărarea ordinii şi prevenirea crimei. În ceea ce 
priveşte necesitatea, este cazul să fie luat În calcul rolul eminent jucat de 
presă. După ce a examinat diferitele infracţiuni reproşate , Curtea a ajuns la 
unnătoarele concluzii: 
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a) insultă la adresa statului şi a autorităţilor militare - nici un motiv 
convingător nu pennitea ca publicaţiile litigioase să fie lovi te de o sancţiune 
penală; 

b) incitarea la ostilitate bazată pe rasă şi pe originea regională - nici un 
motiv pertinent suficient nu impunea să fie aplicate nişte sancţiuni penale în 
baza articolelor în chestiune; 

c) difuzarea declaraţiilor PKK - ţinând seama de conţinutul , de tonul şi 
de contextul articolelor incriminate, acestea nu puteau fi considerate că incită 
la violenţă, însă acesta era cazul pentru altele şi , ţinând seama de pedepsele 
relativ uşoare care au fost aplicate, măsurile litigioase erau în mod rezonabil 
proporţionale ; 

d) divulgarea identităţii unor funcţionari care pal1icipau la nişte misiuni 
de luptă împotriva terorismului - într-unele dintre articole nu se afirmă că 
funcţionarii citaţi se făceau vinovaţi de delicte, pe când în altele, veracitatea 
conţinutului şi faptul că numele acestor funcţionari era deja în domeniul pub
lic nu erau luate în seamă; motivele invocate pentru aplicarea unor sancţiuni 
penale nu pot fi deci considerate suficiente; 

e) propagandă separatistă - dacă utilizarea termenului "Kurdistan" le 
poate părea , într-un înalt grad, provocatoare autorităţilor, publicul are dreptul 
de a fi infonnat de diferite puncte de vedere cu privire la situaţia din sud
estul Turciei , şi chiar în contextul tulburărilor grave pe care le cunoaşte 
această regiune , nişte expresii care par să susţină ideea unei entităţi kurde 
separate nu trebuie considerate că ar învenina în mod inevitabil situaţia; prin 
unnare, articolele nu puteau fi considerate în mod rezonabil că ar preconiza 
sau că ar încuraja recurgerea la violenţă şi , ţinând seama de severitatea 
pedepselor aplicate , restricţiile impuse erau disproporţionate. 

Statul nu a luat măsurile de protecţie şi de anchetă adecvate şi a impus 
ziarului măsuri care erau disproporţionate şi nejustificate pentru a atinge un scop 
legitim, olicare ar fi fost acesta. Acumularea acestor factOli a constrând jumalul 
să-şi înceteze apariţia. A avut loc, deci, o violare a al1icolului 10 (unanimitate). 

5. - Curtea reaminteşte că , pentru a ajunge la concluzia că măsurile apli
cate din cauza a douăzecişinouă de articole şi reportaje nu erau necesare într-o 
societate democratică; ea a declarat că este convinsă că aceste măsuri unnăreau 
nişte scopuri legitime, anume protecţia securităţii naţionale şi a integrităţii teri
toriale, sau scopul prevenirii crimelor şi al apărării ordinei. Nimic nu o face să 
creadă că restricţiile aduse libel1ăţii de exprimare care au rezultat de aici pot fi 
atribuite unei diferenţe de tratament bazate pe originea naţională a petiţionar
ilor sau pe legăturile lor cu o minoritate naţională. În consecinţă, Curtea a ajuns 
la concluzia inexistenţei unei violări a articolului 14 (unanimitate). 

6. - În baza at1icoluli 41 , Curtea îi acordă societăţii petiţionare 9 mi
liarde de lire turceşti pentru daune materiale (6 voturi contra 1), legat de 
sechestra rea arhivelor şi a unor documente din biroul din Istanbul şi de 
restricţiile nejustificate care rezultă din urmăriri le şi condamnările la care se 
face referire în hotărâre. 
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Ea se alocă donmilor <;etin ş i Kaya a câte 5 f fiecăruia pentru daune morale 
(6 voturi contra 1) adică pentru panica ş i stress-ul pe care le-au suferit datorită 
vio l ărilor articolului 10, violări a căror existenţă a fost stabilită de către Curte. 

Ea le acordă în plus petiţionarilor suma de 16 f pentru cheltuielile de jude
cată, minus 9.195 FF primiţi cu titlu de as i stenţă judic i ară (şase voturi contra 1). 
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Secţiunea a 2-a 
A UDIOVIZUAL UL 

1. RadÎotelevÎzÎunea transfrontalieră 

~ '~6 o CAZUL GROPPERA RADIO AG ŞI AL ŢII contra ELVEŢIEI -
Interdicţie de retransmitere prin cablu a unor emisiuni radiodifuzate 
pornind dintr-o ţară vecină 

1. - Din octombrie 1983. Groppera Radio AG, societate anonimă 
con[orm dreptului elveţian. foloseş te un emiţător puternic, situat În Italia pe 
Pizza Groppera (Vâr[ul Groppera, n.t.), pentru dijilzarea de programe de 
radio către ascultătorii din Elve(ia. Programele sunt captate de către 
proprietarii de receptoare individuale ş i, la În ceput, de către societă(ile de 
re/ele prin cablu, care le redijilzall. 

OI', la 1 ianuarie 1984 intră În vigoare o ordonan/ă, emisă de Consiliul 
Federal În august / 983, care interzice societă/ilor elvetiene de exploata re a 
relelelor prin cablu, care beneficiază de o concesie de antenă colectivă, de a 
redifuza programe provenind de la emiţătoare care nu răspund exigenţelor 
acordurilor internaţionale asupra radioului şi telecomunicaţiilor. Cea mai 
mare parte a respectivelor societă/i se supun. Una dintre ele - Societatea 
cooperativă de antenă colectivă din Maur şi Împrejurimi - continuând totuş i 
a cea s t ă activ it a te, fa ce obi ec tul unei injonCfiuni a dir eCfiei d e 
telecomunica/ii a districtului Ziirich şi apoi a direcţiei generale a P. T. T. 
Ult er ior, Soci e tat ea fa ce un rec urs de drept administrati v în faţa 
Tribunalului Federal, la care se alătură şi Groppera Radio AG; el este 
respins, În iunie 1985, pe motivul principal că em iţătorul, situat În Italia, a 
fos t distrus de fit/ger în /984, deci recurenţii nu mai au interes să acţioneze. 
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2. - Comisia este sesizată la 9 februarie 1984 de către Croppera Radio 
AC şi trei cetăţeni elveţieni, dl Jiirg Marquard, singurul ac/ionar şi 
reprezentant legal al societăţii, precum şi dnii Hans-E/ias Frăhlich şi Marcel 
Caluzzi, doi ziarişti folosiţi de societate. Ei afirmă că interdicţia de 
retransmitere prin cablu, în Elveţia, a emisiunilor lor radiodiJilzate, pornind 
din Italia, aduce atingere dreptului lor - garantat prin ar!. 10 din Convenţie -
de a comunica informaţii şi idei fără a ţine seama de Fontiere. Ei se pretind, 
În afară de aceasta, victimele unei încălcări a art. 13, ca urmare a lipsei unei 
căi de recurs contra unei ordonanţe a Consiliului Federal.' 

• Hotărârea din 28 martie 1990 (plenul Curţii) (seria A nr. 173) 

3. - Conform guvernului elveţian , petiţionarii nu aveau calitatea de 
"victime" în sensul art. 25 § I din Convenţie. Curtea aminteşte, mai întâi, că 
prin "victimă" această dispoziţie desemnează persoana direct vizată , prin act 
sau omisiune litigioasă, existenţa unei v iolări fiind de conceput chiar în 
absenţa prejudiciului. Ea constată că petiţionarii au fost lov iţi , din plin, prin 
ordonanţa din 1983 şi deciziile P.T.T. , chiar dacă ei nu erau destinatarii 
titulari ai acestora din urmă ş i au continuat, fără piedici , activitatea de 
radiodifuziune pe căile hertziene. Ea consideră , de asemenea, că nu este 
cazul să facă diferenţe între petiţionari , căci toţi aveau un interes direct în 
menţinerea difuzării prin cablu a unor programe. În sfârşit , ea nu acordă 
importanţă faptului că cei interesaţi nu figurează deloc printre abonaţii la 
reţeaua prin cablu. Pe scurt, ea respinge excepţia preliminară (unanimitate). 

4. - În temeiul art. 10 din Convenţie, era vorba, în prealabil , de a se 
asigura de existenţa unui amestec. Curtea nu judecă necesar să definească 
precis ce trebuie să se înţeleagă prin "informaţii" şi " idei". Ea consideră că 
difuzarea de programe, pe căi hertziene ca şi retransmiterea lor prin cablu, 
aparţin dreptului consacrat prin primele două fraze ale art. 10 § 1, fără a fi 
nevoie să se facă diferenţă , ţinând cont de conţinutul unor programe. Or, 
deciziile P.T.T. au împiedicat abonaţii din regiunea Maur să primească prin 
aceste mijloace programele Groppera Radio AG; ele se încadrează deci 
într-o "ingerinţă a autorităţilor publice" în exercitarea libertăţii de exprimare. 

5. - Se justifica amestecul? Curtea ia în considerare problema, mai întâi 
în baza celei de a treia fraze a paragrafului 1. 

Admiţând, împreună cu guvernul, că numita frază se aplică în speţă, ea 
îi determină domeniul. De la adoptarea Convenţiei , evoluţia concepţiilor şi 
progresul tehnic, în special apariţia transmisiei prin cablu, au dus , în 
numeroase ţări din Europa, la desfiinţarea monopolurilor de stat. În plus, se 
impun regimuri naţionale de autorizare nu numai pentru reglementarea 
ordonată a instituţiilor de radiodifuziune la nivel naţional , dar şi, într-o largă 
măsură , pentru a da efect unor norme internaţionale . Obiectul , scopul şi 

domeniul de aplicare ale celei de a treia fraze din paragraful l trebuie totuşi 

I În raportul său din 13 octombrie 1988, Comisia pune concluzia vio l ării ari. 10 (7 voturi 
pentru, 6 împotrivă), dar nu şi a ari. 13 (unanimitate). 
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avute În vedere În contextul art. 10, luat În ansamblu, şi anume În lumina 
cerinţelor paragrafului 2. Ea are, cu toate că se Încadrează Într-o excepţie faţă de 
principiul proclamat prin primele două fraze, o pondere redusă. Ea tinde să 
precizeze că statele pot reglementa, printr-un sistem de licenţe, organizarea 
radiodifuziunii pe teritoriul lor, În special aspectele ei tehnice. 

Curtea constată că, dacă staţia de pe Pizzo Groppera se găsea ca atare 
sub jurisdicţie italiană, retransmisia programelor sale de către societatea 
cooperatistă se afla sub jurisdicţia elveţiană. Interdicţia ţinea direct de 
regimul elveţian al staţiilor de radio locale. 

6. - Examinând apoi amestecul prin prisma paragrafului 2 al ar!. 10, 
Curtea cercetează dacă el era prevăzut prin lege. Petiţionarii nu contestau 
trimiterea, de către ordonanţa din 1983, la regulile de drept internaţional , dar 
ele nu le păreau destul de accesibile şi precise pentru ca justiţiabilul să-şi 
poată adapta comportamentul. În vederile Curţii, valoarea noţiunilor de 
previzibilitate şi de accesibilitate depind, Într-o mare măsură , de conţinutul 
textului În cauză, de domeniul pe care ÎI acoperă, cât şi de numărul şi de 
calitatea destinatarilor săi. Dispoziţiile În litigiu ale dreptului internaţional al 
telecomunicaţiilor prezentau un aspect foarte tehnic şi complex şi se adresau, 
În primul rând , unor specialişti care, datorită indicaţii lor furnizate de 
Culegerea oficială de legi federale, ştiau cum să şi le procure. În afară de 
aceasta, nu s-ar putea spune că regulile naţionale sau internaţionale, despre 
care este vorba, erau lipsite de claritatea şi precizia dorite . 

În ce priveşte scopul legitim, Curtea constată că ingerinţa unnărea două 
ţeluri pe deplin compatibile cu Convenţia; apărarea ordinii internaţionale a 
telecomunicaţiilor, precum ş i protecţia drepturilor celorlalţi. 

Amestecul era necesar Într-o societate democratică? Curtea ia În 
considerare numeroase elemente. În primul rând, după intrarea În vigoare a 
ordonanţei din 1983, cea mai mare parte a societăţilor elveţiene de exploa
tare a reţelelor de cabluri au Încetat să retransmită programul lui Groppera 
Radio AG. În plus, administraţia elveţiană nu a bruiat niciodată undele 
provenind de la Pizzo Groppera. Apoi, interdicţia viza o societate de drept 
elveţian ai cărei abonaţi locuiau toţi pe teritoriul Confederaţiei şi continuau 
să capteze programele a numeroşi alţi emiţători. În sfârşit, şi mai ales, 
procedeul ales nu constituia o formă de cenzură dirijată Împotriva 
conţinutului sau orientării unor programe, ci o măsură luată contra unei staţii 
pe care autorităţile statului reclamat puteau, În mod rezonabil, să o considere 
ca o veritabilă staţie elveţiană, funcţionând de cealaltă parte a frontierei 
pentru a scăpa sistemului legal de telecomunicaţii În vigoare În Confederaţie . 

Pe scurt, autorităţile naţionale nu au depăşit marja de apreciere pe care le-o 
lăsa Convenţia. 

7. - Nu s-a stabilit nici o violare a ar!. 10 (16 voturi pentru , 
3 Împotrivă), Întrucât măsurile În litigiu corespundeau paragrafului I in fine 
şi exigenţelor paragrafului 2. 
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8. - Cei interesaţ i prezentaseră , în cererea lor iniţi a l ă, o rec l amaţi e în 
baza art. 13 , dar nu au menţinut-o nici în procedura ulterioară în faţa 
Comisi ei ş i nici nu au reluat-o în faţa C urţii . Aceasta consideră inutil să 
examineze problema din oficiu (unanimitate). 
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~ ([: ] , CAZUL AUTRONIC AC contra ELVEŢIEI - Refuzul de a 
autoriza o societate de electronică de uz casnic să recepteze, cu ajutorul 
unei antene parabolice, programe televizate necodate provenind de la un 
satelit sovietic de telecomunicatii 

1. - Autronic AC este o societate elve(iană specializa tă În electron ică 

de uz casnic, În special antene parabolice. În 1982. ea roagă Întreprinderea 
p. T. T. să-i permită să arate un program public al televiziunii sovietice, cu 
ocazia unei expoziţii la Ziirich, program pe care ea Îl recepţionează direct 
de la un satelit sovietic de telecomunicaţii - C-Horizont -. prin intermediul 
unei antene parabolice private, Întreprinderea răspunde că ea nu poate să 
consimtă la aceasta fără acordul expres al autorităţilor sovietice. 

În ianuarie /983, Întreprinderea respinge o cerere a Autronic AC 
care o in vită să declare. pe cale de decizie, că receptarea pentru uz privat 
a transmisiunilor necodate prin satelit de telecomunica(ii, cum este cel 
sovietic. nu poate depinde decât de comim(ământul statului em iţător; o 
asemenea recepţ ie nu poate.fi autorizată fără acest acord, având În 
vedere anumite dispoziţii ale Convenţiei internaţionale de telecomunica(ii 
şi ale Regulam entului de radiocomunicaţii, În special ce le privind 
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caracterul confidenţial al telecomunica/iilor. În iulie 1986, Tribunalul 
f edera l refuză să se pronunţe, Într-un recurs de drept administrativ 
introdus de Autronic AG, pe motiv că nu se justifică printr-un interes 
economic dire ct. care să merit e protecţi e. În p erioada respectivă , 
singurele program e de televiziun e prin satelit, apte să fie captate În 
El ve{ia , prin intermediul un ei antene parabolice. proveneau de la 
G- Hori::ont. 

2. - În cererea sa către Comisie, din 13 decembrie 1988, Autronic AG 
sustine nerecul10aş terea dreptului său de a primi informaţii. garantat de 
arI. 10 din Conventie. I 

• Hotărârea din 22 ma; 1990 (plenul Curtii) (seria A nr. 178) 

3. - Prima problemă se referă la aplicabilitatea art. 10. Conform 
Curţii nici statutul juridic de societate anonimă , nici caracterul comercial 
al activităţilor sa le şi nici natura însăşi a libertăţii de exprimare nu ar 
putea lipsi Autronic AG de beneficiul art. 10 . Acesta din urmă este 
valabil pentru "orice persoană" , fizică sau juridică , şi priveşte nu numai 
conţinutul informaţiilor , dar şi mijloacele de transmisie sau captare, 
întrucât orice re st ricţie adusă acestora atinge dreptul de a primi şi 

comunica inform aţi i. Receptarea unor programe de televi z iune , prin 
intermediul unei antene - parabolice sau de alt fel - aparţine de dreptul 
consacrat prin primele două fra ze din art. 10 § 1, fără să fie nevoie să se 
cerc e teze pentru ce motive ş i în ce scop titularul său înţelege să-I 
folosească. Or, deci ziile administrative şi judiciare în litigiu au împiedicat 
Autronic AG să capteze, în mod legal, mesajele de la G- Horizont ; ele se 
încadrau deci într-un "a mestec al autorităţilor publice" în exercitarea 
libertăţii de exprimare. Art. 10 trebuia , astfel , aplicat (16 voturi pentru , 
2 împotrivă). 

4. - A fost el respectat? Considerând inutil să statueze asupra 
aplicabilităţii celei de a treia fraze din paragraful 1, Curtea cercetează dacă 
amestecul îndeplinea condiţiile paragrafului 2. 

Era el prevăzut de lege ? Da , după părerea Curţii. Baza legală a 
amestecului se află în legea federală din 1922, care reglementează 
corespondenţa telegrafică şi telefonică şi în ordonanţa I din 1973 privind 
acestea, combinate cu numeroase dispoziţii de drept intern aţ ional de 
telecomunicaţii . Ţinând cont de publicul căruia i se adresează , aceste texte 
prezintă o accesibilitate suficientă. Se poate pune întrebarea dacă nu le 
lipseşte claritatea ş i precizia dorită, dar nu apare necesar de a tranşa 
chestiunea, Curtea ajungând la concluzia că ingerinţa nu se justifica. 

I În raportul să u din 8 martie 1989. Comisia pune concluzia v iolării arI. 10 ( 1 1 voturi 
pentru. 2 Împotrivă ş i o abţinere). 
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Cât pri veşte ţe lul legitim, Curtea constată că ingerinţa urmărea două 
scopuri Întru totul compatibile cu Convenţia: apărarea ordinii telecomunicaţiilor 
şi necesitatea de a Împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale. 

Rămânea necesitatea Într-o societate democratică . Din perioada faptelor în 
cauză , s-a manifestat o dublă evoluţie: în domeniul tehnic , prin punerea în 
funcţiune a numeroşi alţi sateliţi de telecomunicaţii , care difuzează programe de 
televiziune; pe plan juridic, prin semnarea Convenţie i europene asupra televiziunii 
transfrontiere ş i autorizarea de către numeroase state a captării de emisiuni 
necodificate transmise de sateliţi de telecomunicaţii , fără a cere consimţământul 
administraţiei ţării care emite ş i fără a provoca, aparent, protestele al tor state 
semnatare ale Convenţiei internaţionale a telecomunicaţiilor şi ale unor autOIităţi 
internaţionale . Conform Curţii , respectiva evoluţie poate fi luată în considerare în 
măsura În care ea aj ută la înţelegerea şi interpretarea corectă a regulilor în discuţie . 

Autorită~le elveţiene au depăşit maIja de apreciere pe care le-o lăsa Conven~a. 
Pe de o parte, însăşi natura emisiunilor în cauză este o piedică pentru calificarea lor ca 
nefiind destinate folosirii generale de către public. Pe de altă parte, guvernul elveţian 
a fost de acord cu absenţa riscului de a se obţine informaţii secrete cu ajutorul 
antenelor parabolice care recepţionează emisiunile sateliţi lor de telecomunicaţii. 
Pe scurt, a existat o violare a art. 10 (16 voturi pentru, 2 Împotrivă). 

5. - În temeiul art. 50, Autronic AG nu cerea repara~i pentru daune, dar solicita 
rambursarea cheltuielilor de judecată şi taxe pe plan intern ş i În faţa organelor 
Conven~ei, adică 42.245 franci elveţieni. Statuând echitabil, Curtea consideră că 
societatea peti~onară are dreptul la 25.000 franci elveţieni (unanimitate).' 
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2. Monopolul de stat al radioteleviziunii 

~®~o CAZUL INFORMA TIONSVEREIN LENTIA ŞI ALŢII contra 
AUSTRIEI - Imposibilitatea de a crea şi exploata staţii private de radio 
sau de televiziune din cauza monopolului Oficiului austriac de 
radiodifuziune 

1. - lnformationsverein Lentia este o asociaţie de coproprietari şi 
locuitori dintr-o zonă cu 458 apartamente şi 30 de magazine, situată la Linz. 
La 9 iunie 1978, ea cere direcţiei regionale de poştă şi telecomunicaţii din 
Linz o licenţă În vederea creării ş i exploatării un ei reţele Închise de 
televiziune prin cablu ale cărei programe trebuiau să se limiteze la chestiuni 
privind drepturile comune ale membrilor săi . La 23 noiembrie 1979, 
direcţia generală de poştă şi telecomunicaţii a Ministerului Federal de 
Transporturi respinge, În final, această cerere, din lipsă de bază legală, 
care să-i permită aceasta. Curtea Constituţională respinge la 16 
decembrie 1983 un recurs constituţional Împotriva acestei decizii: legea 
organică asupra radiodijilziunii a introdus un regim de autorizări În sensul 
art. 10 § 1, ultima frază din Convenţie; destinat să garanteze obiectivitatea 
şi pluralismul, ar ji ineficient dacă oricine ar putea să obţină astfel un 
avantaj; În această situaţie, dreptul este rezervat Oficiului Austriac de 
Radiodţ{uziune (ORF) , neintervenind nici o lege de aplicare care să se 
adauge celei În vigoare. Curtea Constituţională trimite cauza la Curtea 
Administrativă care, la rândul ei, o respinge la 10 septembrie 1986, printr-o 
hotărâre care, În esenţă , Îşi Însuşeşte motivaţiile Curţii Constituţionale. 

2. - Din 1987 până În 1989, dl larg Haider concepe proiectul în 
vederea creării, Împreună cu alte persoane, a unei staţii de radio private în 
Carintia. Ulterior, Îl abandonează, deoarece un studiu i-a arătat că dreptul 
aplicabil şi interpretarea sa de către Curtea Constituţională Împiedică 
eliberarea licenţei necesare. 

3. - Asociaţia austriacă, membră a Federaţiei Europene de Radio Liber, 
Arbeitsgemeinschajt OjJenes Radio (AGORA) se ambiţionează să instaleze în 
Carintia meridională o antenă pentru a difuza un program necomercial de 
radio În germană şi slovenă. Ea solicită în 1988 o concesionare, pe care 
direcţia regională de poştă ş i telecomunicaţii din Klagenfurt şi apoi direcţia 
generală din Viena o resping la 19 decembrie 1989 şi, respectiv, la 9 august 
1990. Curtea Constituţională confirmă decizia la 30 septembrie 1991 . 

4. - Acţionar al unei societăţi italiene, care administrează o staţie radio 
comercială ce em ite către Austria, dl Wilhelm Weber doreşte să exercite 
aceeaşi activitate În această ţară. Având În vedere legislaţia În vigoare, el 
renunţă Însă la orice demers pe lângă autorităţi. 

5. - Staţia de radio Melody Gmbh este o societate cu răspundere 
limitată de drept austriac. La 8 noiembrie 1988, ea invită direcţia regională 
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de poştă şi telecomunicaţii din Linz să-i atribuie o Fecvenţă destinată unui 
radio local, pe care ea doreşte să-I lanseze la Salzburg. La 28 aprilie 1989, 
ea primeşte un refuz, confirmat la 12 iulie 1989, de direcţia generală, iar la 
18 iunie 1990 de Curtea Constituţională. 

6. - Cei cinci peti{ionari sesisează Comisia la 16 aprilie 1987, 15 mai 
1989, 27 septembrie 1989, 18 septembrie 1989 şi 20 august 1990. Ei se 
plâng că nu pot crea ş i exploata fiecare o staţie de radio sau, În cazul 
ln/ormationsverein Lentia, de televiziune, şi invocă art. 10 din Conventie. 
Primul şi al treilea petiţionar văd În aceasta şi o discriminare contrară art. 
14 combinat cu art. 10. Al cincilea denunţă, În plus, o Încălcare a art. 6 _," 1, 
deoarece nu a putut de/eri litigiul unui " tribunal ". I 

• Hotărârea din 24 noiembrie 1993 (Cameră) (seria An/'. 276) 

7. - Curtea subliniază , mai întâi , că imposibilitatea obţinerii unei licenţe 
de exploatare, din cauza monopolului ORF, se încadrează într-un ,.amestec" 
în exercitarea de către cei interesaţi a libel1ăţii lor de a comunica infon11aţii 
sau idei. Singura problemă care se pune este justificarea sa. 

Ea aminteşte că obiectul ş i ţelul celei de a treia fraze a art. 10 § 1, ca şi 
domeniul său de aplicare, trebuie avute în vedere în contextul articolului luat 
în ansamblul său ş i îndeosebi în lumina paraşrafului 2, sub imperiul căruia 
măsurile de autorizare rămân subordonate. In consecinţă , ea examinează 
compatibilitatea regimului incriminat cu fiecare din cele două dispoziţii. 

8. - A treia frază a paragrafului 1 tinde să prec izeze că statel e pot 
reglementa, printr-un sistem de licenţe, organizarea radiodifuziunii pe teritoriul 
lor, în special aspectele sale tehnice. Oricât de importante ar fi acestea din u11l1ă , 
alte consideraţii pot şi ele să condiţioneze acordarea sau refuzul unei autorizaţii, 

printre care cele care privesc natura şi obiectivele unei viitoare staţii , pos ibilităţile 
sale de inserţie la nivel naţiona l , regional sau local , drepturile şi nevoile unui 
public dat, precum şi obligaţiile care apar din instrumentele juridice intel1laţionale. 
Pot apărea ingerinţe ale căror ţel , legitim faţă de a treia frază a paragrafului 1, să 
nu coincidă totuşi cu unul din scopurile pe care le unllăreşte paragrafului 2. 
Confonnitatea lor cu Convenţia trebuie, cu toate acestea, să fie apreciată în lumina 
altor cerinţe ale acestuia. Regimul de monopol aplicat în Austria poate contribui la 
calitatea şi echilibrul unor programe, prin controlul acordat autorităţilor asupra 
mass-media. El cadrează în acest caz cu a treia frază din paragraful 1. 

9. - Stau la fel lucrurile cu paragraful 2? Ingerinţele în litigiu erau, şi 

nici una din părţi nu o contesta, "prevăzute de lege" . Cât priveşte ţelul lor, 
Curtea le-a recunoscut deja legitimitatea. În schimb, "necesitatea lor Într-o 
societate democratică" punea o problemă. 

I La 15 ianuarie 1992. Comisia reţine reclamaţ iile privind an. 10 şi art. 14 şi o respinge pe 
cea privind an. 6. In raponul său din 9 septembri e 1992, ea dă avizul că a existat o violare a 
an. 10 (în unanimitale pentru primul petiţionar, cu 14 voturi pentru , contra 1 pentru ceilalţi) şi 
că nu se impune în plus ana li za în temeiul arI. 14 (în unan imitate pentru primul petiţion a r. cu 
14 voturi pentru. împotrivă 1 pentru al treil ea). 
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Înainte de toate, guvernu l sub lini a dimensiunea politică a activităţii 
mediilor audiovizuale, ilustrată în Austria prin obiectivele ar!. I § 2 al legii 
organice asupra radiodifuz iunii: asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii 

informaţiei, respectarea pluralismu lui , echilibrul programelor precum şi 

independenţa unor persoane şi organe responsabile pentru emisiuni. Numai 
regimul în vigoare, bazat pe monopolul ORF , ar permite autorităţilor să 
vegheze la respectarea acestui text. 

Curtea aminteşte că ea a insistat frecvent asupra rolului fundamental al 
libertăţii de exprimare într-o societate democratică , în special când, prin 
intennediul presei scrise, ea serveşte comunicării de infornlaţii şi idei de interes 
general , la care publicul poate, de altfel, să aibă pretenţia . O asemenea acţiune 
nu ar putea reuşi dacă nu se bazează pe pluralism, al cărui ultim garant este 
statul. Remarca este valabi l ă, în mod special, pentm mediile audiovizuale, căci 
programele lor se difuzează , deseori , la o scară foarte mare. Din toate mijloacele 
menite să asigure respectarea acestor valori, monopolul public impune restricţi
ile cele mai putemice libertăţii de exprimare, chiar imposibilitatea totală de a se 
exercita altfel decât pe calea ocolită a unei staţii naţionale ş i dacă este cazul, 
într-un mod foarte restrâns, printr-o staţie de cablu locală. A vând în vedere 
radicalitatea lor, ele nu s-ar justifica decât în caz de necesitate imperioasă. 
Graţie progreselor tehnice din ultimele decenii , restricţiile respective nu se mai 
pot baza astăz i pe consideraţii legate de număml de frecvenţe şi de canale 
disponibile. Apoi, ele au pierdut, în speţă, mult din raţiunea lor de a fi , o dată cu 
îmnulţirea emisiuni lor străine destinate publicului austriac ş i cu decizia Cuqii 
Administrative de a recunoaşte legalitatea retransmiterii lor prin cablu. În starşit 
şi mai ales, nu s-ar putea susţine absenţa unor soluţi i echiva lente mai puţin 
constrângătoare: cu titlu de exemplu, este suficient să cităm practica anumitor 
ţări , constând fie în a însoţi licenţele de caiete de sarcin i cu conţinutul modular, 
fie prevăzând fonne de participare privată la activitatea in stituţiei naţionale . 

Guvernul avansa, de asemenea, un argument economic : piaţa austriacă 
nu ar fi atât de mare încât să suporte un număr mare de s taţii pri vate, 
suficiente pentru a evita concentrările şi constituirea de .. monopoluri 
private". 

Conform Curţii , acest raţionament este dezminţit de experienţa a 
numeroase state europene, de dimensiuni comparabile cu cele ale Austriei , 
unde coexistenţa de staţii publice ş i private, organiza t ă conform unor 
modalităţi variabile şi însoţită de măsuri care ţin în şah poziţiile monopoliste 
private, fac inutile temerile exprimate. 

Pe scurt, Curtea consideră amestecuri le în litigiu ca di sproporţionate 
comparativ cu ţelu l urmărit şi , pornind de la aceasta, nenecesare într-o 
societate democratică. Art. IOa fost deci violat (unanimitate). 

10. ~ Această concluzie face inutil ă cercetarea dacă a existat, pe 
deasupra , o nerecunoaştere a ar!. 14, combinat cu ar!. 10 (unanimitate). 

11. ~ Pentru daune materiale , lnformationsverein Lentia cerea 
900.000 ATS şi Radio Melody 5.444.714,66; ei porneau de la ideea că ar fi 
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obţinu t li cenţele solicitate, dacă l egislaţi a austriacă ar fi respectat art. 10. Or, 
o asemenea ipoteză aparţi ne specu l aţ i e i , având în vedere puterea de aprec iere 
l ăsată, în aceas tă materie , autorităţilor. Deci , ni ci o indemnizaţie nu este 
datorată la acest capitol (unanimitate). 

Cu titlu de cheltuieli de judecată ş i taxe, cei interesaţi cereau, respectiv, 
136.023,54 ATS (Infom1ationsverein Lentia), 513.871,20 ATS (dl Haider), 
390.1 15,20 ATS (AGORA), 5 19.87 1,20 ATS (dl Weber) ş i 605.012,40 ATS 
(Radio Melody). Statuând în spiritul echităţii , Curtea alocă 165 .000 A TS 
fiecăru i a dintre petiţionarii Informationsverein Lentia , AGORA şi Radio 
Me lody pentru procedurile urmate în Austria ş i apoi la Strasbourg. Cât 
pri veşte pe dnii Haider ş i Weber, care nu au apărut decât în faţa organelor 
Convenţi ei , ei au dreptul la 100.000 A TS fiecare (unanimitate). 
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3. Filmele video 

~@,~, CAZ UL WINGROVE contra REGATULUI UNIT - Refuz al 
Oficiului britanic pentru vize cinematografice de a acorda viză de 
distribuire unui film video considerat drept blasfemie 

1. - DI Nigel Wingrol'e scrie scenariul şi conduce Înregistrarea unui 
film video de 18 minute intitulat Visions of Ecstasy (Viziuni ale extazului), 
care priveşte viafa ş i scrierile sfintei Tereza din Avila, călugăriţă carme/ită 

care a tră it În secolul XVI, a fondat numeroase mânăstiri şi a avut puternice 
viziuni extatice ale lui /isus Hristos. 

EI prezilltăfilmul la Oficiul britanic pentm vize cinematogrcifice ( .. Oficiu ") 
pelltru a obfine viza care să-i permită să vândă, să Închirieze sau să dijilzeze 
public lucrarea, În alt mod. La 18 septembrie, Oficiul respinge cererea, şi anume 
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cu motivaţia că prezentarea sa ar risca să-i ofenseze pe ceilalţi prin maniera 
inacceptabilă de a trata un subiect sacru şi că, În consecinţă, un juriu rezonabil 
şi corespunzător pregătit În problemele de drept ar ajunge la concluzia că 
această operă Încalcă reglementările dreptului penal cu privire la blasfemie. 

Dl Wingrove atacă decizia În/ara comisiei de recurs În materie de video. in 
concluziile sale scrise, Oficiul afirmă câfilmul descriefantasmele erotice ale unui 
personaj prezentat ca fiind s./iinta Theresa şi punând in scenă, În acelaşi timp, pe 
Hristos crucificat şi un personaj f eminin descris ca " oglinda sfintei Theresa ". 
Petiţionarul contestă afirmaţia Oficiului conform căreia filmul său ar avea un 
conţinut pUI' erotic. Recursul este examinat pe 6 şi 7 decembrie 1989 de către un 
colegiu al comisiei de recurs care, cu trei voturi pentru şi două Împotrivă , 

confirmă decizia Oficiului. Majoritatea consideră că tonul şi spiritul filmului sunt 
În totalitate in decente şi nu are nici o Îndoială că prezentarea sa este de natură să 
lovească sentimentele creştinilor, care În mod legitim. ar putea gândi că el 
dispreţuieşte divinitatea lui Hristos. Minoritatea, admiţând totuşi că multe 
persoane ar găsi filmul video de un gust extrem de Îndoielnic, apreciază ca fiind 
puţin probabil ca unjuriu rezonabil şi pregătit corespunzător din punct de vedere 
al dreptului să-I condamne pe autoru/filmului. 

Un consilier juridic arată petiţionarului că situaţia sa nu se pretea::ă la 
o cerere de control jurisdicţional. 

2. - in cererea sa din 18 iunie 1990 către Comisie, dl Wingrove se 
plânge de o atingere a libertăţii sale de exprimare. contrară articolului 10 al 
Convenţiei ' . 

o Hotărârea din 25 noiembrie 1996 (Cameră) (CulegereI1996- V) 

3. - Nu a fost contestat faptul că refuzul Oficiului de a acorda 
petiţionarului o viză pentru difuzarea filmului său video, Visions of Ecstasy , 
constituia o ingerinţă În exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. 

Oficiul a acţionat În cadrul puterilor pe care i le conferă articolul 4, 
paragraful 1 al legii din 1984 asupra Înregi s trărilor v ideo. De lictul de 
blasfemie, prin Însăşi natura sa, nu s-ar preta la o definiţi e juridică precisă. De 
aceea, autorităţile naţionale trebuie să adopte o atitudine flexibilă , În măsură 
să le permită aprecierea faptelor în speţă drept aparţinând definiţiei admise. Se 
pare că nu există incertitudini , în general, şi nici dezacord asupra definiţiei de 
blasfemie. Curtea, care a vizionat filmul , este convinsă că petiţionarul ar fi 
putut în mod rezonabil să prevadă , înconjurându-se de consilieri luminaţi , că 

filmul său s-ar fi aflat sub incidenţa legii privind blasfemia. Nu s-ar putea 
spune, deci , că legea în cauză nu oferea protecţia dorită împotriva unui 
amestec arbitrar. Restricţia reproşată era de atunci "prevăzută de lege" . 

Scopul ingerinţei - protejarea creştini lor împotriva unei ofense grave 
aduse convingerilor lor - corespunde celui de protecţie a "dreptului celuilalt" 
şi concordă perfect cu obiectivul protecţiei libertăţii religioase, oferită de 
articolul 9. A cunoaşte d acă există o nevoie reală de protejare împotriva 

I În raportul său din 10 ianuarie 1995. Comisia conchide violarea articolului 10 ( 14 \'oturi 
pentru, 2 împotrivă) . 
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posibilităţii de a vedea filmul video În litigiu constituie un punct pe care 
Curtea îl va trata examinând "necesitatea" ingerinţei. 

Dreptul englez asupra blasfemiei nu priveşte decât credinţa creştină, dar 
gradul de protecţie asigurată altor credinţe nu este pus În joc În speţă. Faptul 
că respectivul drept nu tratează În mod egal diferitele religii practicate În 
Regatul Unit nu scade cu nimic legimitatea ţelului urmărit. 

O legi s laţie asupra blasfemiei este Încă În vigoare În numeroase ţări 
europene. Dacă aceste texte sunt din ce În ce mai puţin aplicate, este datorită 
faptului că nu există încă în ordinea juridică şi socială a statelor membre ale 
Consiliului Europei , o concordanţă de vederi suficientă pentru a concluz iona 
că o asemenea legisl aţ ie nu ar fi în sine necesară Într-o societate democratică 
şi ar fi , în consecinţă , incompatibilă cu Convenţia. 

Dacă articolul 10, paragraful 2 nu pennite câtuşi de puţin restricţii ale 
libertăţii de exprimare În domeniul discursului politic sau al problemelor de 
interes general , o mai mare matjă de apreciere este În general lăsată statelor 
atunci când ele reglementează problemele susceptibile să ofenseze 
convingerile intime, în domeniul moralei şi al religiei. In materie de morală , 

ţările europene nu a u o concepţie uniformă a exigenţelor de protecţie 
Împotriva atacurilor la adresa convingerilor religioase . Autorităţile statului 
sunt mai bine plasate decât judecătorul internaţional pentru a defini aceste 
exigenţe şi a se pronunţa asupra "necesităţii" unei "restricţii" . Aceasta nu 
exclude, la unna urnlelor, un control european, cu atât mai necesar cu cât 
noţiunea de blasfemie este largă , evolutivă ş i comportă riscurile unor atingeri 
arbitrare sau excesive. În această privinţă, câmpul de aplicare a delictului şi 
garanţiile prevăzute prin legislaţie îmbracă o importanţă specială. Faptul că 
prezentul caz comportă o restricţie prealabilă cere un examen special. 

Dreptul englez asupra blasfemiei nu interzice exprimarea unor idei ostile 
religiei creştine sau unor opinii ofensatoare pentru creştini. Ceea ce căută el să 
controleze este mai degrabă maniera de apăra aceste idei. Amploarea insultei 
la adresa sentimentelor religioase trebuie să fie semnificativă. Gradul înalt de 
profanare necesară constituie , În sine, o protecţie Împotriva arbitrarului. 

Visiol1s of Ecstasy îl zugrăveşte pe Hristos crucificat dedându-se la un 
act vădit sexual. Autorităţile naţionale au apreciat că modul de a trata aceste 
imagini centrau filmul nu atât pe sensibilitatea erotică a personajelor, cât pe 
aceea a spectatorilor (prima funcţie a pornografiei). Ele au declarat, În plus, 
că filmul nu încerca să aprofundeze semnificaţia imaginilor, ci se limita la a 
invita spectatorul la un "voyeurisme erotic". Deci , difuzarea sa putea să 
lovească şi să ultragieze sentimentele religioase ale creştini lor şi să constituie 
delictul de blasfemie. Din acel moment, motivele furnizate pentru a justifica 
ingerinţa pot fi considerate atât pertinente, cât şi suficiente, iar ingerinţa nu 
ar mai trece drept arbitrară şi excesivă. 

Întrucât filmele video, o dată lansate pe piaţă , scapă uşor controlului 
autorităţilor, nu era lipsit de raţiune pentru ele să considere că acest film putea 
să ajungă la un public pe care l-ar fi putut ofensa. Folosirea unei casete, având 
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un avertisment pe ea, nu ar fi avut decât o eficienţă limitată, datorită existenţei 
a numeroase forme de transmitere a filmelor video. La unna urmelor, şi în 
acest caz, autorităţile naţionale sunt mai bine plasate decât Curtea europeană 
pentru a aprecia impactul probabil al unui asemenea film asupra publicului. 

Dacă refuzul de a acorda viza de distribuire ar echivala cu o interdicţie 
totală de difuzare, este vorba aici de o consecinţă de înţeles din punctul de 
vedere al autorităţilor, conform căruia difuzarea filmului ar constitui o 
violare a dreptului penal şi , de asemenea, de o consecinţă a refuzului 
petiţionarului de a modifica sau tăia secvenţele blasfemiatoare. Deci, nu a 
existat o violare a articolului 10 (7 voturi pentru, 2 împotrivă). 
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4. Difuzarea televizată de comentarii rasiste 

~81rID CAZUL JERSILD contra DANEMARCEI - Condamnare a unui 
jurnalist pentru complicitate la difuzarea de comentarii rasiste pe 
canalul unei emisiuni de televiziune 

1. - De naţionalitate dane::ă, dl Jens OlaIJersild este jurnalist şi locuieşte 
la Copenhaga. EI este jimcţionar la Danmarks Radio (Societate daneză de 
di[u::iune), ul/de lucrează la magazinul duminical de actualităţi televizate. 

La 3/ mai J 985, ::iarul Information publică un articol relatând despre 
atitudinile rasiste ale unui grup de tineri numiţi " bluzoal/ele ver::i" la 0sterbro 
(Copel/haga). La citirea acestui articol, redactorii magazinului duminical de 
actualităţi hotărăsc sâfacă un reportaj despre bluzoal/ele verzi. Peti{ionarul ia 
ulterior contact cu reprezentanţi ai acestora, il/vitând trei dintre ei să participe 
la o discuţie televizată. În cursul acesteia, care este condusă de cel interesat, cei 
trei .. bluzoane l'erzi" se exprimă Într-o manieră injurioasă şi dispreţuitoare la 
adresa lInor imigranţi şi grupuri etnice stabilite În Danemarca. Discuţia durează 
IÎ7tre 5 şi 6 ore, ceea ce dă o Înregistrare pe bandă de două până la trei ore şi 
jumătate. Petiţionarul pline atllnci discuţia În lucru şi procedează la tăieri pentru 
a o reduce la /III film de câteva minute, confinând obselvaţii crude. La 2 J iulie 
1985, acestfilm este dijilzat de Danmarks Radio. 

SUI/t declanşate cercetări, În virtutea art. 266 b) din Codul penal, Împotriva 
celor trei tineri pentru e.\presiile lor rasiste şi, lÎ1 virtutea Cil1. 266 b) combinat cu art. 
23, Împotriva petiţionarului şi a şejitfui de serviciu al actualităţilor de la Danmarks 
Radio pentru complicitate la dijilzarea lor. La 24 aprilie 1987, Tribunalul din 
Copenhaga Îi găseşte vinovaţi şi-i aplicâ dlui Jersild o amendă de 1.000 coroane 
daneze. El şi şefit! de serviciu atacă această decizie, care este totuşi confinnată de 
Curtea de Apel din Danemarca orientală şi apoi de Curtea Supremă. 

2. - În cererea sa din 25 iulie /989, către Com isie, dl Jersild afirmă că 
prin condamnarea sa nu i se recunoaşte dreptul la libertatea de exprimare 
garalltată prin art. 10 din Convenţie. 1 

• Hotărârea din 23 septembrie 1994 (Marea Cameră) (seria A nr. 298) 

3. - Singurul punct în litigiu era acela de a şti dacă era "necesară într-o 
soc ietate democratică" condamnarea dlui Jersild. 

Curtea îşi dă pe deplin seama că este important , în cea mai mare 
măsură , să se lupte împotriva di scriminării rasiale sub toate formele şi 

manifestările ei. Obiectul şi ţelul Convenţie i internaţionale din 1965 asupra 
eliminării oricărei fonne de discriminare rasială capătă deci o mare greutate 
în examinarea acestei cauze. CUl1ea ţine , cu toate acestea, la interpretarea pe 

1 in raport ul său din 8 iuli e 1993, Com isia pune concluzia v iol ăr ii arI. 10 (12 voturi 
pentru . 4 Împotri , · ă). 
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care ea o dă art . 10 al Convenţiei europene În speţă, ca fiind compatibilă şi 
cu obligaţiile Danemarcei faţă de Convenţia Naţiunilor Unite. 

Prezentul caz cuprinde În el un element de mare valoare: cel interesat nu 
a proferat el însuşi declaraţiile contestabile, ci a ajutat la difuzarea lor În 
calitatea sa de ziarist de televiziune. Fiind vorba de "datoriile şi 
responsabilităţile" unui ziarist, impactul potenţial al mijlocului În cauză 
capătă importanţă şi se poate spune că mediile audiovizuale au deseori efecte 
mult mai imediate şi puternice, decât presa scrisă. Prin imagini , primii pot 
transmite mesaje pe care scrisul nu este capabil să le redea. În acelaşi timp, o 
relatare obiectivă şi echilibrată o poate lua pe căi foarte diferite, În funcţie, 
printre altele, de mijlocul de comunicare de care este vorba . Nu este de 
datoria Curţii, şi nici a jurisdicţiilor naţionale, să se substituie presei , pentru a 
spune ce tehnică de dare de seamă jurnalistică trebuie adoptată. 

Jurisdicţiile daneze au insistat puternic asupra circumstanţei că dl Jersild 
a luat el Însuşi iniţiativa de a face emisiunea despre bluzoanele verzi, că el ştia 
dinainte că aceştia riscau să profereze expresii rasiste În cursul discuţiei şi a 
Încurajat un asemenea discurs. EI decupase emisiunea În aşa fel încât să 
păstreze afirmaţiile agresive. Fără intervenţia sa, aceste declaraţii nu ar fi fost 
difuzate către un cerc larg de oameni şi nu ar fi căzut deci sub incidenţa legii 
penale . Curtea are convingerea că era vorba de motive pertinente în sensul 
paragrafului 2 al art. 10. 

Pe de altă parte, luat în ansamblu, reportajul nu putea, în mod obiectiv, 
să pară că avea ca scop final propagarea de idei şi opinii rasiste. Curtea nu 
observă nici un motiv să pună la îndoială aprecierea că echipa magazinului 
duminical de actualităţi a dat calitatea de actualitate sau de informaţie 
reportaj ului atacat, proiectat în cadrul unei emisiuni serioase şi destinate unui 
public bine informat. Desigur, reportajul nici nu a amintit explicit că 
incitarea la ură rasială şi ideea unei rase superioare sunt imorale, periculoase 
şi ilegale. Totuşi , având în vedere anumite elemente contradictorii aduse în 
reportaj şi faptul că expunerea lor se vede, prin forţa lucrurilor, limitată 
într-un scurt reportaj difuzat în cursul unei emisiuni mai lungi, precum şi 
libertatea de apreciere a ziaristului în ce priveşte forma , absenţa unui 
asemenea avertisment nu este pertinentă. 

Reportajele de actualitate axate pe discuţii , prelucrate sau nu, reprezintă 
unul din mijloacele cele mai importante, fără de care presa nu ar putea juca 
rolul său indispensabil de "câin<:! de pază" public. A sancţiona un z iarist 
pentru că a ajutat la difuzarea unor declaraţii venind de la un terţ , într-o 
discuţie, ar împiedica grav contribuţia presei la discutarea problemelor de 
interes general şi nu s-ar putea concepe fără motive deosebit de serioase. 
Suma mică a amenzii nu este de luat în considerare. 

Fără nici o îndoială că remarcile, care au dus la condamnarea 
bluzoanelor verzi , erau mai mult decât insultătoare pentru membrii 
grupurilor vizate şi nu beneficiau de protecţia art. 10. Totuşi, chiar având în 
vedere felul în care dl Jersild a pregătit subiectul bluzoanelor verzi, nu s-a 
demonstrat că reportajul, luat ca un întreg, a fost de natură să justifice a-I 
declara şi pe cel interesat vinovat de o infracţiune la Codul penal şi a-I 
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sancţiona. Deciziile judiciare pertinente nu arată că au ţinut seamă de faptul 
că emisiunea nu urmărea un obiectiv rasist. Motivele avansate, în sprijinul 
condamnării dlui Jersild, nu sunt suficiente pentru a convinge că amestecul 
în exercitarea dreptului celui interesat la libertatea de exprimare era 
"necesar"; în special , mijloacele folosite erau disproporţionate faţă de ţelul 
urmărit , protejarea " drepturilor şi libertăţilor celorlalţi " . În consecinţă , 
respectiva condamnare a încălcat art. 10 (12 voturi pentru, 7 împotrivă) . 

4. - În baza art. 50, Curtea decide că însăşi constatarea unei violări oferă 
în sine o satisfacţie echitabilă suficientă pentru prejudiciul moral. Ea acordă 
rambursarea amenzii aplicate petiţionarului şi acceptă în întregime cererea sa 
pentru cheltuieli de judecată şi taxe (17 voturi pentru, 2 împotrivă).' 
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5. Publicitatea radiotelevizată 

2®1, CAZUL MURPHY contra IRLANDEI - Interzicerea radiodifuzării 
unui anunţ publicitar cu scopuri religioase 

1. - Roy Murphy, resortisant irlandez născut În 1949, locuieşte În 
Dublin. EI este pastor ataşat Centrului Irlandez al Credinţei, care îi regru
pează pe preIa ţii unui cult biblic creştin şi se găseşte la Dublin. La inceputul 
anului 1995, Centrul Irlandez al Credinţei supune unui post de radio inde
pendent, local ş i comercial, un anun/ cu privire la proiecţia unei casete 
video, În care erau prezentate "fapte istorice cu privire la Cristos ", precum 
şi " dovezi ale În vierii", proiec/ie care urma să aibă loc În localurile sale. 

În martie I995, Comisia independentă de radio şi televiziune (IRTC) 
interzice dijilzarea anunţului, În virtutea articolului IO § 3 al legii din I988 
cu privire la radio şi televiziune, potrivit căruia " Nici un anunţ urmărind 
scopuri politice sau religioase sau avănd vreo legătură cu un conflict de 
muncă nu poate fi difuzat". Aceasta nu afectea::ă cu nimic dijilzarea ulte
rioară a casetei video prin satelit. Dl Murphy intentează o procedură lÎl con
trol jurisdicţional pentru a contesta constitu/ionalitatea articolul 10 § 3. 
Potrivit lui, fie că IRTC a interpretat prost acest articol 10 § 3, fle că acesta 
din urmă este neconstitu{ional. Printr-o hotărâre din 25 aprilie 1997, High 
Cour! conchide că IRTC nu a interpretat greşit articolul 10 § 3. Ea mai con
sideră că este În joc dreptul neprecizat de a comunica, garantat prin arti
colul 40 § 3 i ) din Constitutie, de vreme ce comunicarea de informatii este 
principalajinalitate a anunţului. Cu toate acestea, articolul 1 O ,~. 3 constituie 
o limitare rezonabilă a dreptului de a comunica, iar interdic/ia răspunde 
unor bune ra/iuni de interes general. Curtea Supremă respinge cauza 
petiţionarului la 28 mai 1998. 

2. - În petitia sa din 3 I iulie /998, adresată Comisiei, dl Murphy se 
plânge că interzicerea dijilzării pub/icită{ii sale a violat articolele 9 şi IO ale 
Con ventiei . 

• Hotărârea din 10 iulie 2003 (seC/ia IIi) (CEDO 2003) 

3. - Potrivit Curţii , problema esenţială care se pune în discuţie ţine de 
imposibilitatea, pentru petiţionar, de a difuza publicitatea, ceea ce este legat 
mai degrabă de mijloacele sale de exprimare decât de o manifestare a religiei 
sale. Prin urmare, ea trebuie să fie examinată din punct de vedere al articolu
lui 10 al Convenţiei. 



594 JURISPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTU RILOR OM ULUI 

4. - Interdicţia în cauză era prevăzută prin lege şi urmărea scopurile 
legitime ale apărării ordinii şi siguranţei publice, precum şi protecţi a drep
turilor şi libertăţilor celorlalţi . 

Pentru a se putea pronunţa dacă interdicţia era necesară într-o societate 
democratică, Curtea trebuie să stabilească dacă autorităţile naţionale au invo
cat motive pertinente şi suficiente pentru a interzice publicitatea. 

Motive pertinente? Principalul argument expus de guvem avea legătură 
cu sensibilităţi le religioase diverse care existau în societatea irlandeză . Dacă 

articolul 10, în sine, nu prevede că o persoană trebuie să fie protejată faţă de 
orice expunere la o idee religioasă, pur şi simplu pentru că ea nu aderă la aceas
ta, Curtea observă că o exprimare care nu este ofensatoare la prima vedere poate 
avea un efect ofensator în anumite împrejurări . Cu ocazia unei dezbateri parla
mentare din aprilie 1999, ministrul competent şi jurisdicţiile interne au ţinut 
seama de caracterul extrem de sensibil al problemei difuzării de publicitate cu 
caracter religios în Irlanda, ca ş i de faptul că religia reprezintă o problemă care 
divizează opinia publică în Irlanda de Nord. Dispoziţia litigioasă a fost con
cepută pentru a răspunde acestor preocupări specifice. Excluzând domeniul 
publicităţii difuzate prin mass media audiovizuală, petiţionarul nu a suferit nici 
o restricţie în ceea ce priveşte exprimarea religiei sale. EI îşi păstrează dreptul, 
ca şi oricare alt cetăţean, de a lua parte la emisiuni cu privire la probleme reli
gioase şi de a face să fie difuzate serviciile (religioase ale) bisericii sale. Publi
citatea tinde să aibă un obiectiv în mod clar parţial , iar faptul că se cumpără 
spaţiile publicitare ar favoriza un dezechilibru profitabil pentru grupările reli
gioase care dispun de mai multe resurse. Potrivit Curţii, aceste considerente 
constituiau motive de mare pertinenţă pentru interzicerea difuzării. 

Motive suficiente? Curtea consideră că este convingător argumentul 
guvemului , potrivit căruia o ridicare totală sau parţială a interdicţiei s-ar concilia 
prost cu natura şi gradul sensibilităţi lor religioase care se află în joc, ca ş i cu 
principiul de neutralitate al mass media audiovizuale. În primul rând, o di spozi
ţie care i-ar permite unei religii şi i-ar interzice alteia de a face publicitate ar fi 
greu de justificat, iar o dispoziţie care ar autoriza o autoritate să filtreze caz cu 
caz publicitatea de neacceptat având caracter religios ar fi greu de aplicat într-un 
mod echitabil, obiectiv şi coerent. În al doilea rând, statul putea considera în 
mod rezonabil ca fiind probabil faptul că o libertate - fie ea şi restrânsă - de a 
difuza publicitate ar fi profitabilă doar pentru o religie dominantă. În al treilea 
rând, petiţionarul nu a constestat argumentul guvernului , potrivit căruia o 
autorizare cu caracter limitat a publicităţii cu caracter religios nu ar avea 
aceleaşi consecinţe pentru mass media publice şi pentru omoloagele lor inde
pendente; într-adevăr, mass media publice ar fi obligate să difuzeze orice pub
licitate care îndeplineşte criteriile pertinente, pe când mijloacele de comunicare 
independente ar fi libere să refuze sau să accepte orice publicitate religioasă în 
funcţie de motive pur comerciale. În al patrulea rând, atenuarea articolului 10 § 
3 al legii din 1988 printr-un amendament adoptat în anul 200 1, care autorizează 
doar difuzarea publicităţii cu conţinut informativ, nu vine în contradicţie cu 
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punctul de vedere referitor la sensibilităţi le religioase, de care statul se prevala 
în 1988. În fine, se pare că nu există un consens clar între statele care au ratificat 
Convenţia în privinţa modului în care este legiferată difuzarea publicităţii cu 
caracter religios. Curtea a conchis că aceste motive erau suficiente pentru a jus
tifica ingerinţa. Nu a avut loc, deci , o violare a art icolul 10 (unanimitate). 

Secţiunea a 3-a 
OPERELE DE ARTĂ 

~o;8)o CAZUL MULLER ŞI AL ŢII contra ELVEŢIEI - Condamnare 
pentru expunerea de tablouri considerate obscene şi confiscarea acestora 

1. - in 1981, nouă persoane - Charles Desi/oux, critic de artă, Michel 
Guemaud, profesor de desen, Christophe von lmhoff, restaurator de tablouri, 
Paul Jacquat, jill1c(ionar de bancă, Jean Pythoud, arhitect, Genevieve Rivey, 
animatoare, Michel Ritter, artist, Jacques Sidler, fotograf, şi Walter 
Tschopp , asistent - organizează o expoziţie de artă contemporană În 
localurile fostului mare seminar din Freiburg. Denumită " Fri-Art 8i ", ea se 
Înscrie În cadrul sărbătorilor celei de a 500-a aniversări a intrării 
cantonului Freiburg În Confederaţia elveţiană. invitat să participe, Josef 
Felix Miil/er, pictor artist, locuind la Saint-Gal/, expune aici trei pânze 
pregătite la faţa locului şi intitulate " Trei nopţi, trei tablouri. " 

La 4 septembrie 1981. judecătorul de instrucţie competent dispune să 
fie ridicate şi confiscate aceste opere, care i se par că intră sub incidenţa, În 
special, a art. 204 din Codul penal elveţian, privind publicaţiile obscene. 

La 24 februarie 1982, Tribunalul corecţional din arondismentul Sarine 
aplică fiecăruia dintre petiţionari o amendă de 300 franci elveţieni. in afară 
de aceasta el ordonă confiscarea pânzelor pentru a le Încredinţa Muzeului 
de Artă şi istorie a canton ului Freiburg. 

Condamnaţii atacă decizia, dar Tribunalul cantonal din Freiburg, 
format În curte de casaţie, îi respinge la 26 aprilie 1982. Un recurs de 
nulitate este respins la 26 ianuarie 1983, de către Curtea de Casaţie penală 
a Tribunalului f ederal. 

Sesizat la 29 iunie 1987 de dl Miiller , Tribunalul corecţional al 
arondismentului Sarine ordonă restituirea pânzelor la 20 ianuarie 1988; cel 
interesat le recuperează la puţin timp după. 

2. - Petiţionarii - toţi elveţieni, cu excepţia dlui von imhojJ care este 
canadian - sesizează Comisia la 22 iulie 1983. invocând art. 10 din 
Convenţie, ei se plâng de condamnarea lor penală şi de confiscarea pânzelor. 1 

1 În raportul său din 8 octombrie 1986, Comisia pune concluzia absenţei v iolării art. 10 În 
ce pri veşte condamnarea pena lă (unanimitate) , dar cons ta tă ex i stenţa une i infracţiuni În ceea 
ce pri veşte confiscarea pânzelor ( 1 1 voturi pentru , 3 Împotri vă). 
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• Hotărârea din 24 mai /988 (Cameră) (~el"ia A nI". l33) 

3. - Curtea începe prin a constata că art. 10 din Convenţie include 
libertatea de exprimare artistică, care pennite patticiparea la schimbul public de 
infonnaţii şi idei culturale, politice şi sociale de orice natură. Ea cercetează apoi 
dacă ingerinţele În cauză, În exercitarea libertăţii de exprimare- condamnarea şi 
confiscarea - se justificau din punct de vedere al paragrafului 2 al art. 10. 

În ce priveşte , mai Întâi, condamnarea petiţionarilor la o amendă penală , 
Curtea respinge teza acestora din unnă , pentru care art. 204 din Codul penal 
elveţian foloseşte termeni prea vag i, În special adjectivul "obscen"; ea 
consideră că Într-adevăr condamnarea era prevăzută prin lege. Ea aminteşte 
că numeroase legi , din cauza necesităţii de a evita o rigiditate excesivă şi de 
a se adapta la schimbările de situaţie, se folosesc , prin forţa lucrurilor, de 
fonnule mai mult sau mai puţin vagi. Ea notează , de asemenea, că există , În 
materie de publicaţii de imagini obscene, o jurisprudenţă constantă a 
Tribunalului Federal care completează litera art. 204. 

4. - Decisă să protejeze morala publică , condamnarea tindea spre un 
scop legitim. 

5. - Rămânea de determinat dacă era necesară condamnarea într-o 
societate democratică. Curtea precizează că cei care creează, interpretează, 
difuzează sau expun o operă de artă contribuie la schimbul de idei şi opinii 
absolut necesar unei societăţi democratice. De aici obligaţia, pentru stat, de a 
nu încălca pe nedrept libertatea lor de exprimare. 

Curtea aminteşte c ă s-ar căuta În van în ordinea juridică şi socială a 
diferitelor state contractante o noţiune uniformă de morală. Ea subliniază 
apoi că pânzele incriminate - pe care ea le-a examinat cu uşile închise la 
25 ianuarie 1988 - arată într-un mod crud relaţii sexuale, în special Între 
oameni şi animale. Create la faţa locului , unnând intenţiile unei manifestări 
care se dorea spontană , publicul avea acces liber, căci organizatorii nu 
fixaseră nici taxă de intrare, nici limită de vârstă. Fără Îndoială , concepţiile 

de morală sexuală s-au schimbat în aceşti ultimi ani, dar nu apare neraţional 
că judecătorii elveţieni au apreciat operele în litigiu ca fiind de natură să 
rănească în mod brutal decenţa sexuală a persoanelor dotate cu o sensibilitate 
normală. Ei erau în drept să considere necesar să aplice petiţionarilor o 
amendă pentru publicaţii obscene. Asupra acestui punct nu a existat o 
violare a art. 10 (6 voturi pentru, I împotrivă) . 

6. - Curtea examinează apoi confiscarea pânzelor. Art. 204 § 3 din 
Codul penal elveţian a cunoscut o evoluţie jurisprudenţială care pennite, în 
anumite cazuri, să se Înlocuiască distrugerea obiectelor considerate obscene, 
prin confiscarea lor. De atunci, această ultimă măsură este prevăzută prin 
lege. Cum ea viza protejarea moralei publice, împiedicând repetarea 
infracţiunii imputate petiţionarilor, unnărea un ţel legitim. 

Cât priveşte necesitatea sa, consideraţiile care motivează condamnarea 
sunt valabile şi pentru confiscare. Desigur, o problemă specială survine când 
aceasta se face cu un obiect unic, căci atunci măsura luată Împiedică indiferent 
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În ce fel pe autor să găsească un mod de utilizare a operei sa le. Totuş i , d atorită 

unei juri sprudenţe din 1980 ş i apl icată În speţă , proprietarul în cauză poate 
invita tribunalul cantonal competent să ridice sau să modifice confiscarea, dacă 
obiectul nu mai prezintă pericol sau dacă o altă măsură, mai puţin drastică , este 
suficientă pentru a proteja morala publică . Curtea arată că această confi scare nu 
era nelimitată, ci numai nedetenninată în timp. Fără îndo ia l ă, dl Mliller a fost 
lipsit de operele sale timp de aproape opt ani, dar nimic nu l-a împiedicat să 
sol icite mai devreme restituirea şi nici un element din dosar nu pennite să se 
afinne că un asemenea demers nu ar fi reuşit. Atunci , juri sdicţiile e l veţiene 

erau În drept să considere necesară confiscarea pânze lor. 

În consecinţă , aceasta nu a Încă l cat art. 10 (5 voturi pentru, 2 Împotri vă) . 
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Secţiunea a 4-a 
FUNCŢIA PUBLICĂ 

1\®9)o CAZUL GLASENAPP contra GERMANIEI - Revocare a unui 
funcţionar în perioada de probă, pentru lipsa de loialitate faţă de 
Constituţie 

1. - După studii de artă , dna iulia Glasenapp solicită, În mai 1974, un 
post de profesoară În Învăţământu l secundar În Rhenania de No rd -
Westphalia ; depunându-ş i candidatura, ea semnează o declaraţie de 
loialitate faţă de legea fundamenta lă a Republicii Federale Germania. 
Numirea sa este În târziată , Întrucât autorităţile au primit de la Ministerul de 
Interne al Iandului informaţii cO I~form cărora petiţionara a trăit , ca 
s tudentă , În tr-un imobil locuit de membrii unor organizaţii comunist
maoiste. La 24 septembrie 1974, cea interesată ţine o conferinţă de presă, 



598 J U RISPRUDENŢ A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI 

pentru a atrage atenţia asupra situaţiei sale; În cepând chiar din aceeaşi zi, 
ea este numită profesoară la Dortmund, cu statutul de fun cţionar În 
perioadă de probă. Căutând să corecteze impresia lăsată de unul din 
articolele publicate În presă, că ea se distanţează de Partidul Comunist din 
Germania (K.P.D.) şi de politica sa, ea scrie la redacJie că nu acesta este 
cazul ei; din contră, ea a precizat interlocutorilor săi că sprijină politica 
K.P.D., spre exemplu În legătură cu crearea unei grădiniţe În cartierele din 
nordul Dortmundului. Scrisoarea ei nu apare În ziarul respecti v, c i la 
2 octombrie 1974, În bilunarul K.P.D. Rote Fahne. Informată, autoritatea 
competentă a Landului pune la Îndoială supunerea profesoarei la principiile 
legii fundam entale ş i o invită să se disocieze de politica K.P.D. Petiţionara 
rejilzând să facă acest lucru, numirea sa este anulată pentru .. Înşelătorie 
deliberată ". 

Dna Glasenapp atacă În justiJie revocarea sa, dar fără succes. La 
14 iulie 1980, Curtea Constituţională Federală rejilză să-i accepte recursul, 
pe motiv că el nu oferă suficiente şanse de a reuş i. 

2. - Dna Glasenapp ses izează Comisia, la 7 noiembrie 1980. Ea in vocă 
art. 10 din Convenţie, combinat cu art. 141 

• Hotărârea din 28 august 1986 (plenul Curţii) (seria A nr. 104) 

3. - După ce a înlăturat două excepţii preliminare ale g uvernului 
german - incompatibilitatea cererii cu dispoziţiile Convenţiei şi neepuizarea 
căilor interne de recurs - , Curtea examinează teza acestuia din urmă, 
conform căreia cazul priveşte dreptul, neprotejat prin Convenţie , de a ocupa 
un post într-o funcţie publică, şi nu art. 10 din Convenţie . 

Ea constată , mai întâi , că , spre deosebire de Declaraţia universală a 
drepturilor omului , din 10 decembrie 1948 (art. 21 § 2) şi de Pactul 
internaţional privind drepturile civile ş i politice din 16 decembrie 1966 (art. 25), 
nici Convenţia şi nici unul din Protocoalele sale nu recunosc un drept de 
acces la funcţia publică. De aici însă nu rezultă , adaugă ea, că în alte privinţe 
funcţionarii ies din domeniul de aplicare al Convenţiei . Deci , statutul de 
funcţionar în probă , pe care dna Glasenapp l-a obţinut prin numirea sa ca 
profesoară de liceu, nu o lipsea de protecţia art. 10. 

Anularea nominalizării constituia un amestec în exercitarea libertăţii de 
exprimare a dnei Glasenapp? Conform legii priv ind funcţionarii Landului , 
petiţionara nu putea deveni profesoară de liceu, cu statutul de funcţionar în 
probă, decât dacă oferea garanţia apărării permanente a regimului liberal şi 

democratic în sensul legii fundamentale. Or, această condiţie priveşte recrutarea 
în funcţia publică, materie în mod deliberat lăsată în afara Convenţiei , şi nu 
poate fi considerată ca incompatibilă, în sine, cu aceasta din urmă. 

1 În raportul său din II mai 1984, Comisia formulează avizul că a existat o vio lare a 
art. 10 (9 voturi pentru, 8 împotrivă) . 
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Curtea consideră că accesul la funcţie publică se află în centrul 
problemei care i-a fost supusă. Refuzând-o dnei Glasenapp, autoritatea 
competentă a Landului nu a ţinut cont de opiniile şi atitudinea acesteia, decât 
pentru a aprecia dacă petiţionara prezenta una din calificări le personale 
necesare pentru ocuparea postului în discuţie . Deci nu a existat un amestec în 
exercitarea dreptului protejat de art. 10 § I (16 voturi pentru, 1 împotrivă) . 
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~n®o CAZUL VOGT contra GERMANIEI - revocarea unui funcţionar 
titular pe motiv de lipsă de loialitate faţă de Constituţie 

1. - La / februarie 1979, dna Dorothea Vogt, profesoară de limba 
germană şi franceză Într-un liceu public din Jever (Saxonia Inferioară), este 
numită ji1l1cţionar titular. Un raport de notificare redactat în luna martie 
/981, califică drept complet satisfăcătoare aptitudinile sale, precum ş i 

activitatea pres tată. Dna Vogt se declară membru al Partidului comunist 
german (DKP), din 1972. 

În urma unei instrucţii preliminare, guvernul districtului Weser-Ems 
angajează, la /3 iulie /992, o procedură disciplinară Împotriva dnei Vogt, 
cu motiva[ia că şi-ar.fi Încălcat obligaţia de loialitate faţă de Constituţie 
(<< loialitatea politică "), exercitând o dată cu toamna anului 1980 diverse 
activităţi politice in favoarea DKP. Trei acte de acuzare, Întocmite la 
15 iulie 1995, 5 februarie şi 2 decembrie 1986, enumeră activităţile politice 
publice ale dn ei Vogt În favoarea DKP, considerate incompatibile cu 
calitatea sa de funcţionar. La 12 august 1986, guvernul districtului Weser-
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Ems O suspendă dinfimC(ie cu titlu provizoriu; Începând cu luna octombrie 
1986, ea nu mai Încasează decât 60% din retribu{ie. 

La 15 octombrie 1987, Ca m era disciplinară a Tribunalului 
administrativ din Oldenbo urg consideră că peti{ionara .'ji-a În că lca t 
obliga(ia de loialitate politică angaj ându-se activ În cadrul unui partid 
animat de obiective anticonstituţionale şi ordonă revocarea sa cu titlu de 
sanC/iune disciplinară. 

La 18 martie 1988, dna Vogt intentează apel În faţa Cur/ii disciplinare 
din Saxonia Inferioară, care respinge apelul ş i printr-o hotărâre, datând din 
31 octombrie 1989, confirmă in totalitate decizia tribunalului administratil". 

La 22 dec embrie 1989, partea int eres ată ses izează Cur tea 
Constituţională Federală ; Într-un complet de 3 judecători, aceasta decide, la 
7 aug ust 1990, inadmisibilitatea recursului, considerându-llipsit de 
suficiente şanse de succes. 

Începând cu I feb ruarie 1991, dna Vogt Îş i reiafimc(iile de profesoară 
În cadrul serviciului educa(ional din Saxonia Inferioară; anterior, guvernul 
land-ului a abrogat decretul asupra angajării extremiştilor infimc/ii publice 
in Saxonia Inferioară. 

2. - În plângerea sa din 13 feb ruarie 1991, adresată Comisiei, dna Vogt 
in vocă atingerea adusă dreptului său la libertatea de expresie ş i de asociere: 
ea aminteş te articolele la şi 1/ ale Con venţie i , precum şi articolul /4 
coroborat cu articolul 101. 

o Hotărârea din 26 septembrie 1995 (Marea Cameră) (Seria A nr. 323) 

3. - Curtea aminteşte că , în mod general , garanţiil e Convenţiei v izează 

funcţionarii . Se cuvine să se di stingă între prezenta speţă - petiţionara fiind 
numită funcţionar titular - ş i cazurile Glasenapp şi Kosiek, în cadrul cărora 
accesul la funcţia publică se situa în centrul problemei supusă spre dezbatere 
Curţii. Revocarea părţii interesa te cu titlu de sancţiune di sc iplin ară cu 
acuzaţia de a-şi fi încălcat obligaţia de loialitate politică este analizată drept 
o imixtiune în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare. 

Curtea constituţională şi Curtea admini strativă federală au definit în 
mod clar noţiunea de obligaţie de lo ialita te politică impusă tuturor 
funcţionarilor printr-o serie de di spoziţii legislative pertinente la ni ve lul 
federaţiei şi al land-urilor, inclusiv articolul 61 , paragraful 2 al legii asupra 
funcţi e i publice din Saxonia Inferioară. Prin urmare, ingerinţa era prevăzută 
de lege. 

Un anumit număr de state contractante îi supun pe membrii funcţiei 
publice la o obligaţie de rezervă ; în Germania, obligaţia de loialitate politică 
îmbracă o importanţă deosebită datorită experienţei Republicii Weimar, care 
a generat voinţa in staurării unei "democraţii apte de a se apăra", o dată cu 

1 În raportul să u din 30 noiembrie 1993 , Comisia formulează av izu l existenţei unei v io l ări 
a articolelor 10 ş i II ale Convenţ iei şi al neimpunerii unei exam ină ri a plângerii . În lumina 
articolu lui 14. în ega l ă măsură (13 voturi pentru, unul Împotrivă). 
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1949. Revocarea părţii interesate urmărea, deci, un scop legitim, conform 
articolului 10, paragraful 2. 

Oare era ea necesară Într-o societate democratică? Curtea porneşte de la 
ipoteza că un stat democratic este Îndreptăţit să so licite din partea 
funcţionarilor să i o loialitate faţă de Constituţie. în acest sens, ea ţine cont de 
experienţa Germaniei sub Republica Weimar, precum ş i de s ituaţia sa În 
contextul politic specific epocii În care s-au desfăşurat faptele. Rezultă că 
obligaţia are un caracter abso lut evident: nici un alt stat membru a l 
Consiliului Euro pei nu pare să f i impus o obligaţie de lo ia litatc de o 
asemenea rigoare, ş i chiar În Germania, ea nu a fost interpre tată şi apl icată , 

Într-un mod similar, În toate land-urile. 

Exi stă mai multe motive pentru a considera revocarea unei profesoare 
drep t o sa ncţiune ex trem de severă: efectul asupra reputa ţi e i persoanei 
implicate, pierderea mijloacelor de subz i stenţă ş i cvasi-imposibilitatea găs irii 

unui post asemănător În Germania. De al tfel, singurul ri sc inerent postului 
ocupat de dna Vogt consta În Îndoctrinarea elevilor acestei a. Or, asupra 
acestui punct nu i-a fost adresată nici o critică; din contră, activitatea sa În 
cadrul şco lii a fost a preciată În unanimitate; de altfcl . durata procedurii 
di sc iplin are demonstrează că a utorit ă ţile nu considerau imperioasă 
neces itatea sustragerii elevilor de sub influ e nţa pă rţii interesa te . În plus, 
aceasta nu a manife s ta t , nicic ând În afara şco lii , o atitudin e 
anticonstituţională ş i nici nu s-a exprimat contrar Con stituţi e i. În s fârş it 
absenţa , interdicţiei vizând DKP are drept consecinţă faptul că activităţile 
desfăş urate de partea inte resa tă În cadrul acestui partid aveau un caracter 
perfect lega l. 

În concluzie. revocarea dn ei Vogt era disproporţionată în raport cu 
obiectivul leg itim urmărit. A ex istat, dec i, o violare a articolului 10 
(10 voturi pentru. 9 Împotrivă). 

4. - Abordând cazul În teme iul articolului I 1, Curtca ami nteş te că 

protejarea opiniilor personale constituie unul dintre obiectivele libe rtăţii de 
reuniun e ş i de asoc iere. Revoca rea petiţionare i cu titlu de sancţiun e 
di sc iplinară În Ull11a refuzului său de a se desolidariza de DKP este analizată 
drept o imixtiune În exercitarea dreptului la I ibel1atea de asociere. 

Rămânea , deci , să se con stat e dacă revoca rea a mintit ă satisfăcea 

condiţiile paragrafului 2. identice în substanţă cu cele ale paragrafului 2 din 
articolul 10. Doar cea de-a doua frază a paragrafului 2 din articolul II 
prevede o serie de excepţii. 

În acest sens. Curtea estimează că noţiunea de "admini straţie de stat" în 
perspectiva articolului II. parag raful 2, implică o interpretare limitată, 
ţinându-se cont de postul ocupat de funcţionar. Chiar dacă profesorii fac 
parte din această categori e - o problemă pe care Curtea con s ideră că nu 
treb uie să o so luţi o neze în actuala s peţ ă -, revocarea dn e i Vogt era 
di s propo rţion a t ă în raport cu obi ecti vul legitim urmărit. Prin urmare , a 
existat o violare a articolului II ( 10 voturi pentru. 9 împotrivă). 
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5. - Întrucât petiţionara nu a ridicat problema încălcării articolului 14 
coroborat cu a rticolul 10 , C urtea nu examinează cau z a din oficiu 
( unanimitate). 

6. - Considerând că nu sunt întrunite condiţiile pentru examinarea 
cazului din perspectiva articolul ui 50, Curtea îl suspendă (17 voturi pentru, 
2 împotrivă) . 

• Hotărârea din 2 septembrie 1996 (Marea Cameră) - Aplicarea articolului 
50 (Cu/egere/1996-1V) 

7. - În cursul unei şedinţe ţinute la Strasbourg, în prezenţa grefierului , 
petiţionara ş i guvernul s-au pus de acord asupra unei reglementări amiabile, 
conform căreia cel din urmă se angajează să verse dnei Vogt, cu titlu de 
despăgubire , suma de 222639,55 OM. Textul scris şi semnat al acestui acord a 
fost comunicat ulterior grefierului prin unul din avocaţii petiţionarei . 

8. - Ţinând cont de termenii adoptaţi precum ş i de absenţa unor 
comentarii ale delegatului Comisiei, Curtea constată că acordul îmbracă un 
caracter echitabil (articolul 54, paragraful 4 al regulamentului A). Deci , 
Curtea ia act ş i cazul este scos de pe rol (unanimitate). 
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:ll nn, CAZUL REKVENYI contra UNGARIEI - Interdicţia prin 
Constituţie, pentru membrii poliţiei, de a adera la un partid politic şi de 
a desfăşura activităţi politice 

1. - DI Laszl6 Rekvenyi, resortisallt maghiar născut În 1953, locuieşte 

la Budapesta. În momentul când se petrec faptele, el este poliţist şi secretar 
general al Sindicatului independent al polifiei. 

La 24 decembrie 1993 apare În Jurnalul oficial (Monitorul Oficial) 
legea nr. 107 din 1993 care aduce Constituţiei un am endament. Textul 
conţine o modţficare a articolului 40/B § 4 din Constituţie În sensul că, 
În cepând cu data de 1 ianuarie 1994, membrilor forţelor armate ai 
servicii/ar de poliţie şi de securitate li se interzice să se afilieze unui partid 
politic şi să desfăşoare activităţi politice. 

Printr-o circulară din 28 ianuarie 1994, directorul Polifiei naţionale 
cere ca, din cauza apropiatelor alegeri legislative, poliliş tii să se abţină de 
la orice activitate politică. El invocă articolul 40/B § 4 din Constituţie, aşa 
cum afost el amendat prin Legea nI'. 107 din 1993. Directorul mai arată În 
plus că poliţiştii dornici să continue diferite acti vităţii politice ar trebui să 
părăsească poliţia. Într-o a doua circulară, din 16 februarie 1994, el 
declară că nu va fi acordată nici o dispensă În legătură cu interdiCfia 
enunţată În articolul 40/B § 4 din ConstituJie. 

La 9 martie 1994, Sindicatul independent al Poliţiei depune un recurs 
la Curtea Constituţională, s usţinând că articolul 40/B § 4 din Constituţie, 
aşa cum a fost el amendat prin Legea nI'. 107 din 1993, Încalcă drepturile 
constituţionale ale poliJiştilor de carieră, vine În contradicţie cu principiile 
de drept internaţional general recunoscute şi a fost adoptat de către 
Parlament prin nesocotirea Constitufie i. La 11 aprilie 1994, Curtea 
Constituţională respinge recursul şi declară că nu are competenţa de a 
anula o dispoziţie a Însăşi Constituţiei. 

2. - În petiţia sa din 20 aprilie 1994 adresată Comisiei, DI Rekvenyi 
invocă articolele 10, 11 şi 14 din Convenţie; el afirmă că interdicfiile 
enunţate În Constituţie Încalcă drepturile sale la libertatea de exprimare ş i 

de asociere şi au un caracter discriminatoriu '-

1 În raportul său din 9 iulie 1998, Comisia fonnulează un aviz potri vit căru ia a avut loc o 
violare a articolului 10, dar nu ş i a articolului II (21 de voturi contra 9) ş i că nu se impune a fi 
examinată învinuirea bazată pe artico lul 14 combinat cu articolul 10 (25 de voturi contra 5) ş i că 
nu a avut loc o violare a articolului 14 combinat cu articolul II (22 voturi contra 8). 
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• Hotărârea din 20 mai 1999 (Marea Cameră) 

3. - C1lI1ea confirmă că o continuare de acti vi tă ţi de natură po liti că ţ ine 

de al1icolul 10, în măsura în care libel1atea dezbaterii politice constituie un 
aspect particul ar a l lib e rt ă ţii de ex prima re . Înt r - a devă r , libe rul joc a l 
dezb ate rii politice se găs e ş t e în însu ş i miezul noţiunii de soci etate 
democ rati că. Garanţiile conţinute în artic olul IOse a pli că personalului 
militar ş i funcţi onaril o r. Curtea nu vede nici un moti v care să o facă să se 
îndepărteze de aceas tă concluzie În pri v inţa poliţ iş tilor. Ea con s ideră că a 
avut loc o in ge rin ţă în exercitarea de că t re peti ţ i o na r a dre ptului să u la 
libel1atea de exprimare. 

Ea res pin ge argum entul p e tiţi o n a rului potrivit că rui a inte rdicţi a 

constituţi on a l ă genera lă a activităţil or politice pentru po liţi şti nu răspunde 
cerinţe i de prev izibilitate ş i tot potri vit c ă ruia aceas tă s ituaţi e nu a fost 
îndreptată de nici o l eg i s l a ţie ulteri oară , inclusiv ni ci prin legea cu privire la 
po liţi e din 1994. Ea este c o n v in să că, în an samblul să u, cadrul lega l, cu 
interdicţi a con stituţi onal ă contesta t ă ş i cu alte di spoziţii . dintre care unel e 
permiţând - c â teod a t ă sub rezerva auto ri z ă rii - iar alte le restrângând 
participarea pol i ţi ş til o r la anumite tipuri de ac tiv ităţi politice, era sufic ient de 
clar pentru a-i pemlite petiţionarului să- ş i adapteze conduita în consecinţă , la 
nevoie cerând, în prea labil. sfatul superiorului său sau obţin ând o precizare a 
legii cu ajutorul unei dec izii judiciare. In gerinţa era deci, . , prevăzută prin 
lege" , în sensul paragrafului 2 al arti colului 10. 

În ceea ce pri ve şt e probl ema sc opului leg itim , Curtea admite c ă 
res tri cţ ia contestată urmă reş te depolitizarea respec tive lor servicii ş i , prin 
aceasta, contribuie la consolidarea ş i la menţinerea democraţ i e i plurali ste în 

ţa ră . Cetăţenii pot nădăjdui în mod legitim că în oricare dintre demersurile 
lor pe l ângă poli ţ ie vor fi sfătuiţi de către ni şte func ţi onari neutri din punct de 
vedere politic ş i total detaşa ţi de luptele politice. Potrivit Curţii , dorinţa de a 
veghea pentru ca rolul crucial al poliţi e i în societate să nu fi e compromis prin 
erodarea n eutra lităţii pol itice a funcţion arilor s ăi se împac ă cu principiil e 
democrati ce . Acest obi ec ti v capă tă o imp o rtanţ ă i s to ri că deosebită în 
Ungaria din cauza ex peri enţe i pe care această ţară o are cu pri vire la un 
regim totalitar, care depindea în mare măsură de angajarea directă a po liţi e i 

sa le de partea partidului la putere . Restricţi a contestată urmărea deci ni şte 

scopuri legitime în sensul paragrafului 2 al articolului 10 ş i anume protecţi a 
securităţii naţionale. a siguranţe i publice ş i apărarea ordinii . 

Rămânea probl ema neces i tă ţ i i. A vând în vedere istoria deosebită a 
anumi tor state contractante, autorită ţil e lor pot , pentru a asigura consolidarea 
ş i menţinerea democraţiei, să considere că este necesar să di spună în acest 
scop de ni şte ga ranţii c o n stituţi o n a le care să restrângă , pentru po liţi ş ti , 

libertatea de a exercita a cti v ităţi politice. Măs urile pertinente luate în 
Ungaria - ţ a ră care, între 1949 ş i 1989. a fost guverna tă de un partid unic ş i 

în care afilierea la acest partid reprezenta angajamentul indi vidual pentru 
regim - pot fi considerate că răspund unei .,nevoi sociale imperioase" într-o 
societate democratic ă. De altfel, examinarea di spoz i ţ iil or pertinente ara t ă că , 
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de fapt, poliţiştii au ş i acum dreptul de a exercita nişte ac tivităţi care le 
permit să-ş i ex prim e opiniile ş i preferinţele politice . Curtea trage dec i 
concluzia că mijloacele utili zate pentru a atinge scopurile legitime ullllărite 
nu erau disproporţionate. În consecinţă. nu a avut loc o vio lare a articolului 
I O (unanimitate). 

4. - Curtea consideră că , În pofida rolului său au tonom şi a s pecificităţii 
domeniului său de aplicare, articolul II trebuie interpretat, În speţa de faţă , 

În lumina articolului 10. 

Ultima frază a articolului II § 2 - care se aplică incontestabil În speţă -
abilitează state le să impună ni şte "restricţii legitime" exercitării dreptului la 
libertatea de asoc iere a poliţiştilor. Noţiunea de legitimitate utili za tă În 
Convenţie implică de asemenea. pe lângă confonnitatea cu dreptul intelll , şi 
ni şte cerinţe calitative În materie de drept intelll. cum ar fi previzibilitatea ş i , 

În genera l. lipsa arbitrariului . 

În măsura În care petiţi onarul critică baza din dreptul intelll a restricţiei 
contestate, Curtea consideră că interdicţia mcută poliţiştilor de a fi membri ai 
unui partid politic . aşa cu m se s pecifică În Constituţie , este lip s ită de 
ambiguitate ş i nu se poate afirma că o leg i s l aţie secunda ră , introdusă mai 
Înainte ar putea veni să-i modifice domeniul de aplicare. Astfel , s itu aţ i a 

juridică era suficient de clară pentru a-i pennite petiţionaru lui să - ş i adapteze 
conduita ş i. În consecinţă. condiţia de previzibilitate era Îndeplinită. În plus, 
Curtea nu vede nici un moti v de a considera că restricţia impusă exercitării 
de către petiţionar a libertăţ ii sale de asociere ar fi fost arbitrară. Restricţia 

era prin unnare , .legitimă" În Înţelesul articolului II § 2. 

În fine , nu este cazul ca În speţă să fie tranşată problema de a se afla În 
ce măsură ingeri nţa litigioasă nu este supusă , În baza celei de a doua fraze a 
articolului II § 2, şi unor cerinţe altele decât cea a legitimităţii enunţate În 
prima frază. Pentru motivele dej a indicate cu privire la articolul 10, Curtea 
con s ideră că , În orice ipoteză , ingerinţa În libertatea de asociere a 
petiţionaru lui răspundea acestor ex i genţe . Prin urmare , ingerinţa poate fi 
con siderată ca justificată În Înţel esul articolului II § 2. În consecinţă, nu a 
avut loc nici violarea articol ului I I ( 16 voturi contra 1). 

5. - Concluziile Curţii potrivit cărora ing e rinţ e le În exercitarea 
libertăţil o r de exprimare şi de asociere ale petiţionarului se justificau În 
înţelesul articolelor 10 § 2 ş i Il § 2 nu exclud în si ne o constatare a violării 
articolului 14 al Convenţiei. Însă consideraţiile care vin În sprijinul acestor 
concluzii au ţinut deja seama de s ituaţia specială a petiţionarului În calitatea 
sa de poliţist. Ele sunt, de asemenea, va labile ş i În contextul articolului 14 ş i 

chiar dacă s-ar admite că s ituaţia poliţiştilor este comparabilă cu cea a 
cetăţenilor obişnuiţi. se justi fică şi În această situaţie diferenţa de tratament 
care se reproşează. Nu a av ut loc, prin urmare, o violare a articolului 14 
combinat cu articolul 10 sau Il (unanimitate). 
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SecJiunea a S-a 
CONSILIEREA PERSOANELOR 

~Uc CAZUL OPEN OOOR ŞI DUBLIN WELL WOMAN contra 
IRLANDEI - Ordonanţă a Curţii Supreme care interzice unor societăţi 
de consiliere, În special, să furnizeze femeilor Însărcinate informaţii 
asupra posibilităţii de a avorta în străinătate 

1. - Open Door Counselling Ltd şi Dublin Well Woman Center Ltd 
sunt două societă1i irLandeze, fără scop lucrativ, care se ocupă , printre 
altele, de sfătuirea fe meilor Însărcinate În Irlanda; ele le semnaLează , 

dacă aces tea o doresc, posib ilită1ile de a avorta În clinicile din Marea 
Britanie, 

S-au declanşat urmăriri Împotriva celor două societă1i de către Attomey 
General la cererea Society for the Protection of Unbom Children (Societatea 
pentru Pro tecţia Copiilor În că Nenăscuţl). Pe 16 martie 1988, Curtea 
Supremă consideră că sfaturile care nu au caracter de directivă, date de 
societăţi, contribuie la distrugerea vieţii pe cale de a se naşte, În dispreful 
dreptului constituţional La viaţă al copiilor care se vor naşte, garantat, În mod 
expres, de art, 40 § 3 alin. 3 din Constituţie. Ea dă un ordin interzicând 
respectivelor societăţi, precum ş i f uncfionarilor sau agentilor " de a ajuta 
f emeile Însărcinate , aparţinând de jurisdicţie (a Curţil) să m eargă În 
străinătate pentru a suporta avorturi, indicându-le o clinică, Luând măsuri /Îl 

vederea deplasării lor sau indicându-le numele unei sau unor clinici, dându-le 
adresele şi mijLoacele de comunicare cu ele, sau În orice alt mod ". 

2. - Open Door ses izează Comisia la 19 august 1988; Dublin We// 
Woman fa ce acelaşi lucru la 22 septembrie 1988, la f el ca două dintre 
consilierele sale experimentate (dna Bonnie Maher, americană , şi Ann 
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Downes, irlandeză) ş i două irlandeze (dnele X şi Maere Geraghty) . Ele 
sus/in că ordinul incriminat se Încadrează Într-o atingere n ejustificată a 
dreptului lor de a primi şi transmite informaţii ş i Încalcă art. / O din 
Convenţie. Open Door şi dnele X şi Geraghty pretind, În afară de aceasta, 
că restriC{iile constituie un amestec, incompatibil cu art. 8, În dreptul lor la 
respect faţă de viaţa lor privată; Open Door vede În aceasta, În plus, o 
discriminare contrară art. 14 combinat cu arI. 8 ş i 101 . 

• Hotărârea din 27 octombrie 1992 (plenul Curţii) (seria A nr. 246-A) 

3. - În faţa Curţii, Dublin Well Woman şi doi consilieri susţineau, pentru 
prima oară, o încălcare la art. 8. Curtea reaminteşte că întinderea competenţei 
sale este determinată prin decizia Comisiei care a reţinut cererea. Reclamaţia în 
baza art. 8 fiind nouă şi distinctă, ea nu are competenţă pentru a o examina. 

4. - Guvernul ridică trei excepţii preliminare. 

În primul rând, el pleda că numai societăţile petiţionare puteau să se 
pretindă "victime" ale unei violări a drepturilor garantate prin Convenţie . 

Curtea consideră , din contră, că la fel este cazul şi cu dnele Maher şi Downes 
(unanimitate), întrucât ordinul Curţii Supreme le atinge direct, şi cu dnele X 
ş i Geraghty (15 voturi pentru, 8 împotrivă), căci ele figurează printre femeil e 
care pot procrea, riscând să cadă sub restricţie prin ordinul respectiv. 

În a l doilea rând, guvernul susţinea că trebuiau respinse cererile, în 
virtutea art. 26, pentru nerespectarea termenului de 6 luni. Curtea înlătură 
excepţia pentru întârziere (unanimitate). 

În srarşit , guvernul pretindea că nu au fost epuizate căile de recurs interne 
de către Open Door pentru reclamaţiile În baza art. 8 şi 14; de către Open Door 
ş i Dublin Well Woman. în măsura în care ele căutau să- ş i completeze 
plângerea cu elemente de probă ş i argumente, privind avortul ş i repercusiuni le 
hotărârii Curţii Supreme asupra sănătăţii femeilor, despre care ele nu au 
sesizat jurisdicţiile irlandeze; de către cele patru persoane fizice petiţionare , 

întrucât ele nu ar fi Încercat deloc să epuizeze căile de recurs interne, oferite 
de dreptul irlandez. Curtea respinge acest argument (unanimitate): având în 
vedere raţionamentele Curţii Supreme, doleanţele lui Open Door nu ar fi 
avut nici o şansă de reuşită ; Open Door şi Dublin W e ll Woman nu 
formulează o reclamaţie nouă , ci se limitează la a dez vo lta teza lor în 
sprijinul plângeri lor dej a examinate de către tribunalele irlandeze; o acţiune a 
patru persoane fi zice petiţionare nu ar fi avut nici o perspectivă de succes. 

1 in raportul să u din 7 marti e 199 1, Comi sia formulează av izul : a) că ordinul Cuqii 
Supreme, din 16 martie 1988, a violat art. IOla partea privi nd soc i etăt ile ş i consi lierii petitionari 
(8 voturi pentru , 5 împotrivă) ; b) că el a vio la t, de asemenea, la partea privind pe dnele X şi 
Geraghty (7 voturi pentru , 6 împotri vă): c) că nu se impunea examin area în conti nuare a 
reclamatii lor dnelor X ş i Geraghty prin prisma art . 8 (7 voturi pentru, 2 împotrivă ş i 4 abtineri ): 
d) că nu a existat o viol are a art. 8 şi nici a art. 14, în partea care priveşte pe Open Door 
(unan imitate). 
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5. - În tem e iul art. 10 , Curtea notează că ordinul aduce atingere 
libertăţii soc ietăţilor petiţionare de a transmite informaţii şi că există , de 
asemenea , un amestec în dreptul con si lierelor petiţionare să comunice 
informaţii ş i în cel al dnelor X ş i Geraghty de a primi . în cazul în care ele ar 
fi gravide. 

Era restricţi a .. prevăzută prin lege"? Avâ nd în vedere ni ve lul ridicat de 
protecţie asigurat copilului ce urmează să se nască . prin dreptul irlandez în 
genera l, precum şi felul în care jurisdicţiile concep rolul lor de garant al 
drepturilor constituţionale, soci etăţile petiţionare puteau să prevadă , într-o 
măsură rezonab il ă . înconjurându-se de consilieri luminaţi , că ele se expuneau 
la urmăriri. Avizele juridice efectiv date lui Dublin Well Woman, în baza 
art. 40 § 3 alin. 3 din Con st ituţi e o COnfinllă; după ele, aceste ac ti v ităţ i de 
sfătuire puteau fi interzise. Restricţi a era deci .,p revăzută de lege". 

Urmărea ea ţeluri legitime? Protecţia garanta t ă prin dreptul irl andez 
dreptului la viaţă al copiilor care urmează să se nască se bazează pe profunde 
valori morale privind natura vieţii; ele s-au m a nife s tat în a titudinea 
majorităţii poporului irl andez, care, la referendumul din 1983, a votat contra 
avortului. Restricţia urmărea deci ţelul legitim de a proteja morala, din care 
apărarea în Irlanda a dreptului la v iaţă al copilului care urmează să se nască , 

constituie un aspect. Curtea socoteşte inutil , dat fiind această concluzie, de a 
cerceta dacă pronumele "altora", aşa cum îl foloseşte art. 10 § 2, include ş i 

copilul care urmează să se nască . 

Restricţia era "necesară într-o societate democratic ă" ') Curtea pune în 
evidenţă că ea nu este chemată să detennine dacă în Convenţie se garantează 
un drept la avort sau dacă dreptul la v iaţă, recunoscut de art. 2, este la fe l de 
valabil şi pentru fetus. Petiţionarel e nu pretind că în Convenţie se consacră 
dreptul la avort ca atare; ele se limitează la a se plânge de ordin în măsura în 
care le restrânge libertatea de a comunica sau de a primi infonnaţii asupra 
întreruperii de sarcină în străinătate . 

Statul nu posedă , în domeniul protecţiei moralei , o putere discreţionară 
absolută ş i fără de control. Desig ur. autorităţile naţional e dispun , în acest 
domeniu, de o l argă maljă de apreciere, în special într-o sferă cum este aceea 
care atinge probleme de cred inţă asupra naturii vieţii umane. Nu este însă 
vorba de o putere fără limită şi Curtea trebuie să verifice dacă o restricţie 
cadrează cu Co nv e nţia . Cât priv eş t e aplicarea criteriului de 
"proporţiona litate", dacă autorităţile naţionale au în principiu facultatea de a 
alege măsurile pe care le socotesc necesare pentru a respecta preeminenţa 
dreptului sau pentru a da efect unor drepturi constituţionale . ele trebuie să le 
folo sească într-un mod care să le împace cu obligaţiil e lor în numele 
Convenţiei ş i sub rezerva controlului organelor acesteia. 

Cât priveşte necesitatea unor restricţii, Curtea reaminteşte că libertatea 
de expres ie este va labilă ş i pentru "informaţiil e" sau " ideile" care lovesc, 
şochează sau neliniştesc statele sau o anumită parte a populaţiei . În afară de 
aceasta, când limităril e unllăresc unele infonnaţ ii privind activităţ i pe care. 
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În ciuda implicaţiilor lor morale, autorităţile le-au tolerat şi continuă să le 
tolereze, organele Convenţiei trebuie să controleze Îndeaproape 
compatibilitatea lor cu principiile unei societăţi democratice. 

Ceea ce frapează Curtea, În primul rând, este caracterul absolut al 
deciziei Curţii Supreme: ea interzice În mod "definitiv" de a se comunica 
unor femei gravide informaţii asupra posibilităţii de avort provocat În 
străinătate , fără a ţine cont de vârsta şi starea de sănătate a celor interesate şi 
nici de motivele pentru care ele solicită sfaturi asupra Întreruperii de sarcină. 
Deja În această privinţă , amestecul se dovedeşte a fi prea mare şi 
disproporţionat. Alţi factori vin să confirme acest lucru. În primul rând, 
societăţile respective dădeau femeilor Însărcinate sfaturi În cadrul cărora 
consilierele nu preconizau şi nici nu Încurajau avortul , ci se limitau a explica 
soluţiile posibile. Femeile în cauză urmau să hotărască ce curs vor da 
informaţiilor primite. În al doilea rând , în Irlanda se pot obţine informaţii 
asupra posibilităţilor de avort în străinătate de la alte surse, spre exemplu din 
reviste, din anuaJ'e telefonice sau de la persoane care au contacte în Marea 
Britanie. Pornind de la aceasta, informaţiile pe care ordinul căuta să le 
interzică figurau deja in alte părţi, şi Încă în modalităţi necontrolate de un 
personal calificat şi care protejau mai puţin bine sănătatea femeilor. În 
sfârşit , elementele culese şi nediscutate de guvern dau de gândit că ordinul a 
creat un risc pentm sănătatea acestor femei: din acel moment, ele încercau să 
obţină o Întrempere a sarcinii într-un stadiu mai avansat, în lipsa unor sfaturi 
potrivite şi nu mai recurg la îngrijirile medicale postoperatorii obişnuite . Pe de 
altă parte, ordinul a putut duce la consecinţe şi mai nefaste pentru femeile 
care nu sunt suficient de bogate sau nu au nivelul de educaţie necesar pentm 
a ajunge la alte mijloace de informaţie. 

lnvocând art. 17 şi 60 ale Convenţiei, guvernul pleda că art. 10 nu 
trebuia să fie interpretat într-o manieră care să limiteze sau să distrugă 
dreptul la viaţă al copiilor care se vor naşte , cărora dreptul irlandez le acordă 
o protecţie specială, şi nici să i se aducă o atingere . Fără a pune în cauză 
acest regim de protecţie în temeiul Convenţiei , Curtea aminteşte că 
ordonanţa În litigiu nu interzice femeilor irlandeze să-şi întrerupă sarcina în 
străinătate şi că informaţiile de care aceasta caută să le lipsească se pot 
obţine din alte surse. Deci , nu este vorba de interpretarea art. 10, ci de modul 
de aplicare al dreptului intern În vigoare , care face posibil să se menţină, la 
nivelul său actual, număml de avorturi pe care le suportă irlandezele în afara 
ţării . 

Rezumând, interdicţia impusă petiţionarelor este disproporţionată faţă 
de obiectivele urmărite. Astfel, a existat o violare a art. 10 (15 voturi pentm, 
8 Împotrivă). 

6. - A vând în vedere această constatare, Curtea consideră că nu este 
cazul să examineze nici o doleanţă formulată de Dublin Well Woman, Open 
Door, dna X şi dna Geraghty în temeiul art. 8 şi 14 (unanimitate). 
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7. - În numele art. 50, Curtea acordă lui Dublin Well Woman 25.000 ;[ IR 
pentru lipsa de beneficiu din cauza ordinului (17 voturi pentru, 6 Împotrivă). 

Ea acceptă În totalitate cererea lui Open Door şi În parte pe cea a lui 
Dublin Well Woman, pentru cheltuieli de judecată şi taxe, prezentate În 
procedura internă şi În cea de la Strasbourg. Prima primeşte 68.985,75;[ IR şi a 
doua 100.000 ;[ IR, mai puţin suma luată cu titlu de asistenţă judiciară 
(unanimitate)'. 
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Capitolul 3 

DREPTUL LA INSTRUIRE 
(articolul 2 din Protocolul nr. 1) 

1. Limba de învăţământ 

~Il.3t CAZUL "LINGVISTICA BELGIANĂ" - Absenţă sau insuficienţă 
a învăţământului În franceză în comune ale regiunii de limbă unică 
olandeză din Belgia 

1. - La originea cazului "privind anumite aspecte ale regimului 
lingvistic În Învăţământul din Belg ia " se află şase cereri, introduse În faţa 
Comisiei, din iunie 1 962 până În ianuarie 1964, de către 324 de locuitori 
din Alsemberg şi din Beersel, din Kraainem, din Anvers, din Gand, din 
Louvain şi din Vilvorde. Cu excepţia localitălii Kraainem care, din /963 , 
aparţine de un arondisment administrativ separat, dotat cu un statut 
propriu, aceste localităţi aparţin regiunii considerate de către lege caflind 
" de limbă olandeză ". Populaţia lor cuprinde În proporţie I'G riabilă , şi 

câ teodată considerabilă, francofon i. 

2. - Petiţionarii, taţi şi mame de familie, de naţionalitate belgiană, au 
precizat că ei acţionează atât pe cont propriu, cât şi În numele copiilor lor 
minori, al căror număr depăşeşte 800. Subliniind că suntfi~ancofoni sau că 
se exprimă mai .ji'ecvent În ji'anceză, ei doresc să fi e instruiţi copiii lor în 
această limbă. Reclamaţiile lor erau Îndreptat e contra un ei serii de 
dispoziţii ale legislaţiei belgiene, şi În special a legii din 30 iulie 1963 
privind regimul lingvistic al În văţământului, care a abrogat două legi din 
/932 , Încă În vigoare atun ci când s-au introdus prim ele cereri. Ei 
reproşează statului belgian că nu organizează nici un fe l de unităţi şcolare 
În limba franceză În comunele unde locuiesc sau, În ce priveşte Kraainem, 
că nu organizează decât una care este considerată inS l!flcientă ; că lipseşte 

de subvenţii şcolile care, În aceleaşi comune, nu se conformea::ă clauzelor 
lingvistice ale legislaţiei şcolare; că rejilză să omologheze certificatele de 
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studii eliberate de asemenea şcoli: că Închide accesul copiilor lor la clasele 
fral1ce::e existel1 te ÎI1 al1umite locuri: că astfel Îi obligă, .{te să-şi dea copiii 
la o şcoală locală, soluţie pe care o socotesc contrară aspiraţiilor lor, .fie 
să-i trimită să-şi facă studiile În arondismentul Bruxelles-Capitală, unde 
limba de ÎI1\'ăţămâl1t este olal1de::a sau /i'al1ceza, con("o rm limbii mateme 
sau u::uale a copilului, sau in Walonia. ar, o asemenea "emigraJie şcolară" 
ar prol'oca riscuri gra \'e şi l1eplăceri. Pe scurt, părinţii denunJă \'io larea 
art. 8, 9, 10 şi 14 dil1 COI/\'el1!ie, precum şi a an. 2 din Protocolulnr. I l 

• Hotărârea din 9 februarie 1967 (p lenul Curţii) - Exceptie preliminară 
(seria A nr. 5) 

3. - Guvernul belgian contesta competenţa Curţi i. EI susţinea că atât 
Convenţia cât şi Protocolul nr. I nu se aplicau materiilor cu care cazul avea 
legătură şi că aceste materii aparţin ea u deci unui "domeniu rezervat" state lor. 
EI cerea Curţii să accepte această excepţie preliminară sau, în subsidiar, să o 
a l ăture fondului. 

4. - Curtea refuză acest lucru (unanimitate). Ea constată , într-adevăr, că 

toate reclamaţiile părinţilor interesaţi ridică probleme pri vind interpretarea şi 
ap li carea Convenţiei şi că aceste probleme nu pot fi disociate de fond. 
Acelaşi lucru este valabil pentru argumentul adus în baza noţiunii de 
"domeniu rezervat" . 

• Hotărârea din 23 iulie 1968 (plenul Curţii) - Fond (seria A nr. 6) 

5. - Înainte de a tranşa cele 6 chestiuni specifice puse atât de către 
Comisie cât şi de guvernul belgian, Curtea examinează unele probleme cu 
caracter mai general, privind sensul şi întinderea art. 2 al Protocolului nr. I şi 
a a11. 8 şi 14 din Convenţie. Ea socoteşte , într-adevăr, că răspunsul ce trebuie 
dat primelor depinde, până la un anumit punct, de soluţia dată celor din unnă. 

6. - În interpretarea genera l ă pe care ea o reţine , Curtea notează, mai 
întâi , că prima frază a art. 2 al Protocolului nr. I consacră un veri tab il drept 
la instruire. Ea constată că toate state le membre ale Consi liului Europei 
aveau, în perioada de deschidere a Protocolului pentru semnarea de către ele, 
şi au încă ş i la ora actuală. un sistem de învăţământ general şi oficial. Ea 

I Comisa declară cele 6 cereri in parte acceptabile (ea respinge reclama1iile privind ar\. 9 
ş i 10 ) şi pronun1ă unirea lor. 

In raportul său din 24 iunie 1965. ea exprimă a\izul că dacă legisla1 ia belgiană respectă in 
mult e privin1e art icolele invocate de către petiţionari. ea nu răspunde . in trei pri vinte. exigentelor 
primei fraze din an. 2 al Protocol ului nr. 1. combinat cu art. 14 din Conventie: mai intâi ea 
pro\ 'oacă retragerea total ă a sub\'entii lo r şco lilor pro\·incia le. comunale sau particulare care ar 
intret ine. eu titlu de clase nesubvenţionate ş i alătur i de invă\ământul in limba prescrisă de legile 
lingv istice. un im[lţământ complet sau paqial intr-o a lt ă limbă (7 voturi pentru. 5 Împotrivă); apoi. 
ea Împiedică a numiţi copii. pe s ingura bază a reşedin1ei părin1ilor lor. să aibă acces la şcolile de 
l imbă franceză. ex istente la Louvain (8 voturi pentru. 4 impotrivă) ş i În cele şase comune biling\"C 
de la perifcria Bruxclles-ului (7 voturi pcntru . 5 Împotri vă) ; În sfârş it ea determină. din 1932 . 
refuzul de a omologa certificatele de absolvire a studiilor secundare neconfonnc prescriptiilor 
lingvistice (8 \ ·oturi pcntru. 4 impotri\·ă). 
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trage de aici concluzia că nu se putea şi nu poate fi vorba de a obliga fiecare 
stat să creeze un asemenea sistem, ci numai să garanteze persoanelor aflate 
sub jurisdicţia statelor contractante dreptul de a se folosi de mijloacele de 
instruire disponibile la un moment dat. Aceasta implică un drept de acces la 
instituţiile şcolare existente, precum şi dreptul de a obţine, conform regulilor 
în vigoare din fiecare stat şi sub o formă sau alta, recunoaşterea oficială a 
studiilor terminate. Curtea relevă că astfel Convenţia nu impune obligaţii 
hotărâte şi, în special, nu specifică limba în care învăţământul trebuie 
desfăşurat. Ea recunoaşte , în final, că dreptul la instruire necesită, prin însăşi 
natura sa, o reglementare din partea statului , care însă nu trebuie niciodată să 
aducă atingere esenţei acestui drept şi nici să lovească în alte drepturi 
consacrate prin Convenţie. 

7. - Curtea analizează apoi a doua frază a art. 2 din Protocolul nr. 1. 
Impunând statelor să respecte dreptul părinţilor de a asigura educarea şi 

învăţământul, în conformitate cu convingerile lor religioase şi filozofice, 
această dispoziţie nu garantează un drept la instruire şi cu atât mai mult nu 
impune statelor respectarea, în domeniul educaţiei şi învăţământului, a unor 
preferinţe lingvistice ale părinţilor. A interpreta termenii "religioase" şi 
"filosofice" ca acoperind preferinţele lingvistice ar echivala cu a-i deturna 
sensul obişnuit. 

8. - Cât priveşte art. 8 § I al Convenţiei, el nu garantează , prin el însuşi , 

un drept la instruire şi nici un drept propriu al părinţilor în materie de 
instruire a copiilor lor. Totuşi, nu este exclus ca măsuri luate în domeniul 
învăţământului să poată afecta dreptul la respect pentru viaţa privată sau 
viaţa de familie sau să îi aducă o atingere; ar fi aşa , spre exemplu, dacă ele ar 
avea ca scop sau ca efect să tulbure această viaţă într-un mod nejustificat, 
mai ales îndepărtând arbitrar copiii de părinţii lor. 

9. - În ce priveşte art. 14 din Convenţie , conform căruia folosirea 
drepturilor şi libertăţilor recunoscute în aceasta trebuie să fie asigurate, fără 
nici un fel de diferenţă bazată în special pe limbă , Curtea constată , în primul 
rând, că această garanţie nu are o existenţă independentă. Totul se petrece ca 
şi cum art. 14 ar face paI1e integrantă din fiecare din articolele care consacră 
drepturi şi libertăţi; nu a fost cazul, în această privinţă, să se facă distincţie 
confonn naturii acestor drepturi şi libel1ăţi şi a obligaţiilor care le corespund 
ş i, de exemplu, ţinând cont dacă respectul dreptului, despre care este vorba, 
implică o acţiune pozitivă sau o simplă abţinere. Curtea socoteşte că a11. 14 
nu interzice orice deosebire de tratament în exercitarea drepturilor şi 

libertăţilor recunoscute , ci că egalitatea de tratament este încălcată dacă 
deosebirea este lipsită de o justificare obiectivă şi raţională. Existenţa unei 
asemenea justificări trebuie apreciată în raport cu ţelul şi efectele măsurii 
respective, având în vedere principiile care predomină în general în 
societăţile democratice. O deosebire de tratament nu trebuie să urmărească 
numai un ţel legitim: art. 14 este în aceeaşi măsură încălcat atunci când se 
stabileşte în mod clar că nu există un raport raţional de proporţionalitate între 
mijloacele folosite şi ţelul unnărit. Afinnând că nu poate ignora datele de 
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drept şi de fapt, care caracterizează viaţa societăţii în statul în cauză , Curtea 
nu înţelege să se substitu ie autorităţilor naţionale competente, care rămân 
libere să aleagă măsurile pe care ele le socotesc potrivite; contro lul său nu se 
face decât asupra conformităţii acestor măsuri cu cerinţele Convenţiei. 

10. - Pe baza interpretării generale pe care o reţine , Curtea examinează 
apoi cele şase chestiuni puse: a existat sau există o violare a Convenţiei şi a 
Protocolului nr. I 

1) atâta timp cât legile din 1932 se opuneau, iar legile din 1963 se opun 
creării şi subvenţionării , de către stat, a unor şcoli care nu s-ar conforma 
prescripţiilor generale de ordin lingvistic; 

2) în măsura în care legile din 1963 au ca efect retragerea totală a 
subvenţii lor de la şcolile provinciale, comunale sau particulare care întreţineau, 
cu titlu de clase ne subvenţionate ş i alături de învăţământul dat în limba prevăzută 
de legile lingvistice, un învăţământ complet sau parţial într-o altă limbă; 

3) în ce priveşte statutul propriu cu care art. 7 § 3 al legii din 2 august 
1963 înzestrează 6 comune de la periferia Bruxelles-ului, inclusiv Kraainem; 

4) în ce priveşte condiţiile cărora se supune , pentru copiii ai căror 
părinţi locuiesc în afara arondismentului Bruxelles-Capitală, înscrierea într-o 
şcoală din acest arondisment ; 

5) cât timp art. 7 ultimul alineat al legii din 30 iulie 1963 şi art. 7 § 3 al 
legii din 2 august 1963 împiedică anumiţi copii , pe singurul motiv al 
reşedinţei părinţilor lor, să intre în şcolile de limbă franceză existente a) la 
Louvain şi b) în cele 6 comune de la marginea Bruxelles-ului dotate cu un 
statut propriu, inclusiv Kraainem; 

6) atâta timp cât legile din 1932 duceau şi legile din 1963 duc la refuzul 
absolut de a omologa certificatele de studii secundare neconfonne cu pre
scripţiile lingvistice în materie de învăţământ? 

Il. - În unanimitate, Curtea pune concluzia absenţei violării în ce priveşte 
chestiuni le 1, 2, 3, 4, 5 a) şi 6. În legătură cu aceasta din unnă, ea nu socoteşte 
imposibil ca aplicarea dispoziţiilor în litigiu să ducă, în cazuri individuale, la 
rezultate care ar compromite un raport raţional de proporţionalitate între 
mijloacele folosite şi ţelul unnărit, până la a constitui o discriminare. Totuşi, ea 
constată că în speţă nici nu s-a stabilit şi nici măcar nu s-a susţinut că s-a ajuns la 
un asemenea rezultat în cazul vreunuia dintre copiii petiţionariloL 

12. - În schimb, Curtea hotărăşte că art. 7 § 3 al legii din 2 august 1963 
(chestiunea 5 b) nu este conform art. 14 din Convenţie , combinat cu prima 
frază din art. 2 al Protocolului nL 1, în măsura în care el împiedică anumiţi 
copii să intre la şcolile de limbă franceză , aflate în cele 6 comune de la 
marginea Bruxelles-ului , înzestrate cu un statut propriu , inclusiv Kraainem 
(8 voturi pentru, 7 împotrivă). O asemenea măsură este nejustificată atât timp 
cât ea comportă, în defavoarea anumitor indivizi, elementele unui tratament 
discriminatoriu bazat şi mai mult încă pe criteriul limbii decât pe cel al locului 
de şedere. Mai întâi că ea nu se aplică Într-un mod unifonn familiilor care 
vorbesc una sau alta dintre limbile naţionale. Copiii de limbă olandeză , care 
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locuiesc în regiunea de limbă unică franceză , de altfel foarte aproape, au acces 
la instituţiile şcolare de limbă olandeză existente în cele 6 comune, în timp ce 
copiilor francofoni , care locuiesc În regiunea de limbă unică olandeză, li se 
refuză accesul la şco lil e franceze din aceleaşi comune. De asemenea, clasele 
olandeze din cele 6 comune sunt deschise copiilor olandofoni din regiunea de 
limbă unică olandeză, În timp ce clasele france ze sunt închise copiilor 
francofoni din această regiune. O asemenea situaţie intră în contradicţie , de 
altfel, cu cea care decurge din pos ibilităţile de acces la şco lile de limbă 
franceză din arondismentul Bruxelles-Capitală , deschi se copiilor francofoni 
indiferent de locul de reşedinţă al părinţilor lor. De aic i reiese că această 
condiţie a locuinţe i nu este impusă în interesul instituţiei şcolare, pentru 
motive de ordin administrativ sau financiar; ea rezultă numai din 
considerente legate de limbă. În afară de aceasta, măsura în cauză nu respectă 
în Întregime, faţă de cea mai mare parte a petiţionarilor şi a copiilor lor, 
raportul de proporţionalitate între mijloacele folos ite ş i ţe lul urmărit. În 
special, imposibilitatea de a avea acces la şcolile franceze, oficiale sau 
subvenţionate , din cele 6 comune "cu facilităţi" afectează cu atât mai mult 
copiii petiţionarilor în exercitarea dreptului lor la instruire, cu cât nu există 
asemenea şcoli în comunele unde ei locuiesc. 

13. - Constatând în acest fel o violare , Curtea îşi rezervă dreptul 
eventual , pentru petiţionarii interesaţi, de a cere o satisfacţ i e echitabilă în 
virtutea art. 50 din Convenţi e 1. 
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2. Educaţia sexuală În şcoală 

~n ( , CAZUL KJELDSEN, BUSK MADSEN ŞI PEDERSEN contra 
DANEMARCEI - Educaţia sexuală obligatorie În şcolile primare publice 

1. - În Danemarca, educa(ia sexuală a constilltit , timp de mulfi ani. o 
parte a programului Ia cultatil ' al şcolilor publice, În mai 19 70 Însă. 
Parlamentul adoptă. În un anim itate , o lege ca re o face obligatorie. 
Pl'Omulgată la 27 mai ş i intrată În I'igoare la 1 august / 970. această lege 
prel'ede, de asemenea. că educa(ia sexuală IIU trebuie pre::entată ca o materie 
distinctă , ci integrată În predarea altor materii, Pa ba::a recomandărilor 
noului ghid de educa(ie sexuală În şcolile publice. elaborat de comisia de 
programe. ministrul educa/iei adoptă un decret care formulează obiecti l'ele 
educa/iei sexuale şi preci::ea::ă că aceasta este predată la toate nil'elurile În 
cadrul materiilor şcolare norl11ale, În special limba dane::ă. cristianis/1/ul. 
biologia (igiena), istoria (educa(ia cil'ică) şi instruireaIamilială. 

În perioada fapte lor În cau::ă. Învă(ământul primar dura 9 alli: un al 
::ecelea an. precum ş i un an preşcolar erau facultat ivi, În timpul anului 
şcolar 1970-1971 .716.665 elevi fi'ecventau 2.471 şcoli, din care 277 şcoli 
particulare grupau l/II total de 43,689 elel'i. Anumi(i părin(i recurgeau la 
Înl'ă/area la domiciliu. 
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2. - Petiţionarii, tari ş i mame de familie, se 0PUI/ educa/iei sexuale 
,. integrate ", şi prin aceasta, obligatorie. Socotind că ea ridică ş i probleme 
de ordin etic, ei preferă să-şi instruiască singuri copiii, În acest domeniu, 
dar cererile lor de dispensă sunt respinse de că tre autorităţile competente. 

DI Viking Kjeldsen, galvani::.ator. şi soţia sa, Annemarie, Învăţătoare, 
au o fiică şi locuiesc la Varde. După ce şi-au retras .fetira de la o .ycoală 

publică din localitate şi au instruit-o acasă, timp de un an, ei o trimit din I/ OU 
la şcoala publică, ÎI/ august 1972: şcoala particulară cea mai apropiată se 
află la 19 km de domiciliu şi .fata lor, diabetică, nu poate părăsi casa o 
perioadă de timp /Ilai lungă . 

Cât priveşte p e dl Arne Busk Madsen, pas tor, ş i sOfia sa Inger, 
Învăţătoare, ei au patru copii, din care cel mai mare a intrat in 1972 Într-o 
şcoală publică din Abenra. oraş unde ei locuiesc. 

in sfârşit, dl Hans Pedersen. pastor, ş i soţia sa Ellen au ciI/ ci copii. dil/ 
care trei erau de vârstă şcolară În 1972. Doi dintre ei frecl'entau şcoli 
particulare. pentru a nu fi ob/igari să urme::.e educaţia sexuală ; al treilea era 
Înscris la şcoala municipală , dar părinţii se gândeau să-I retragă. 

3. - DI şi dna Kjeldsen sesizează Comisia la 4 aprilie 1971. dl ş i dna 
Busk Madsen, precum şi dl şi dna Pedersen, la 7 octombrie 1972. i/1 cele trei 
cereri ale lor, care \'01' fi conlopite la 19 iulie 1973, ei susţin că educaţia 
sexuală, aşa cum a introdus-o legea din 1970 În şcolile publice, este contrară 
cOl/vingerilor lor de părinfi creştil/i şi l'iolea::.ă art. 2 dil/ Protocolul nI'. 1. 
Ulterior, dl şi dna Kjeldsen invocă şi art. 8. 9 şi 14 din COI1l ·enfie. I 

• Hotărârea din 7 decembrie 19 76 (Cameră) (seria A nI'. 23) 

4. - Curtea examinează legi s l aţia în cauză, mai întâi prin pri sma celei de 
a doua fraze a art. 2 din Protocolul nr. 1. Fără îndoială , părinţii danezi au 
libertatea de a-şi instrui copiii la domiciliu sau să-i trimită în şcoli particulare 
şi puternic subvenţionate de către stat, dar şcolile publice nu scapă de 
imperativul acestei clauze; prin urmare , statul trebuie să respecte 
convingerile religioase şi filozofice ale părinţilor în cadrul ansamblului 
programului de Învăţământ. Achitându-se de funcţiile pe care ş i le asumă În 
materie de Învăţământ şi de educaţie, el trebuie să vegheze ca informaţiil e 
sau cuno ştinţele care figurează În program să fie difu zate într-un mod 
obiectiv , critic şi plurali s t. Îi este interzis să urmărească un scop de 
Îndoctrinare, care poate fi considerat că nu respectă convingerile părinţilor. 

Educaţia sexuală, aşa cum este prevăzută şi organizată de legisl aţia 
daneză , tinde , înainte de toate, să informeze mai bine elevii. Nu se pot, 

1 În raportul să u din 21 manie 1975. Comisia cons ideră că ex i stenţa unui sistem danez de 
educaţie sex uală nu Încalcă. În sine. art . 2 din Protocolul nr. I (7 voturi pentru, 7 ÎmpotriYă. cu 
votu l deci si\ al preşed int e lui ) ş i că nu a existat o violare nici a an. 8 ş i 9 din Con ven ţie 

(unanimitate) . nici a an. 14 (7 votu ri pentru. 4 Împotrivă şi trei abţineri) . 
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evident, exclude din partea unor învăţători unele aprecieri care să încalce 
domeniul religios şi filozofic , căci este vorba aici de un domeniu unde 
judecarea realităţii se revarsă uşor asupra judecăţilor de valoare. Statul danez 
încearcă să tragă semnalul de alarmă pentru elevi asupra fenomenelor care lui i 
se par neliniştitoare , spre exemplu asupra frecvenţei excesive a naşterilor în 
afara căsătoriei, a avorturi lor provocate sau a bolilor venerice. EI doreşte ca ei, 
atunci când vine momentul , "să-şi asume şi să aibă grijă de celălalt în acest 
domeniu", "să nu-şi provoace necazuri sau să nu le atragă asupra celorlalţi din 
simplă necunoaştere" . Dacă acestea sunt nişte consideraţii de ordin moral , ele 
îmbracă un caracter foarte general şi nu duc la o depăşire a limitelor a ceea ce 
un stat democratic poate concepe ca fiind de interes public. Legislaţia daneză nu 
este o încercare de îndoctrinare, preconizând un comportament sexual 
determinat. Ea nu aderă la exaltarea sexului şi nici nu incită elevii să se dedea la 
practici periculoase pentru echilibrul, sănătatea sau viitorul lor sau de condamnat 
în ochii multor părinţi . În afară de aceasta, ea nu atinge dreptul acestora din urmă 
de a-şi lumina şi sfătui copiii şi de a exersa asupra lor funcţiile naturale de 
educator, de a-i orienta într-o direcţie conformă cu propriile lor convingeri. 

Curtea admite că se pot produce abuzuri în felul în care o anumită 
şcoală sau un profesor anume aplică textele în vigoare; ea subliniază că 
revine autorităţilor competente să vegheze cu cea mai mare atenţie ca acele 
convingeri religioase şi filozofice ale părinţilor să nu fie lovite la acest nivel 
prin imprudenţă , prin lipsă de discernământ sau prozelitism inoportun. 
Intrucât nu este sesizată cu o asemenea problemă în speţă, ea decide că art. 2 
din Protocolul nr. 1 nu a fost violat (6 voturi pentru, I împotrivă). 

5. - Cei şase părinţi pretindeau, de asemenea, că sunt victime, în folosirea 
drepturilor protejate din art. 2 din Protocolul nr. 1, ale unei discriminări bazate pe 
religie şi incompatibilă cu art. 14 din Convenţie: ei subliniau că legislaţia daneză 
permite părinţilor să-şi scutească copiii de cursurile de instruire religioasă, în timp 
ce în materie de educaţie sexuală, ea nu oferă nici o posibilitate comparabilă. În 
vederile Curţi, această legi s laţie nu include nimic care poate da impresia că se 
preconizează un tratament discriminatoriu având ca bază sau ca motiv o 
caracteristică personală prin care persoane sau grupuri de persoane se deosebesc 
unele de altele. Curtea constată, mai ales, că există o diferenţă de natură între 
instruirea religioasă şi educaţia sexuală practicată în Danemarca. Prima răspunde 
în mod necesar unor doctrine şi nu unor simple cunoştinţe, aşa cum face cea de a 
doua. De aici, diferenţa denunţată de petiţionari se sprijină pe elemente de fapt 
neasemănătoare şi nu încalcă art. 14 (6 voturi pentru, I împotrivă). 

6. - În ceea ce priveşte art. 8 şi 9 din Convenţie , Curtea pune, de 
asemenea, concluzia absenţei unei violări (unanimitate). 
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3. Pedepsele corporale în şcoală 

~::§o CAZUL CAMPBELL ŞI COSANS contra REGA TULUl UNIT -
Pedepse corporale În şcolile publice din Scoţia 

1. - Dnele Grace Campbell şi Jane Cosans locuiesc amândouă În Scoţia şi 

au fiecare câte un fiu de vârstă şcolară . Ele se plâng de recurgerea la 
pedepsele corporale, ca măsură disciplinară, În şcolile publice scoţiene 
Fecventate de copiii lor: aceste pedepse constau În lovirea palmei cu o curea 
din piele şi sunt aplicatefie În timpul orelor, Înfaţa colegilor, În caz de proastă 
conduită În clasă, fie de către director sau uJjul/dul său, /Î1 biroul acestora, În 
caz de comportare proastă În afara clasei sau de foarte proastă conduită În 
general. Din motive financiare şi practice, cele două mame nu ali altă solu{ie 
realistă şi acceptabilă decât să-şi trimită copiii În asemenea institufii, 

Gordon Campbell, născut În iulie 1969, merge la şcoala primară catolică 

Sfântul Matei la Bishopbriggs (regiunea Strathclyde). Serviciul academic regional 
respinge cererile dnei Campbell, care doreşte să aibă siguranţa că lui Gordon nu i 
se vor aplica pedepse corporale pe motive disciplinare, De fapt, el nu a suferit 
niciodată o asemenea pedeapsă în această şcoală, unde rămâne până În iulie 1979, 

În septembrie 1976, ca urmare a refuzului său de a se supune unei 
pedepse corporale, pentru că a Încercat să se Întoarcă acasă pe o scurtătură 
interzisă, dintr-un cimitir, Jeffrey Cosans este exmatriculat temporar din 
liceul Beath din Cowdenbeath (regiunea Fife). În ianuarie 1977, autorităfile 
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arată că vor ridica măsura de exmatriculare: totuşi. ele nu rezoh'ă nimic 
deoarece părin(ii lui Jeffi'ey cer ca acesta din urmă. dacă revine la şcoală . să 

nu mai tr ebuiască să suporte pedep se co rporale În nic i 1111 fel de 
circums tan(ă. JefFey. care a depăşit vârsta şcolară În mai / 977. cu oca::ia 
Împlinirii a 16 ani. /1l1 s-a mai Întors niciodată la liceu. 

2. - În dreptul sco(ian, Învăfă torii pot folosi pedepse co/porale cu 
moderafie. În scop disciplinar. Dacă ar aplica o pedeapsă pentru un motiI' 
nelegal sau Îl1Ir-un //I od excesiv. arbitrar sau cu cru::ime, ar fi o agresiune care 
putea duce la aC/iuni de obfinere a unor daune interese sau la urmăriri penale. 
GIII'ernul britanic sus(ine o politică tinzând spre abolirea pedepselor co/porale, 
ca //Iăsură disciplinară În şcolile scofiene; 101llŞi. În conceptia sa. cea mai bună 
manieră de a o aplica constă mai curând În CI căuta progresul În această 

directie. de acord cu to(i cei interesati. decât pe cale legislativă. 

3. - În jcl{a Comisiei. sesi::ată la 30 martie şi 1 octombrie /976, .fiecare din 
cele două //Iame susfine că .folosirea pedepselor co/porale. În şcolile În discu{ie. 
constituie 1I/1 tratament contrar ari. 3 din COIll 'en/ie şi aduce atingere dreptului 
său. garalllat deFa::a a doua a art. :: din Protocolul nI'. 1. de a asigura educafia 
şi Î/II'ă/ămân tul copilului său coll/or//1 propriilor convingeri fi lozofice. Dna 
Cosam sustine. În plus. că fiul ei a suferit, din cau::a eXlIlatriculării din liceu. o 
violare a dreptului său la ins!mire, protejat de prima Fază ([ aceluiaşi articol. J 

• Hotărârea din 25 februarie /982 (Cameră) (seria A nI'. 48) 

4. - CUl1ea, care nu avea de studiat sancţiuni corporale efectiv ap licate. în 
primul rând notează că un simplu risc de acţiuni interzise prin art. 3 din 
Convenţie poate viola acest text dacă el este suficient de real şi imediat. 

Aplicând jurisprudenţa sa, Curtea consideră că situaţia în care se aflau 
Gordon Campbell şi Jeffrey Cosans nu se traduce nici în "tortură" nici în 
"t ratament inuman"; în afară de aceasta. nu ar fi vorba de un ,.tratament 
degradant" decât dacă el ar fi cauzat celor interesaţi - în ochii altora sau în ochii 
lor - o umilire sau înjosire care să atingă un minimum de gravitate, care trebuie 
apreciat în lumina circumstanţelor. Având in vedere mai ales s ituaţia existentă 

în Scoţia , nu s-a stab ilit că simplul ri sc de a suferi o pedeapsă corporală 
umileşte sau înjoseşte elevii în ochii celorlalţi într-o măsură dorită sau într-o 
măsură oarecare. Copiii petiţionarelor au fost ei înşiş i astfel în propriii lor ochi') 
Curtea con stată absenţa unor probe evidente, la aceşti copii, a unor efecte 
nefaste de ordin psihologic sau de alt fel. Jeffrey Cosans poate a trăit sentimente 
de teamă sau n e lini ş te, dar aceasta nu este suficient pentru a constitui "un 
tratament degradanr' ; acelaşi lucru este va labil , a fo rtiori, pentru Gordon 
Campbell , asupra căruia nu a planat niciodată o ameninţare directă de pedeapsă 
corporală . În acest fel , nu s-a putut stabili nici o încălcare a an. 3 (unanimitate). 

I in rapo rtul să u din 16 ma i 1980. Comisia consideră că ex i stă o yio lare a ce lc i de a doua 
fraze din an. 2 al Protocolului nr. 1. fală de ce le do u ă pcti\ionare (9 vot uri pentm. 5 Împotrivă) 
ş i că nu se impune a căuta dacă ex i s tă ş i o viola re a prime i fraze a acestu i articol (8 yoturi 
pentru. I Împotrivă ş i 5 ab\ineri) . Cât pri\ 'eşte an. 3 din Conven ţ i e . ca pune conc luzia abscn\e i 
infraC\iunii ( 13 \ Oluri pentru. I Îm potrivă) . 
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5. - Examinând cazul În lumina celei de a doua fra ze a art. 2 d in 
Protocolul nr. 1, Curtea aminteş te că statel e contractante sunt chemate să 

respecte convingerile fil ozofic e ale părinţil or în exe rci tarea ansamblului 
funcţiil or lor în materie de educaţie şi de învăţământ. Contrar guvern ului 
britanic , ea con sideră , printre altele, că funcţiil e asumate de stat în Scoţia - e l 
se angajează să definească marile orientări ale Învăţământului - se ext ind la 
problemele de disciplină în general , aceasta reprezentând un element inerent 
oricărui sistem educaţ i ona l. 

Cu certitudine , ex pres ia "convingeri filozofice" nu se pretează la o 
defi niţie exhaust i vă, dar în contextul art. 2 ea se aplică unor vederi care at ing 
un anumit grad de forţă, de seriozitate, de coerenţă ş i de importanţă. merită să 

fie respec tat e Într- o soc ieta te democratică , nu sunt incompatibile cu 
demnitatea persoane i ş i nu contrazic dreptul fundamental a l copilului la 
instruire. Păre rile dne lor Campbe ll ş i Cosans asupra pedepse lor corporale 
îndeplinesc aceste di verse condi ţii şi se traduc deci, contrar ce lor ce susţine 
guvernul englez, în "convingeri filozofice" . 

De asemenea, Curtea respinge argumentul guvernului , conform cărui a 
politica sa de abandonare trepta tă a pedepse lor co rpora le ar fi suficientă 
pentru a as igura .. respectarea" convingerilor filozofice. Ea ni ci nu consideră 
ca stabilit că orice a ltă so luţie ar fi , prin forţa lucruril or, contrară rezervei 
britanice faţă de art. 2, conform căreia obli gaţia de a respecta convingerile 
fil ozofice nu a fost acceptată decât în măsura în care ea este compatibilă cu 
,.acordarea unei instruiri şi unei formaţii efic iente ş i care să nu provoace 
cheltuieli publice nemăsurate" . 

În felul acesta, Curtea ajunge la conc luz ia că cele două petiţionare au 
suferit o violare a celei de a doua fraze a art. 2 (6 voturi pentru, I împotrivă). 

6. - Contrar Comisiei. Curtea socoteşte necesar să rezolve un ultim punct: 
JeffTey Cosans ş i-a văzut negat dreptul la instruire, garantat prin prima frază a 
art. 2 din Protocolul nr. I ~ Exmatricularea sa temporară avea ca motiv refuzul -
al său ş i al părinţilor să i - de a fi de acord să supol1e sau să se expună unei 
pedepse corporale; el nu s-ar fi putut întoarce la liceu decât dacă părinţii lui ar fi 
acţionat împotri va convingerilor lor, pe care Regatul Unit este obligat să le 
respecte prin fraza a doua din art. 2. Cu toate că statul este abilitat, prin acest 
articol , să reglementeze dreptul la instruire , el nu va putea să subordoneze 
accesul într-o instituţie şco l ară unei condiţii care intră în conflict cu un alt drept 
protejat de Protocol. Curtea pune deci concluzia că există ş i faţă de Jeffre y 
Cosans o încălcare a prime i fraze a art. 2 (6 voturi pentru, I împotrivă). 

7. - Problema ap licării art . 50 din Convenţie netiind pregătită , Curtea o 
rezervă (unanimitate) . 

• Hotărârea dill 22 martie 1983 (Cameră) - Aplicarea articolului 50 (seria A 
nr. 60) 

8. - Dna Campbell cerea 3.000 f cu titlu de "indemnizaţie ju stă" şi 
pentru cheltuielile personale făcute ; o sumă suplimentară. a cărei mărime nu 
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o indică , pentru cât o va costa învăţământul particular al copiilor ei; şi 

10.856, 60 f , scăzând sumele luate de la Comisie, drept ajutor judiciar, 
pentru cheltuieli de judecată şi taxe . Ea dorea, în afară de aceasta, să vadă 
guvernul angajându-se că în şcolile Regatului Unit copiii ei nu vor mai suferi 
nici un fel de pedeapsă corporală. 

Dna Cosans solicită 5.000 f pentru daune morale şi 12.471,10 f pentru 
cheltuieli de judecată şi taxe, scăzând sumele primite de la Comisie cu titlu 
de asistenţă juridică. 

În ceea ce-I priveşte pe Jeffrey Cosans, el pretindea 25.000 f drept 
prejudiciu moral ; el susţinea , în special, că exmatricularea sa temporară din 
şcoală l-a împiedicat să -şi termine studiile şi i-a limitat şansele ş i 
perspectivele de angajare . 

9. - Curtea decide că Regatul Un it trebuie să verse, drept cheltuieli de 
judecată şi taxe , 940 f dnei Campbell şi 8.846 , 60 f , minus 2.300 f , 
dnei Cosans şi , pentru daune materiale şi morale , 3.000 f lui Jeffrey Cosans 
(unanimitate). Ea declară inacceptabile sau respinge cererile de satisfacere 
echitabilă pentru surp lus (unanimitate ).1 
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