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1. Introducere 

Prezentul raport general examinează impactul dreptului unitar 
asupra procesului penal la nivel naţional, şi în special asupra 
standardelor internaţionale privind protecţia drepturilor 
fundamentale ale omului. El are la bază un chestionar extensiv, la 
care noi, raportorii generali, am primit drept răspuns paisprezece 
rapoarte naţionale: în ordine alfabetică, de la Africa de Sud, Anglia, 
Republica Cehă, Republica Croaţia, Elveţia, Finlanda, Franţa, 
Germania, Olanda, Româniil*, Spania, Statele Unite ale Americii, 
Taiwan şi Venezuela. Atât natura chestionarului cât şi dezechilibrul 
distribuţiei ţărilor din care am primit răspunsuri necesită câteva 
observaţii preliminare. 

Dat fiind faptul că zece din cele paisprezece rapoarte naţionale 
descriu situaţia din Europa, devine imediat evident că nu se poate 
nicidecum generaliza susţinând că ele prezintă situaţia din întreaga 
lume. Este regretabil că nu s-a reuşit obţinerea de informaţii din 
legislaţia mai multor state africane, asiatice şi sud-americane. Este 
îndeosebi regretabil vizavi de democraţiile aflate în faşă şi de ţările care 
au semnat instrumentele internaţionale de drepturile omului dar care 
depun eforturi mari pentru a implementa chiar şi cele mai elementare 
drepturi fundamentale (cum sunt cele referitoare la suficienţa apei şi 

hranei, la locuinţă, educaţie etc.), de ţările care tocmai au ieşit din 
situaţii conflictuale, sau ţări care au alte forme de control social 
instituţionalizat şi de proceduri Uudiciare) în cazurile penale (pentru că 
nu ţin de tradiţia dreptului civil sau comun şi/sau au alte mijloace -
tradiţionale - de soluţionare a conflictelor decât procesul penal aşa cum 

* Raportul naţional referitor la România a fost elaborat de către prof. univ. dr. 
Irina Moroianu ZIătescu, membru al Academiei internaţionale de drept comparat, 
director al Institutului Român pentru Drepturile Omului, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, şi jud. Ana Lăbuş, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii . 
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îl înţeleg cei din Vest). Astfel de contribuţii ar fi aruncat probabil o cu 
totul altă lumină asupra impactului instrumentelor internaţionale de 
drepturile omului asupra dreptului penal. I 

Aceasta ridică importante semne de întrebare în legătură cu ce 
anume se înţelege prin protecţia drepturilor fundamentale în 
procesul penal şi în legătură cu conceptul ce derivă din ideile în 
esenţă ale iluminismului occidental privind libertatea individuală şi 
rolul statului. Nu se intenţionează să se intre în eterna dezbatere în 
care universalitatea discursului drepturilor omului este contestată ca 
fiind o concepţie prin excelenţă occidentală care nu se aplică în alte 
părţi ale lumii,2 ceea ce ar duce cu mult peste limitele de spaţiu şi 
scopul acestui raport. Se impune totuşi de la început clarificarea că 
în orice caz chestionarul reflectă propria concepţie vest-europeană, 
atât în privinţa procesului penal , cât şi a rolului drepturilor 
fundamentale. Într-adevăr, enumerând problemele legate de 
drepturile omului aflate în discuţie într-un proces penal, chestionarul 
urmăreşte îndeaproape structura Convenţiei Europene a Drepturilor 
şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului. Cât priveşte structura 
prezentului raport, dacă atât natura chestionarului cât şi răspunsurile 
date nu permit o generalizare la nivel mondial, în limitele respective 
se poate încerca tragerea unor concluzii comparative generale în 
legătură cu influenţa standardelor internaţionale unificate asupra 
diferitelor sisteme juridice, şi nu doar prezentarea prevederilor 
legislaţiei din cele paisprezece ţări examinate. 

În acest scop, chestionarul a fost astfel întocmit încât să ne 
permită, sperăm noi, să examinăm o serie de chestiuni care 
evidenţieze diferenţele sau similitudinile din dreptul pozitiv. 
Problema, evident, nu o constituie faptul că ele există, ci motivele 
pentru care aşa stau lucrurile şi factorii care influenţează continuarea 
existenţei diferenţelor sau eventuala convergenţă a sistemelor 
juridice. În acest sens, întrebările se referă la o serie de aspecte 

J Unul din motive le pentru care nu s-a reuşi t obţinerea de rapoarte de la o serie 
de ţări africane şi asiatice este că posibilii raportori au adus la cunoştinţă că nu vor 
dispune de mijloacele (financiare) pentru a se deplasa în Mexic în vederea 
participării la conferinţă. Dată fiind importanţa extinderii cercetării juridice dincolo 
de frontierele lumii occidentale, se so licită Academiei Internaţiona l e să aibă în 
vedere acordarea de sprijin financiar reprezentanţilor unor astfel de ţări. 

2 A se vedea o trecere în revi stă a acestei abordări şi un răspun s: Upendra 8axi , 
"Voices ofSuffering and the Future ofHuman Rights", 8 Transnat'l L. & Contemp. 
Probs. 125 (1998) 
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legate de măsura în care se face s imţită influenţa standardelor 
internaţionale şi modul în care sunt ele implementate. 

Examinarea deosebiri lor constituţionale - de exemplu dacă 
dreptul internaţional face parte din ordinea juridică internă sau 
trebuie mai întâi încorporat (monism faţă de dualism) - semnificaţia 

existenţei unei carte constituţionale a drepturilor care se aplică (şi) în 
procesele penale, precum şi natura regimului tratatelor internaţionale 
pe care le-a semnat ţara respectivă. Acordăm atenţie ş i contextului 
mai larg şi, dat fiind că toate ţările respondente au sisteme juridice 
care ţin de dreptul comun sau civil, am pus întrebarea dacă 
dihotomia contradictorial sau inchizitorial care este de regulă 
asociată cu tradiţiile respective , are vreo rel evanţă pentru 
implementarea în procesul penal a standardelor drepturilor omului 
recunoscute pe plan internaţional. 3 Totodată, contextul mai larg 
impune examinarea nu doar a procedurii în in stanţă ci şi a fazei 
premergătoare procesului , şi nu doar a dreptului teoretic ci şi a 
dreptului în acţiune şi a cazurilor practice care Întăresc sau 
prejudiciază punerea În aplicare a oricăror drepturi fundamentale ce 
ar exista pe hârtie. Iar În final examinăm dacă unele dintre efectele 
unor probleme mai ample, globalizate, precum terori smul , crima 
organizată şi sentimentele sociale de insecuritate au condus la 
modificări ale dreptului intern. Vom dezvolta pe scurt toate aceste 
probleme În capitolul următor. 

Dar Înainte de asta, trebuie să lămurim un lucru: ideea 
preconcepută după care un sistem de drept este mai bun sau mai 
legitim decât altul, că oferă rezultate mai legitime sau că este mai în 
măsură să se adapteze cerinţelor drepturilor individuale 
fundamentale. Noi pornim de la ideea că sistemele diferite, cel puţin 
În societăţile democratice, nu sunt nici mai bune nici mai rele ci pur 
ş i simplu diferite, deoarece ele funcţionează în propriul lor context 
istoric, politic, social ş i juridic. Întrebarea care se pune este dacă 
astfel de deosebiri influenţează modul de garantare pe plan intern, în 
cadrul proceselor penale , a drepturilor fundamentale ale omului 
recunoscute pe plan internaţional. 

3 Taiwan, parte a teritoriului Chinei până la sfărşitul anilor 1940, este dificil de 
plasat În oricare tradiţi e juridică. Structura procesului penal În Taiwan, este 
recunoscută, totuşi, ca fiind un amestec între contradictorial ş i inch izitorial (a se 
vedea Capitolul 4). 
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2. Probleme de substrat 

Atât în tradiţia common law cât şi în cea a dreptului continental, 
procesul penal face parte dintr-un sistem mai larg al justiţiei penale 
care poate fi descris în funcţie de trei aserţiuni ce au legătura între 
ele şi care derivă din necesitatea de bază a statului de drept într-o 
societate democratică - aceea de a se ajunge la un echilibru stabil 
între drepturile şi interesele individului şi cele ale colectivităţii. 
Prima este că justiţia penală asigură securitatea în două sensuri : 
permiţând autorităţilor publice ca, prin aplicarea legii, să se ocupe în 
mod legitim de pericolul comiterii de infracţiuni şi preîntâmpinând 
amestecul nejustificat al autorităţii publice în libertatea şi bunăstarea 
noastră atunci când aceasta îşi face datoria cercetând infracţiunile şi 
prinzându-i şi pedepsindu-i pe făptuitori. Cea de-a doua aserţiune 
este că tot acest demers nu se poate realiza decât dacă se dispune de 
un proces penal care va scoate la lumină adevărul , iar acest lucru se 
face fără o încălcare a drepturilor şi libertăţilor individuale. Cea de-a 
treia este că acest proces necesită un sistem verificări şi echilibrări 

care să garanteze corectitudinea şi care, pe cât este omeneşte posibil, 
să preîntâmpine erorile : adevărul legitim necesită corectitudinea 
modului în care este stabilit, în timp ce corectitudinea procedurală 
este o garanţie prin ea însăşi , chiar dacă nu una absolută, că adevărul 

va fi atlat. 

A. Drepturile fundamentale ale omului şi procesul penal 

Instrumentele internaţionale ale drepturilor omului , în mod 
deosebit Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice 
(PIDCP) şi Convenţia europeană a drepturilor ş i libertăţilor 

fundam entale ale omului (CEDO), dar şi tratate precum Convenţia 
ONU Împotriva torturii şi a altor tratamente ori pedepse crude, 
inumane sau degradante şi Convenţia europeană pentru prevenirea 
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tarturii şi tratam ente /ar ari pedepse/ar crude, inumane sau 
degradante, prevăd o serie de drepturi fundamentale care au legătură 
cu procesul penal, precum şi cu valorile umanitare ce le însoţesc cu 
privire la drepturile inerente ale persoanelor individuale în calitatea 
lor de fiinţe umane la integritate fizică, libertate şi autodeterminare. 
Toate acestea fixează limitele a ceea ce poate face un stat în vederea 
realizării urmăririi penale, procesului, condamnării şi pedepsirii 
făptuitorilor şi prin urmare în vederea realizării securităţii societăţii 
în ansamblu. Dacă principiul statului de drept cere ca statul să fie 
îngrădit de limitele pe care i le fixează legea, convenţiile drepturilor 
omului dau o garanţie suplimentară potrivit căreia, în cele din urmă, 
activităţile statului legate de justiţia penală care încalcă drepturile 
fundamentale ale persoanelor individuale pot fi examinate de un 
tribunal imparţial şi independent - principiu care este garantat 
explicit de PIDCP (Articolul 9) şi de CEDO (Articolul 5) în legătură 
cu privarea de libertate (habeas carpus). 

Aceeaşi cerinţă se aplică şi proceselor penale, şi atât PIDCP cât şi 
CEDO conţin aşa-numitele paragrafe ale procesului echitabil 
(Articolele 14 şi respectiv 4) care enumeră dreptul la un proces public 
în faţa unui tribunal imparţial şi independent, precum şi alte drepturi 
procedurale. Dar procesul echitabil nu este determinat doar de 
paragrafele referitoare la un proces echitabil, după cum acestea din 
urmă nu se referă exclusiv la procedura în instanţă , cu toate că 
formularea lor ar părea să sugereze că aşa stau lucrurile. Interpretarea 
standard a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CE DO) este că, la 
stabilirea existenţei unei încălcări a Articolului 6, trebuie să se aibă în 
vedere procedura În ansamblul său,4 astfel încât garanţiile privind un 
proces echitabil să acopere şi faza premergătoare procesului a 
cercetării penale, a audieri lor în cameră etc. 

Mai mult, alte drepturi fundamentale, garantate de aceleaşi 
convenţii sau de altele, pot influenţa de asemenea şi corectitudinea 
procedurilor. Prezumţia de nevinovăţie şi dreptul de a nu vorbi pot fi 

4 A se vedea, de exemplu, cazul CEDO din 2 iuli e 2002 , S. N. Împotriva 
Suediei (utilizarea În probatoriu a declaraţiilor obţinute În faza anchetei poliţiei şi a 
investigaţiei judiciare) şi cazul CEDO din Il iulie 2006, Jalloh Împotriva Germaniei 
(admisibilitatea probelor obţinute prin tratamente inumane ş i degradante În faza 
premergătoare procesului). 
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subminate, de exemplu, de încălcarea incorectă , de către anchetatori , 
a dreptului la intimitate, sau prin aplicarea unui tratament degradant 
şi umilitor suspectului aflat în mâinile poliţiei, în timp ce dreptul la 
un proces public poate fi afectat dacă presei i se interzice să asiste la 
proceduri prin aceasta fiind în imposibilitate de a-şi exercita dreptul 
de a culege informaţii, care face parte din dreptul la liberă 
exprimare. Reiese imediat că garanţiile internaţionale la un proces 
echitabil sunt strâns legate de stabilirea cu acurateţe a adevărului 
(verdicte corecte) : dreptul de a nu vorbi, strâns legat de protecţia 
împotriva autoincriminării şi de interzicerea metodelor neortodoxe 
de persuasiune în timpul interogatoriului, derivă nu numai din ideea 
umanitară că tortura este inacceptabilă , ci şi din recunoaşterea 
faptului că declaraţiile/mărturisirile obţinute cu forţa sunt în mod 
inerent neconcludente şi au toate şansele să ducă la erori juridice. 
Tot astfel, dreptul de a cunoaşte şi a contesta probele nu doar reflectă 
ideea că este inechitabil să judeci şi să condamni o persoană pe baza 
unor probe pe care aceasta nu le cunoaşte, ci este totodată un mijloc 
important de stabilire a adevărului prin aceea că satisface cerinţa ca 
ambele versiuni ale faptelor să fie auzite de tribunalul în fapt. 

B. Asemănări şi diferenţe 

Toate ţările care figurează în acest raport sunt semnatare fie ale 
PIDCP sau CEDO, fie ale ambelor şi, cu excepţia Taiwanului, 
semnatare ale uneia sau ambelor convenţii privind tortura, în timp ce 
Africa de Sud este parte şi la Carta africană a drepturilor omului şi 
popoarelor. Multe ţări americane au ratificat şi Convenţia 

interamericană pentru prevenirea şi pedepsirea torturii şi Convenţia 
americană a drepturilor omului; în cazul nostru, Venezuela da, 
Statele Unite nu. Majoritatea, iarăşi cu excepţia Taiwanului, acordă 
cetăţenilor lor dreptul la o formă oarecare de plângere individuală în 
baza unuia sau mai multora din aceste tratate5. 

Prin urmare, se poate spune că cel puţin toate au obligaţia de a 
respecta aceleaşi drepturi fundamentale în cadrul procesului penal, 

5 Taiwanul este parte semnatară a Pactului internaţional cu privire la drepturile 
civile şi politice şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului , dar nu este 
membră a Naţiunilor Unite, şi nici nu este recunoscută ca ţară independentă de 
majoritatea ţărilor din lume. Din acest motiv, cetăţenii taiwanezi nu au dreptul de a 
depune plângeri la un organism internaţional. 
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chiar dacă majoritatea au depus rezerve la unul sau la mai multe 
articole. Totuşi, există o serie de diferenţe semnificative. Toate 
aceste chestiuni ar putea afecta implementarea/ profunzimea 
implementării standardelor internaţionale şi gradul de convergenţă 
sau de divergenţă a procedurilor şi practicii penale, fapt care ne-a 
determinat să Întrebăm dacă ele se reflectă În legislaţia internă şi În 
situaţia din ţările avute În vedere şi care sunt consecinţele. 

În primul rând, numai CEDO are un astfel de regim care să 
permită ca drepturile din Convenţie să fie interpretate şi susţinute de 
o instanţă la care fiecare cetăţean În parte poate depune o plângere În 
mod direct şi care a produs o jurisprudenţă bogată şi influentă . În al 
doilea rând, În unele ţări tratatele vizând drepturile omului au statut 
de tratate "self-executing" În cadrul unui sistem monist devenind 
parte a ordinii juridice interne În momentul ratificării (de exemplu 
Republica Croaţia, Republica Cehă, România, Spania şi Venezuela) , 
În timp ce altele menţin un sistem dualist cu cerinţa ca aceste tratate 
să fie Încorporate prin intermediul legislaţiei interne (de exemplu, 
Finlanda, Germania, Elveţia, Statele Unite şi Marea Britanie). În al 
treilea rând, majoritatea ţărilor (cu excepţia Franţei, Olandei şi Marii 
Britanii) au constituţii care conţin o cartă a drepturilor ce include 
drepturi fundamentale În cadrul procesului penal identice sau 
comparabile cu cele garantate prin convenţiile internaţionale. 

În al patrulea rând, sistemul de verificări şi echilibrări din cadrul 
procesului penal care ar trebui să asigure corectitudinea fără a 
stânjeni excesiv eforturile de a ţine sub control criminalitatea, diferă 
mult, chiar şi Între ţările luate În discuţie, În privinţa caracterului mai 
mult contradictorial sau mai mult inchizitorial al procedurii . În al 
cincilea rând, condiţiile practice ale procesului penal diferă şi ele. 
Procesul corect nu este o noţiune abstractă care poate fi garantată 
prin existenţa pe hârtie a drepturilor la un proces corect, ci necesită 
ca aceste drepturi să fie atât aplicate cât şi efective . Dreptul la 
asistenţă juridică, de exemplu, nu e de mare ajutor dacă nu există 
nimeni care să asigure această asistenţă juridică, sau dacă drepturile 
la apărare sunt atât de reduse Încât este imposibilă o pregătire 
adecvată a apărării, sau dacă inculpaţii săraci nu dispun de un sprijin 
financiar care să le asigure o asistenţă juridică efectivă. Dreptul la un 
tribunal imparţial şi independent nu Înseamnă mai nimic dacă 
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judecătorii sunt supuşi presiunii politice şi /sau unor sancţiuni de 
natură a le influenţa deciziile. 

C. Forţa de acţiune şi/orta de reacţiune 

Într-un fel, putem aşadar privi obligaţiile din tratatele 
internaţionale privind un proces corect şi condiţiile juridice şi 
practice de pe plan naţional pentru impunerea acestora ca pe nişte 
forţe de acţiune şi de reacţiune care împing către şi îndepărtează de 
la ordinea juridică convergentă pe plan internaţional a drepturilor 
fundamentale garantate în cadrul unui proces penal; tot aşa, 
problemele globale ale securităţii şi controlului asupra criminalităţii , 

puternic amplificate în condiţiile terorismului internaţional, pot 
foarte bine fi considerate ca o forţă de reacţiune , poate chiar şi o 
forţă de convergenţă - nu de apropiere ci de îndepărtare de la 
garantarea drepturilor fundamentale în procesul penal. Într-adevăr, 
ameninţările (internaţionale) la adresa securităţii şi problemele 
politice ale controlului asupra criminalităţii ar putea da naştere unui 
larg consens internaţional (urmat de adoptarea legislaţiei 
corespunzătoare) potrivit căruia securitatea colectivă şi protecţia 

împotriva unor ameninţări astfel percepute sunt mai importante 
decât siguranţa individului de a nu fi supus unei intervenţii 
necorespunzătoare din partea statului. 

În paragrafele ce urmează ne propunem să dezvoltăm acest enunţ 
prin examinarea a trei probleme cu multe ramificaţii tăcând trimitere 
la informaţiile puse la dispoziţie de rapoartele naţionale. În ce 
măsură: 1. prevederile constituţionale, 2. tradiţiile juridice şi stilurile 
de procedură, 3. circumstanţele practice, inclusiv îngrijorarea 
(internaţională) privind securitatea şi controlul asupra criminalităţii 
promovează sau împiedică implementarea drepturilor fundamentale 
în procesul penal? 
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3. Prevederile constituţionale 

Pentru o mai bună înţelegere a impactului dreptului internaţional 
al drepturilor omului asupra legislaţiei penale interne şi a 
procedurilor penale interne, este important să se prezinte succint 
câteva prevederi constituţionale . Convenţiile şi cartele au regimuri 
diferite de punere în aplicare, relevante pentru stabilirea modului în 
care sunt implementate standardele internaţionale în legislaţiile 

interne, care, mai presus de toate, au modalităţi diferite de 
încorporare a dreptului internaţional. Mai mult, o constituţie 
naţională şi o cartă a drepturilor care conţin prevederi similare cu 
cele din tratatele internaţionale privind drepturile omului (o caracte
ristică aplicabilă majorităţii dar nu tuturor ţărilor respondente) poate 
fi semnificativă şi pentru stabilirea impactului unei legislaţii 
uniforme. Prin urmare, în acest capitol accentul va cădea pe aceste 
trei elemente. 

A. Regimul tratatelor 

În cele ce urmează se face o scurtă trecere în revistă a regimului 
punerii în aplicare a celor patru tratate care au relevanţă pentru 
analizarea ţărilor reprezentate în acest raport. 

a. Pactul internaţional 

Părţile la Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice (toate ţările vizate de acest raport) au obligaţia de a promova 
drepturile recunoscute în Pact cu privire la toate persoanele de pe 
teritoriul lor şi supuse jurisdicţiei lor (Articolul 2 § 1). În consecinţă, 
statele trebuie să ofere un remediu efectiv unui individ al cărui atare 
drept se presupune că a fost încălcat. Statele trebuie de asemenea să 
se asigure că autorităţile vor impune o remediere, dacă aceasta este 
acordată (Articolul 2) . Comitetul drepturilor omului joacă un rol 

Il 



vital În asigurarea drepturilor din Pact. Pe lângă analizarea 
rapoartelor primite de la părţile semnatare, el primeşte şi analizează 
reclamaţii din partea unui stat potrivit cărora un alt stat nu-şi 
Îndeplineşte obligaţiile ; nu există dreptul la plângeri individuale. 
Dar, statul care iniţiază proceduri În faţa Comitetului trebuie să fi 
depus În prealabi I o declaraţie prin care recunoaşte competenţa 
Comitetului; fără o astfel de declaraţie, comunicările înaintate de 
statul respectiv nu pot fi luate în considerare (Articolul 41). 
Comitetul se va ocupa de problema respectivă numai dacă au fost 
epuizate căile de atac interne, dar există o excepţie la această regulă, 
şi anume dacă aplicarea căilor de atac interne se prelungeşte 
nerezonabi I de mult. În decurs de 12 luni de la notificarea 
Comitetului, acesta prezintă un raport ,fie cu menţiunea unei 
rezolvări amiabile, fie redând pe scurt starea de fapt şi documentele 
primite de la fiecare stat. Dacă nici În acest stadiu nu se poate ajunge 
la o rezolvare amiabilă , comisia de conciliere va formula o opinie. În 
decurs de trei luni, statele trebuie să-I informeze pe preşedintele 
Comitetului dacă acceptă sau nu conţinutul raportului şi opinia 
comiSieI. 

b. Convenţia europeană 

Statele semnatare ale CEDO, conform Articolului 1, vor asigura 
pentru fiecare persoană din jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile 
definite în Convenţie. În acest scop, fiecare stat trebuie să dea o 
explicaţie asupra modului în care legislaţia sa internă asigură 
implementarea efectivă a Convenţiei (Articolul 52). Ambele 
prevederi accentuează faptul că Convenţia Iasă sarcina asigurării 
drepturilor şi libertăţilor omului, în primul şi în primul rând, pe 
seama fiecărui stat în parte. Mecanismul de protecţie stabilit de 
Convenţie, şi de Protocoalele ulterioare, este prin urmare subsidiar 
sistemelor naţionale de salvgardare a drepturilor omului. 6 Acest 
principiu al subsidiarităţii este formulat şi în Articolele 13 şi 35 § I 
al Convenţiei. Conform Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
obiectul Articolului 13 este de a furniza mijlocul prin care indivizii 
pot obţine reparaţii la nivel naţional pentru Încălcarea drepturilor 

6 Cf. CE DO 7 decembri e 1976, Handyside c. Marii Britanii , Seria A, No.24, 
Cererea nr. 5493/72. 
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lor confonn Convenţiei, înainte de a pune în mişcare un mecanism 
internaţional de plângere în faţa Curţii europene. Scopul Articolului 
35 § I este, după cum a subliniat Curtea, de a da statelor semnatare 
posibilitatea de a preveni sau de a soluţiona încălcările de care sunt 
acuzate înainte ca aceste acuzaţii să fie înaintate instituţiilor create 
de Convenţie 7. 

Cu titlu permanent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
asigură respectarea angajamentelor asumate de semnatari , dar - ca 
urmare a caracterului subsidiar al mecanismului Convenţiei - numai 
după ce s-au epuizat toate căile de remediere interne şi în decurs de 
şase luni de la dat la care s-a luat decizia fina lă (Articolul 35, § 1). 
Curtea poate, conform Articolului 34, primi cereri de la orice 
persoană, organizaţie neguvernamentală sau grup de indivizi care 
pretind a fi victime ale unei încălcări a Convenţiei . Dreptul la 
plângeri individuale este considerat a fi fundamental. Totodată, însă, 
creşterea constantă a numărului de cazuri aduse în faţa instituţiilor 
Convenţiei au făcut din ce în ce mai dificilă tratarea adecvată şi în 
timp util a plângeri lor. Numărul de cereri a crescut de la 404 în 
198 1, la 4.750 în 1997 iar în 2007 s-au înregistrat aproximativ 
4l. 700 de cereri. Până la finele lui 2007 peste 100.000 de cazuri erau 
în derulare în faţa Curţii. Aceste cifre ilustrează nevoia unei reforme 
a mecanismelor Convenţiei şi a unor proceduri moderni za te şi 

eficientizate. 
Dacă Curtea găseşte că a fost încălcată Convenţia, părţii vătămate 

i se poate acorda o justă satisfacţie (Articolul 41). În plus, părţile 
semnatare se obligă să respecte judecata (finală) a Curţii în orice 
speţă în care ele se constituie ca parte (Articolul 46 § 1). Ca urmare, 
diferite ţări asigură reparaţii după judecata Curţii prin care s-a 
stabilit existenţa unei încălcări prin acordarea posibilităţii de 
redeschidere a speţei penale (de exemplu , Republica Croaţia , 

Germania, Olanda). Încă de la începuturile sale, Curtea a stabilit că 
judecăţile sale servesc de fapt nu numai pentru a pronunţa sentinţe în 
cazurile aduse în faţa sa, ci şi, un scop mai general, acela de a 
elucida , salvgarda ş i dezvolta în regulil e instituite de s tate 

7 Cf. CEDO 26 octombrie 2000, Kudla c. Poloniei , CEDO, 26 octombrie 2000, 
Kudl a c. Poloniei , Rapoarte a le judecăţilor şi dec iz iil or 2000-XI , Ce rerea Nr. 
30210/96. 
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angajamentele pe care acestea şi le-au asumat. 8 Într-adevăr, Curtea 
şi-a făcut obiceiul de a încorpora principii generale în judecăţile sale, 
înainte de a-şi îndrepta atenţia spre fondul speţei . Aceste principii 
generale privind diferitele prevederi ale Convenţiei extind impactul 
unei judecăţi dincolo de faptele particulare ale speţei în care s-a 
pronunţat sentinţa. Punerea în executare a judecăţilor este 
supravegheată de Comitetul de miniştri al Consiliului Europei 
(Articolul 46 § 2). 

c. Carta africană 

Părţile semnatare ale Cartei africane privind drepturile omului şi 
ale popoarelor sunt obligate să recunoască şi să pună în aplicare 
drepturile şi libertăţile omului Înscrise În Cartă (Articolul 1), şi 

trebuie să Înainteze un raport din doi în doi ani (Articolul 62). Dar, 
spre deosebire de Convenţia europeană, Carta africană nu acordă 
indivizilor dreptul de a Înainta o plângere unui organ Uuridic) 
constituit în baza Cartei. 

Mecanismele de punere în aplicare ale Cartei pot fi iniţiate de un 
stat, dacă acesta are motive Întemeiate să creadă că un alt stat a 
Încălcat prevederile Cartei. Conform Articolului 47 , primul stat 
poate atrage atenţia celuilalt stat asupra chestiunii în cauză prin 
intermediul unei comunicări scrise , care trebuie adresată , de 
asemenea, şi Secretarului general al OUA (Organizaţia Unităţii 
Africane) şi preşedintelui Comisiei (organ constituit în baza Cartei, 
în conformitate cu Articolul 30). 

Statul astfel atenţionat trebuie să aibă o reacţie în decurs de trei 
luni (Articolul 47) . Dacă , în acest răstimp, chestiunea nu este 
soluţionată spre satisfacţia ambelor state prin negocieri bilaterale sau 
în orice altă modalitate paşnică, ele pot aduce disputa în faţa 
Comisiei, prin intermediul preşedintelui, şi trebuie să încunoştinţeze 
despre aceasta şi celelalte state implicate (Articolul 48). În pofida 
Articolului 47, dacă un stat consideră că alt stat a încălcat 
prevederile Cartei , el poate aduce cazul direct în faţa Comisiei 
adresând o comunicare preşedintelui, Secretarului general al OUA şi 
statului implicat (Articolul 49). Conform Cartei africane, trebuie ca 

8 CEDO, 18 ianuarie 1978, Irlanda c. UK, Seria A, Nr. 25 , Cererea Nr. 531017 1. 
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mai Întâi să fie epuizate căile de atac locale (dacă există). Totuşi , 

regula căilor de atac locale poate fi ocolită dacă Comisia consideră 
că aplicarea ei ar duce În mod evident la o Întârziere nejustificată 
(articolul 50). 

După obţinerea tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare 
şi după ce va fi Încercat să se ajungă la o rezolvare amiabilă, Comisia 
întocmeşte un raport în care prezintă faptele precum şi cele constatate. 
Acest raport este trimis statelor implicate şi este comunicat Adunării 
şefilor de state şi guverne (Articolul 52) . Conform Articolului 53, 
raportul Comisiei poate conţine recomandări . Nu există prevederi prin 
care să se acorde victimelor dreptul la o pretenţie/compensaţie civilă 
sau orice altă formă de reparaţie. 

Cu toate că în Carta africană nu este prevăzut dreptul la plângere 
individuală ci numai posibilitatea ca un stat să acţioneze, Articolul 7 
al Cartei acordă fiecărui individ dreptul de a-i fi ascultat cazul. 

d. Convenţia americană 

Toate părţile semnatare ale Convenţiei americane a drepturilor 
omului sunt obligate să adopte toate de măsurile legislative sau de 
altă natură necesare pentru a pune în aplicare drepturile şi libertăţile 
definite în Convenţie (Articolul 2). În acest sens, indivizii trebuie să 
beneficieze de dreptul la o reparaţie efectivă împotriva actelor care 
încalcă la nivel naţional orice drepturi sau libertăţi prevăzute de 
Convenţie (Articolul 25). 

Sunt două organe care au un rol (subsidiar) în punerea în aplicare 
a Convenţiei: Comisia şi Curtea (Articolul 33). Un caz poate fi adus 
în faţa Curţii numai de către un stat sau de către Comisie (Articolul 
61 al. 1). Deşi nu este prevăzut dreptul la plângere individuală, o 
persoană, un grup sau un organism neguvernamental pot depune o 
petiţie la Comisie, pentru a aduce în atenţia Comisiei o încălcare a 
Convenţiei. Conform Articolului 62, statele pot recunoaşte o 
judecată a Curţii şi s-o declare ca având efecte juridice. Dacă se 
stabileşte că s-a încălcat Convenţia, Curtea poate ordona ca victimei 
să i se asigure exerciţiul dreptului sau libertăţii în chestiune sau să i 
se acorde compensaţii pentru încălcarea sa (Articolul 63). Această 
compensaţie va fi pusă în execuţie la nivel de stat, guvernată de 
proceduri interne (Articolul 68). 
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B. Relaţia dintre nivelul naţional şi cel internaţional 

Protecţia drepturilor omului În procesul penal face subiectul atât 
al tratatelor internaţionale cât şi al l eg islaţi e i interne. Totuşi, relaţia 
dintre aceste niveluri internaţional şi naţiona l diferă, după cum o ţară 
utilizează sistemul moni st sau pe cel duali st pentru a Încorpora 
normele internaţionale În propria sa l egislaţi e internă. 

a. Monismul şi dualismul 

Într-o ţară monistă, o convenţie internaţională devine parte a 
l egislaţi ei interne În momentul ratificării, iar prevederile sale se pot 
ap lica În mod direct ; cu alte cuvinte , În cazul in strumentelor 
drepturilor omului , cetăţenii pot invoca protecţia acestora direct În 
faţa in stanţelor n aţi onale . Într-o ţară duali s tă , pe de altă parte, 
tratat e le internaţionale trebuie mai Întâi implementate prin 
reglementări naţionale până să poată avea efecte. Ambele concepte 
se regăsesc În rapoartele naţionale . Un sistem monist, de exemplu, 
este descris în rapoartele din Republica Croaţia, Republica Cehă, 
România, Spania şi Venezuela, În timp ce un sistem dualist se poate 
recunoaşte, printre altele, În rapoartele din Finlanda, Germania, 
Africa de Sud şi Statele Unite. 

Conceptele de monism şi dualism sunt strâns legate de statutul 
dreptului internaţional dintr-o ţară. Într-o ordine juridică monistă -
ca În Republica Croaţia, Olanda şi venezuela - legea internaţională 
adesea prevalează asupra legii interne. Articolul 23 din Constituţia 
venezuelană, de exemplu, precizează : 

"Tratatele, pactele şi convenţiile legate de drepturile omului, 
introdu se şi rat ificate de Venezuela , au rang constituţional ş i 

prevalează asupra legi s laţi ei interne, având în vedere că ele conţin 
reguli privind exerc iţiul ş i aplicarea lor mai favorabile decât cele 
prevăzute de această Constituţie şi de legile Republicii , ş i sunt direct ş i 

imediat aplicabile de către instanţe şi alte organe ale puterii publice". 

Nu toate ţările moniste aplică o asemenea regulă a superiorităţii 
absolute aşa cum o face această prevedere venezuelană; În Republica 
Cehă, de exemplu , dreptul internaţional prevalează asupra legilor 
ordinare, dar este considerat inferior Constituţiei cehe. Un sistem 
monist special se Întâlneşte În Elveţia. Această naţiune constă din 26 
de cantoane pe o structură federală. Ratificarea tratatelor 
internaţionale este supusă aprobării poporului ş i cantoanelor 
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printr-un referendum. Ca urmare, procesul ratificării necesită timp 
Îndelungat şi multă muncă de persuasiune. CEDO nu a fost ratificată 
până În 1974, cu toate că a determinat amendarea legislaţiei 
naţionale Înainte de ratificare. 

Nici conceptul dualismului nu este univoc În consecinţele sale. În 
Africa de Sud, de exemplu, condiţia de "self-executing" a unui tratat 
are acelaşi statut cu legislaţia internă, dacă este aprobată de 
Parlament, cu condiţia ca această prevedere să nu fie contrară 
Constituţiei sau altor legi interne. Conform Constituţiei sud-africane, 
instanţele "trebuie să ţină cont" de dreptul internaţional În 
interpretarea Cartei (naţionale) a drepturilor, dar ele s-au arătat mai 
puţin dispuse să utilizeze Carta africană şi deciziile Comisiei 
africane a drepturilor omului ca instrumente de interpretare. 
Constituţia germană cere ca tratatele să fie transformate Într-o lege 
naţională (federală). Cu toate că un tratat nu are rang constituţional, 
instanţele germane trebuie să aplice convenţia transformată 
ghidându-se după principiul că ordinea juridică În Germania este 
"armonizată cu dreptul internaţional" , adică trebuie evitate 
Încălcările dreptului internaţional. 

O poziţie specială se întâlneşte În Marea Britanie. După Legea 
drepturilor omului din 1998, care a intrat În vigoare În 2000, CEDO 
este acum implementată În legislaţia naţională şi trebuie să se 
regăsească În judecăţile instanţelor din Marea Britanie. Conform 
acestei Legi, este ilegal să se acţioneze Într-o manieră incompatibilă 
cu vreun drept din Convenţie. Mai mult, drepturile din Convenţie 
prevalează asupra oricărei prevederi de drept comun şi asupra celor 
mai multe acte normative cu putere de lege, În timp ce legile 
adoptate de Parlament trebuie interpretate şi puse în aplicare Într-o 
manieră compatibilă cu drepturile din Convenţie, atât pe cât este 
posibil.9 Totuşi , alte tratate internaţionale sunt puse În aplicare În 

9 Ar fi indicate aici câteva cuvinte despre raportul naţional. Dacă instrumentele 
internaţionale se aplică pe Întreg cuprinsul Marii Britanii , cum este şi cazul Legii 
drepturilor omului, ţara În sine are diverse jurisdicţii: Scoţia are, în unele privinţe , 
un sistem al proceselor penale (foarte) diferit iar Irlanda de Nord unul uşor diferit. 
Cât priveşte sistemul proceselor penale, raportorul naţiona l s-a limitat la Anglia şi 
Ţara Galilor; nu există un raport naţional din Scoţia. Deoarece Camera Lorzilor nu 
este pentru Scoţia cea mai înaltă instanţă în cazurile penale, deciziile în problemele 
legate de drepturile omului ridicate în cadrul instanţelor scoţiene sunt luate În cele 
din urmă de Consiliul de Coroană. 

17 



conformitate cu principiul suveranităţii parlamentare: tratatele 
internaţionale sunt utilizate pentru a ajuta la interpretarea legislaţiei 
interne dar nu pot prevala asupra acesteia. 

b. Drepturi constituţionale şi drepturi prevăzute de tratate 

Majoritatea ţărilor examinate aici au o Constituţie care conţine o 
Cartă a drepturilor, chiar dacă impactul acesteia, şi îndeosebi relaţia 
cu dreptul internaţional, diferă. Constituţia franceză nu conţine o 
Cartă a drepturilor, dare face referire în Preambul la Declaraţia 
Drepturilor Omului din 1789. Constituţia olandeză prevede doar un 
set limitat de drepturi fundamentale , dar nu în sensul că cetăţenii le 
pot invoca în faţa instanţelor, iar Constituţia nu face referire, de 
exemplu, la dreptul la un proces corect. Mai curând, prevederile sale 
se adresează legislativului naţional care trebuie să dea formă de lege 
drepturilor pe care le conţine. Instanţele nu au libertatea de a opune 
aceste norme legale Constituţiei. Conform raportului naţional din 
Olanda, acest cusur este neutralizat de aplicarea directă şi obligatorie 
de către instanţe a prevederilor CEDO conform sistemului monist, şi 
care este efectiv Carta olandeză a drepturilor. 

De cealaltă parte, Statele Unite ale Americii combină o poziţie 
foarte rezervată faţă de dreptul internaţional cu un accent foarte 
mare pe standardele de drepturile omului în cadrul procesului penal 
care îşi are originea în interpretarea dată Constituţiei de Curtea 
Supremă, în special Amendamentele al 4-lea, al 5-lea şi al 6-lea, 
care fac parte din Carta drepturilor. Conform raportului naţional din 
SUA, accentul puternic pe Constituţie şi absenţa aproape totală a 
dreptului internaţional în dezbaterile pe tema drepturilor omului pot 
fi demonstrate în diverse moduri. SUA, de exemplu, a adoptat în 
general poziţia că tratatele încorporează acele drepturi care sunt deja 
acordate prin legislaţia internă. Dacă nu , aceste prevederi 
internaţionale trebuie implementate prin norme juridice naţionale şi 
nu sunt "self-executing". Mai mult, SUA a adăugat (numeroase) 
rezerve, "interpretări" şi declaraţii la ratificarea tratatelor. Iar În 
final, judecăţile curţilor internaţionale pot fi ne luate în seamă : 
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constatat că au existat astfel de încălcări, Curtea Supremă a SUA a 
declarat că orice stat are dreptul să nu dea curs hotărârii, fără ca 
guvernul federal să poată interveni pentru a o pune în aplicare. 10 

Majoritatea celorlalte ţări au adoptat poziţii care se situează 
undeva între Olanda şi Statele Unite . Am văzut deja poziţia 
Republicii Cehe şi a Germaniei, unde constituţia are prioritate faţă 
de dreptul internaţional, deşi curţile lor constituţionale fac adesea 
trimitere la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, aşa 
cum este cazul şi în Spania. Atât România cât şi Croaţia au prevederi 
constituţionale legate de drepturile omului şi totuşi recunosc 
aplicarea directă a prevederilor legate de drepturile omului din 
tratatele internaţionale. 

C. Concluzii 

Trebuie să nu uităm un punct de plecare important al acestui 
raport general : sistemele diferite, cel puţin în societăţile 
democratice, nu sunt nici mai bune nici mai rele, ci pur şi simplu 
diferite. Acest lucru este valabil şi pentru diferenţele dintre diferitele 
tratate privind drepturile fundamentale din cadrul procesului penal, 
datorită conceptelor diferite de receptare a dreptului internaţional în 
ordinea juridică internă (monism sau dualism) şi datorită relaţiei 
dintre drepturile constituţionale şi drepturile prevăzute de convenţii . 

Cu toate acestea, se pot face câteva observaţii generale. 
Deocamdată nu putem spune dacă CEDO, cu mecanismele sale 

extensive de punere în aplicare, cu jurisprudenţa Curţii europene şi 
cu dreptul la plângeri individuale direct în faţa Curţii, are o 
semnificaţie sporită pentru procesele penale interne ale părţilor 
semnatare, în comparaţie cu alte convenţii , care nu sunt la fel de 
uşor de pus în aplicare, sau dacă ea duce la o convergenţă mai 
accentuată a sistemelor naţionale de justiţie penală . Este o ipoteză 
probabilă, la care vom reveni după ce vom fi examinat amploarea şi 
natura protecţiei drepturilor omului în cadrul procesului penal în 
Capitolul 5. 

10 Raportul naţional face referire la cazul Medellin c. Texas, Nr. 06-984 
(25 martie 2008). 
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Totuşi, cel puţin în aparenţă, monismul promovează o deschidere 
mai mare faţă de dreptul internaţional decât dualismul. De regulă, 
sistemul dualist încetineşte implementarea standardelor 
internaţionale din domeniul drepturilor omului. 11 Se aduce ca 
argument, de exemplu, în raportul finlandez că Finlanda a formulat 
ample rezerve la Articolul 6 din CEDO, şi că nu le-a retras decât cu 
puţin timp în urmă. În Marea Britanie, deşi această ţară a recunoscut 
încă de la început dreptul la plângeri individuale, instanţele erau 
obligate să aplice legislaţia internă - chiar dacă aceasta era contrară 
drepturilor din tratate - stare de fapt care s-a perpetuat până la 
apariţia Legii drepturilor omului, aşadar timp de aproape 50 de ani 
după ratificarea Convenţiei europene. 12 Într-un fel, ţările dualiste 
dispun de mai multe posibilităţi de a-şi păstra tradiţiile naţionale. 
Dualismul sau monismul pot influenţa şi relaţia dintre constituţiile 
naţionale şi dreptul internaţional. Importanţa prevederilor Legii 
Fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale Federale 
pentru procedura penală în Germania, se poate explica, cel puţin în 
bună parte, prin sistemul dualist: CEDO a fost transformată prin 
norme cu forţă juridică în legislaţie naţională, dar nu are rang 
constituţional. 13 

Şi în sfârşit, date fiind diferenţele în modalitatea de receptare a 
dreptului internaţional în ordinea juridică internă, consecinţele 
acesteia pentru relaţia dintre constituţiile naţionale şi convenţiile 

internaţionale precum şi diferenţele în ceea ce priveşte amploarea 
drepturilor constituţionale interne, nu trebuie să ne surprindă că, din 
punct de vedere constituţional, nu se poate vorbi despre un impact 
uniform al standardelor internaţionale ale drepturilor omului asupra 
sistemelor de justiţie penală. 

II Raportul elvetian demonstrează că şi sistemul monist poate duce la întârzieri. 

12 Vezi, de exemplu: CEDa, 12 mai 2000, Khan c. Marii Britanii , Rapoarte 
privind judecăţile şi deciziile 2000-V, Cerere nr. 35394/97. 

13 Aceasta nu înseamnă că protecţia drepturilor fundamentale în cadrul 
procesului penal este mai slabă în Germania decât, de exemplu, în Olanda unde 
drepturile din tratate sunt direct aplicabile. În unele cazuri, Constituţia acordă 
protecţie mai mare decât CEDa. 
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4. Tradiţii juridice 

A.Sistemul de common law si sistemul dreptului continental 

Sistemele juridice şi, în cadrul acestora, tradiţiile procedurale se 
deosebesc adesea ca fiind ori contradictoriale ori inchizitoriale, 
sistemele contradictoriale aparţinând aşa-numite lor ţări de common 
law unde dreptul îşi are originile în dreptul anglo-saxon (prin urmare: 
Marea Britanie, Statele Unite şi toate ţările care au fost cândva 
colonizate de britanici). Sistemele inchizitoriale se găsesc 
predominant În ţările de drept continental din Europa continentală şi 
În ţările colonizate cândva de acestea. Dintre ţările reprezentate În 
acest raport, Anglia şi Ţara Galilor, Africa de Sud şi Statele Unite ale 
Americii ţin categoric de tradiţia de common law, În timp ce 
Germania, Finlanda, Franţa, Olanda, Elveţia şi Venezuela sunt În mod 
tradiţional ţari de drept continental. Republica Croaţia, România şi 
Republica Cehă, deşi au aparţinut timp de cincizeci de ani familiei de 
drept social ist (sovietic), au totuşi tradiţi i juridice continental
europene care merg În urmă către dreptul continental. 14 Principalele 
diferenţe teoretice dintre aceste tradiţii se referă, pe de o parte, la 
modul În care este concepută relaţia dintre lege, individ şi stat 
(inclusiv conceptul de drepturi şi libertăţi fundamentale individuale) 
şi, pe de altă parte, la modul În care este "fondată" legea. Aşa cum 
vom vedea, aceasta are consecinţe importante pentru procedura 
penală , Întrucât astfel de diferenţe se reflectă şi În felul În care, În 
diferitele tradiţii , la modul ideal, prin procedura penală urmează să se 
afle adevărul şi prin urmare să se afecteze natura verificărilor şi 
echilibrărilor care ajută la realizarea unui proces corect. 

14 Suntem, desigur, conştienţi de faptul că aceste ţări nu au ex istat Întotdeauna 
În forma actuală (În sensul că nu acopereau acelaşi teritoriu geografic şi /sau că nu 
au fost Întotdeauna independente). 
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a. Teoria: individul, statul şi noţiunea de drepturi şi libertăţi 
individuale 
Tradiţiile dreptuluicontinental îşi au rădăcinile în ideologiile 

secolului al 18-lea ale iluminismului şi revoluţiei , care reflectă un 
concept de societate politică în care statul este privit ca temelie a 
realizării raţionale a "binelui comun". Datorită puterilor imense de 
care are nevoie pentru a-şi îndeplini această sarcină, statul este privit 
cu oarecare suspiciune: prin însăşi natura lor, aceste puteri reprezintă 
o ameninţare continuă pentru libertatea individului. Şi totuş i , tocmai 
pentru că libertatea individului este văzută ca transcendând 
interesele individului şi ca parte esenţială a binelui comun însuşi , 

numai statul o poate asigura şi susţine. Pentru rezolvarea acestui 
paradox, exercitarea puterii de stat este redusă prin preeminenţa 
reglementărilor juridice scrise (acesta este sensul conceptului -
foarte continental - de Rechtstaat), sub formă de drepturi abstracte 
consolidate constituţional ale individului ş i prin intermediul 
împărţirii puterii în cadrul statului, ceea ce implică o examinare 
juridică atentă a acţiunii executive pe bază de lege scrisă, precum şi 
monitorizare şi control ierarhice în cadrul executivului însuşi. În 
consecinţă, numai legea (scrisă) poate da instituţiilor executive ale 
statului puterea de a încălca drepturile individului; fără puteri 
conferite de lege, ele nu pot face nimic. 

De cealaltă parte, în tradiţia de common law în care îşi are 
originea procesul contradictorial , un stat care să acţioneze în numele 
binelui comun este mult mai puţin evident - într-adevăr nici 
conceptul de stat nici cel al binelui comun nu funcţionează în acelaşi 
mod, deoarece acestora li se opune permanent afirmarea drepturilor 
şi intereselor individului, care pot să fie sau nu încredinţate 
guvernului, atâta timp cât acesta deţine puterea în mod democratic. 
Indivizii îşi definesc relaţia cu statul pe baza conceptului de stat de 
drept: aceasta constă dintr-un set de drepturi şi libertăţi faţă de 
intruziunea statului, pe care şi le pot afirma singuri . Şi, departe de a 
face necesară monitorizarea ierarhică între diferitele laturi ale 
executivului - ceea în ţările de drept continental porneşte de la 
premiza unui braţ executiv puternic şi organic al statului - în cadrul 
sistemului de common law, organele juridice (executive) ale justiţiei 
penale nu se monitorizează între ele. Mai curând, ele fiinţează în 
stare de autoritate coordonată şi toate sarcinile lor sunt guvernate de 
statul de drept. În aceşti parametri, teoretic funcţionarii executi vi nu 
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au nevoie ca atribuţiile să le fie conferite prin lege, ci pot face orice 
nu este interzis În mod expres prin lege. 

Sistemul de common law, pur şi simplu "este" clădit aşa cum este 
din cutumă şi din interpretarea ei juridică de peste (sute de) ani ; este 
sistem de drept al poporului şi pentru popor, În cadrul căruia libertăţile 
fundamentale, care se invocă Împotriva intruziunii statului, se atribuie 
indivizilor ca drepturi. Nu este nevoie ca ele să fie prevăzute abstract 
prin codificarea normelor (internaţionale) de procedură penală, 
deoarece deja există şi se vor "regăsi" În mod firesc prin interpretările 
date de instanţe . Aceasta nu Înseamnă că ţările de common law 
moderne nu au nici constituţii cu o cartă a drepturilor, nici norme care 
guvernează (părţi din) procesul penal, cu toate că am văzut deja că 
ţările de common law din acest raport, care au toate reglementări 
constituţionale dualiste În ceea ce priveşte dreptul internaţional , au 
oarece dificultăţi în introducerea normelor internaţionale scrise ale 
drepturilor fundamentale În procedura penală. 

In tradiţia dreptului continental, diviziunea puterilor şi 
preeminenţa legii scrise implică faptul că legislaţia în totalitatea sa 
trebuie să aibă la bază legi formale , ale căror izvoare să nu fie 
populaţia şi implicit urmând să fie direct interpretate de judecători , si 
care să fie adoptate de reprezentanţii aleşi ai poporului , care să 
acţioneze în relaţia cu guvernul în calitate de putere legislativă, legi 
care să fie puse impuse de executiv şi aplicate de instanţe, iar 
interpretarea lor să se facă (la modul ideal) numai în măsura în care 
acest lucru este necesar pentru a nu se devia de la intenţia 
legislativă. 15 Drepturile fundamentale tot mai au nevoie de 
legislaţie, nu numai pentru a a-şi consolida poziţia şi aplicabilitatea 
individuală În ordinea juridică , ci în special pentru a fi asigurate 
împotriva încă1cării lor de către stat (nu numai că orice acţiune a 
executivului este limitată de legi scrise, dar organele statului care 
înfăptuiesc justiţia penală au obligaţia de a veghea ca drepturile 
fundamentale individuale să fie promovate), şi ca atare ele sunt 
înscrise Într-o cartă a constituţională a drepturilor şi /sau dezvoltate 
În continuare Într-un cod de procedură penală care nu se poate abate 
de la drepturile şi libertăţile constituţionale. 

15 Modelul Constituţiei olandeze este un exemplu tipic de interpretare clasică a 
trias politica (secolul al 19-1ea) În acţiune , nepunând drepturile fundamentale direct 
În mâinile cetăţenilor, ci dând dispoziţi e puterii legislative s-o facă (vezi Capitolul 3 
de mai sus). 
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Trebuie remarcat faptul că noţiunea iniţială de drept continental 
conform căreia, după doctrina trias politica, judecătorul ar trebui să fie 
pur şi simplu (în cuvintele lui Montesquieu) bouche de la lot a fost 
abandonată cu mult timp în urmă. Marele dezavantaj al legislaţiei 
formale - acela că este inflexibilă, că nu poate ţine cont de toate 
circumstanţele şi că este incapabilă să se adapteze la situaţii care 
uneori se schimbă cu rapiditate - este eliminat prin atribuţiile de 
interpretare ale instanţelor, deşi măsura în care pot fi exercitate acestea 
pentru a lărgi sfera prevederilor legale dincolo de ceea ce a avut în 
intenţie legislatorul, diferă considerabil de la o jurisdicţie la alta. 

b. Sistemul de common law şi sistemul de drept continental În 
practică 

Deşi au fost atenuate de evoluţiile moderne şi de progresul 
ulterior al teoriei juridice, aceste diferenţe fundamentale încă există 
şi influenţează organizarea instituţională şi preceptele juridice ale 
procesului penal. Toate ţările de drept continental la care se referă 
prezentul raport, cu excepţia Olandei şi Franţei, dispun de o cartă 
constituţională a drepturilor şi toate şi-au codificat proceduri penale 
care acoperă protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Dintre 
ţările de common law la care ne referim, numai Marea Britanie nu 
dispune de o constituţie sau cartă a drepturilor (scrisă), deşi în 
ultimul timp dispune de un număr din ce în ce mai mare de legi 
formale. În Statele Unite, cea mai mare parte a legislaţiei penale 
(procedurale) este formală, deşi caracterul federal al ţării înseamnă 
că nu există un cod de procedură penală uniform pe plan naţional. 
Totuşi, pe întreg cuprinsul ţării, standardele fundamentale de 
procedură penală provin din interpretarea dată Constituţiei SUA de 
Curtea Supremă, care enunţă drepturi şi libertăţi "evidente prin ele 
însele" - extinse prin AI Patrulea, AI Cincilea şi AI Şaselea 
Amendament care fac parte din Carta Drepturilor, iar legislaţia 
fiecărui stat nu poate decât să acorde inculpaţi lor alte drepturi în 
afara celor garantate de Constituţia SUA, un caz mai neobişnuit, 
astfel încât hotărâri le instanţelor fiecărui stat nu reprezintă un izvor 
important de procedură penală. 1 6 

* În limba franceză în textul original: gura legii (n.t.). 

16 În legătură cu importanţa Constituţiei SUA şi lipsa de importanţă a faptului că 
Franţa şi Olanda nu dispun de o cartă naţională a drepturilor, vezi Capitolul 3 de mai sus. 
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Date fiind doctrinele de bază ale tradiţiei dreptului civil, nu e de 
mirare că toate cele zece jurisdicţii de drept civil vorbesc despre 
reglementarea formală a atribuţiilor poliţiei şi a atribuţiilor 
procuraturii, având la bază principiul conform căruia autorităţile din 
cadrul justiţiei penale nu pot acţiona decât dacă legile pertinente o 
permit În mod explicit (termenul de " lege " incluzând aici 
interpretarea dată de instanţe legilor scrise). Chiar dacă formularea 
"o permit În mod explicit" sugerează că legea ar trebui să conţină o 
autorizare separată pentru fiecare acţiune În parte, În ceea ce priveşte 
cercetarea penală efectuată de poliţie lucrurile nu stau neapărat aşa. 
Germania şi Olanda, de exemplu, nu au nevoie de o autorizare 
specială pentru măsuri care nu constituie o Încălcare gravă a 
drepturilor fundamentale (de ex. urmărirea pe termen scurt a unui 
cetăţean În public). Oricum, este interesant de remarcat că asemenea 
măsuri tot au nevoie măcar de o bază legală generală. 17 Într-o anume 
măsură, Spania constituie o excepţie de la această regulă, prin aceea 
că Codul de Urmărire Penală spaniol (LECr) datează din 1882 şi este 
extrem de anacronic. Prin urmare, unele dintre prevederile sale nu 
mai sunt puse În aplicare vreodată (de exemplu, cele referitoare la 
identificarea unui cadavru); În alte cazuri - cum ar fi pătrunderea 
Într-o locuinţă privată În vederea efectuării cercetării penale, sau 
luarea unei probe de respiraţie fără consimţământ - În lipsa unei 
reglementări , acţionează jurisprudenţa. Deşi s-au operat mai multe 
modificări, din motive evidente autorul raportului naţional 
subliniază importanţa unui nou cod. În această privinţă, Elveţia ar 
putea fi un exemplu pentru Spania: în Elveţia s-a adoptat recent un 
nou Cod de Procedură Penală pentru toate cantoanele, la nivel 
federal , care va intra În vigoare în 20 I O. 

În ţările de common law, principiul de bază conform căruia nu 
este necesară conferi rea formală de atribuţii s-a erodat considerabil 
prin perceperea tot mai pronunţată a necesităţii de reglementare a 
exercitării atribuţiilor poliţiei . 1 R Totuşi, asemenea reglementări sunt 

17 În Germania, Articolul 163 (1), a doua frază, din Codul german de procedură 
pena lă (STPo), iar în Olanda, Articolul 2 din Legea poliţiei (Politiewet). 

18 Taiwanul a menţionat în raport că procesul penal este guvernat de un cod de 
procedură penală, dar că, în general, poliţi a poate face orice poate face ş i un 
cetăţean obişnuit cu condiţia ca acţiunea respectivă să nu fie interzisă în mod expres 
sau sa implice o încălcare masivă a drepturilor fundamentale. 
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(relativ) recente. Conform raportului privind Statele Unite de , 
exemplu, Curtea Supremă este cea care 

"a luat asupra sa sarcina reglementării activităţii poliţiei [ ... ] 
controlarea strictă a procedurilor poliţiei care se finalizează cu o 
arestare nu făcea parte din domeniul de common law şi , până În anii 
1960, nici chiar restricţiile constituţionale impuse conduitei agenţilor 
federali nu se aplicau şi statelor componente ale SUA". 

Curtea Supremă a SUA interpretează Constituţia pentru a fixa 

reguli de procedură pentru poliţie prin care se reglementează efectiv 
ce anume (nu) poate face poliţia în cursul cercetării penale şi care 
acţionează asupra ambelor principii generale (ce anume constituie o 

suspiciune rezonabilă, şi când anume trebuie avertizat suspectul) 
precum şi asupra detaliilor circumstanţiale (care este diferenţa dintre 

reţinere şi arestare, dacă portbagajul unui vehicul oprit poate fi 
percheziţionat, care sunt consecinţele încăIcării de către poliţie a 

unui teren proprietate privată neîngrădit). 
Spre deosebire de Statele Unite, Marea Britanie, în ultimii 20 de 

ani, a apelat tot mai mult la reglementarea prin legi formale a 
atribuţiilor în cadrul cercetării penale. 

"Modernizarea forţelor poliţieneşti britanice s-a făcut pornind de la 
premiza că poliţiştii sunt "cetăţeni În uniformă" şi că aceştia nu vor 
beneficia de puteri peste cele ale oricărui cetăţean de a reţine un 
contravenient. Totuşi , "În trecut, bună parte din munca poliţiei s-a 
bazat pe cooperarea şi consimţământul cetăţenilor În paralel cu o 
oarecare doză de bluf În legătură cu cât de departe merg atribuţiile 
poliţiei. Cum cooperarea şi consimţământul par a se diminua şi odată 

cu conştientizarea tot mai accentuată de către cetăţeni a "drepturilor" 
lor, se simte tot mai mult nevoia unei atente revizuiri şi reforme a legii 
cu privire la atribuţiile poliţiei. 19 Această revizuire a condus ulterior la 
adoptarea în 1984 a Legii poliţiei şi a probelor penale care 
reglementează atribuţiile poliţiei şi drepturile celor suspectaţi de 
infracţiuni. Dacă un poliţist acţionează în presupusul exerciţiu al 
atribuţiilor sau îndatoririlor legale specifice, acesta trebuie să se 
încadreze În limitele impuse de lege acelor atribuţii sau Îndatoriri. ,,20 

19 Bailey, S. , Civil Liberties: Cases and Materials (1980), p. 33 . 

20 Raportul naţional cu privire la Marea Britanie, mai precis, Anglia şi Ţara 
Galilor. 
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Mai recent Încă, o avalanşă de norme, stimulate În parte de 
caracterul fragmentat al regulilor ce guvernează procedura penală şi 
În parte de cerinţele CEDO Încorporate În Legea drepturilor omului 
din 1998, a făcut ca majoritatea aspectelor legate de procesul penal 
să fie acum guvernate predominant de leşislaţia formală, cu toate că 
principiile de drept comun Încă se aplică. I 

B. Tradiţii juridice şi stiluri de procedură 

Am discutat, chiar dacă foarte sumar, despre diferenţele dintre 
tradiţiile dreptului continental şi cele de common law, deoarece ele 
afectează modul În care este organizat procesul penal ca proces de 
aflare a adevărului şi care totodată au efect asupra unor eventuale 
incalcari ale drepturilor individuale fundamentale ale celor implicaţi. 
Chiar dacă toate ţările analizate au obligaţia de a se conforma unor 
standarde uniforme privind drepturile fundamentale în cadrul 
procesului penal , ele îşi au totodată propria tradiţie juridică şi 
propria cultură care dictează forma În care asemenea drepturi pot fi 
şi chiar vor fi garantate: atitudini adânc resimţite şi Înrădăcinate 
despre ce este şi ce ar trebui să fie legea, despre cum se transpune şi 
cum ar trebui să se transpună ea în instituţii , şi despre rolul 
instituţiilor şi al procedurilor şi regulile care le guvernează. 22 

Rezultatul acestei transpuneri este sistemul juridic. Sistemele 
juridice nu sunt acelaşi lucru cu tradiţiile juridice sau cu culturile, 
dar ele sunt strâns legate, iar tradiţiile lor procedurale trebuie să fie 
un punct important În orice cercetare comparativă, tocmai pentru că 
ele sunt mult mai mult decât o colecţie de reguli care stabilesc cum 
se desfăşoară procesul penal. Reiese că, dacă tradiţia de common 
law şi cea a dreptului continental sunt În general asociate cu stilurile 
de procedură contradictorial şi, respectiv, inchizitorial, putem acum 
examina mai Îndeaproape felul în care acestea generează concepţii 
diferite privind aflarea adevărului şi procesul echitabil precum şi 
relaţia dintre ele, dată fiind afirmaţia noastră că aceasta ar putea 
constitui una dintre problemele de substrat care afectează 
implementarea normelor internaţionale fundamentale în cadrul 
procesului penal. Trebuie spus Încă de la bun Început că dacă 

21 În l egătură cu atribuţiile intruzive şi cele invest igatoare, vezi Legea privind 
reglementarea atribuţiilor investigatoare din 2000. 

22 R. Williams, Po/itics and Letters, London: NLB, 1979. 
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dihotomia contradictorial-inchizitorial are sens din punct de vedere 
istoric şi teoretic, în practică nu există (în ziua de azi) o procedură 
penală pur inchizitorială sau pur contradictorială. 23 În schimb însă, 
putem privi stilurile de procedură penală ca fiind mai mult 
inchizitoriale sau mai mult contradictoriale indicând ce trăsături le 
fac să fie aşa, dar fără a uita nicio clipă că această distincţie este un 
instrument analitic util, conceput mai degrabă ca un continuum decât 
ca o dihotomi e pură, ş i nu ca mecanism descriptiv universal 
aplicabil. Şi iată încă un contraargument. 

Deşi pe departe procedurile inchizitorială şi contradictorială pot fi 
considerate că îşi au rădăcinile în dreptul continental şi, respectiv, în 
sistemul de common law, există în studiile comparate tendinţa să se 
pună la un loc procedurile adesea foarte diferite care se trag din fiecare 
tradiţie fără a se ţine cont de diferenţele dintre ele. 24 Specialiştii 
continentali vorbesc despre "procedura anglo-americană", ignorând 
că regulile procedurale, ca să nu mai vorbim de contextul cultural, 
diferă substanţial nu numai În Anglia faţă de Statele Unite, dar şi în 
toate celelalte ţări în care procesul penal are la bază tradiţia 
contradictorială. În ceea ce-i priveşte , specialiştii din aceste ţări au 
tendinţa de a vorbi despre "sistemul inchizitorial continental", fără a 
realiza că chiar şi Între vecini atât de apropiaţi (din punct de vedere 
juridic) ca Olanda şi Germania există diferenţe reale privind măsura 
în care procesul penal poate fi descris ca fiind inchizitorial sau 
contradictorial. 

Şi în fine, amintindu-ne că sistemele sunt diferite, şi nu a priori 
mai bune sau mai rele, nu există nicio reţetă categorică de tip de 
procedură pentru realizarea unui proces echitabil sau pentru 
înglobarea drepturilor fundamentale ale inculpatului sau ale oricărui 
alt individ implicat. Mai mult, drepturile referitoare la procesul 
echitabil nu sunt absolute În sensul că inculpatul nu este singura 
persoană care are drepturi fundamentale În procesul penal: victimele 
şi martorii au şi ei drepturile lor (de exemplu în ceea ce priveşte 
protecţia integrităţii lor fizice şi mentale, dreptul lor la intimitate). 
Dar iarăşi, echilibrarea acestor drepturi cu drepturile inculpatului, cu 

23 Vezi M. Damaska, The Faces of Just ice and state authority: a comparative 
approach to the legal process, New Haven etc.: Yale University Press, 1986. 

24 M. Damaska, Ev identiary 8arriers to Conviction and Two Model s of 
Criminal Procedure : A Comparative Approach, 121 Un iversi ty of Pennsylvania 
Law Review, 1973, p. 506-589. 
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toate consecinţele pentru aflarea cu precizie a adevărului - ceea ce 
contează este că un act delicat de echilibrare poate afecta atât 
caracterul echitabil al procedurii cât şi acurateţea rezultatului ei- se 
realizează În limitele parametrilor sistemului respectiv. 

b. Contradictorial şi inchizitorial 

Atât procedura contradictorială cât şi cea inchizitorială au În 
vedere stabilirea adevărului şi prin urmare stabilirea vinovăţiei sau 
nevinovăţiei Într-un mod echitabil care să lase spaţiu pentru 
drepturile şi interesele individuale. Niciuna din ele nu poate avea 
pretenţia de a găsi adevărul absolut. Mai curând, ele caută să 
stabilească o versiune a evenimentelor care să poată fi privită ca un 
adevăr relevant, prin aceea că este acceptabil şi legitim pentru toţi 
cei În cauză şi pentru societate În general. Ceea ce face ca procesul 
penal să fie predominant inchizitorial sau predominant 
contradictorial este, Însă , felul În care este concepută la modul ideal 
căutarea adevărului, precum şi garanţiile corespunzătoare că acesta 
nu numai că va fi găsit, dar că va fi găsit Într-un mod echitabil. 

Considerente teoretice 

În contextul procedurii penale, care este un important mijloc 
instituţional de a servi un element esenţial al binelui comun 
(securitatea societăţii şi a indivizilor În ambele sensuri ale 
cuvântului), considerentele de bază ale tradiţiei dreptului civil 
implică faptul că statul este acela căruia este cel mai bine să i se 
Încredinţeze aflarea adevărului. Aici poliţia, subordonată serviciului 
procuraturii publice, procurorul publ ic şi În unele cazuri un judecător 
investigator (în ţările influenţate de dreptul napoleonian, mai uzual 
numit judecător de instrucţie)25 fac paşii cei mai importanţi În 
vederea acestui obiectiv: o cercetare penală minuţioasă şi 

25 Unele sisteme le au pe amândouă ; În unele din ele judecătorul investigator, 
sau judecător de in s trucţi e , va lua decizia Începerii urmăriri i penale după ce 
examinează cazul pe fond , În timp ce În altele procurorul public este cel care are 
rolul decisiv. Exemple pentru prima situaţie sunt Franţa şi Spania, unde ':iuge 
d 'instruction" este figura cea mai importantă În cercetarea premergătoare procesului 
şi este eel care ia decizia (ne)urmăririi penale . În Olanda, unde Întotdeauna 
procurorul a fost cel care a luat decizia dacă se înceapă urmărirea penală sau nu, rolul 
judecătorului investigator s-a modificat iar acesta nu mai are un rol semnificativ În 
timpul cercetării. În Germania, această funcţie a fost desfiinţată cu totul. 
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prezentarea probelor În faţa instanţei , În acest context prin 
"minuţioasă" Înţelegându-se nu numai cât mai completă, ci şi 
nepărtinitoare, luând În calcul atât posibilitatea vinovăţiei cât şi pe 
cea a nevinovăţiei. 

Agenda pentru cazul care este prezentat În cele din urmă instanţei 
este fixată prin "dosarul" alcătuit pe parcursul cercetării. Inculpatul 
trebuie să ţină cont În acţiunile sale de acea agendă şi nu o poate 
influenţa odată ce dosarul a fost completat, cu toate că pe parcursul 
completării sale apărarea are şi ea un rol indicându-i procurorului 
piste de investigat favorabile inculpatului iar procurorul are obligaţia 
de a le cerceta. Dar, odată ce cazul ajunge În instanţă , rolul apărării 
se limitează la Încercarea de a submina ceea ce constituie În esenţă 
cazul acuzării, printre altele sugerându-i judecătorului să pună 
Întrebări relevante, pentru că judecătorul este acela care are rolul cel 
mai activ În stabilirea "adevărului". Dar în acest tip de sistem, rolul 
central al dosarului Înseamnă că deja există o versiune a adevărului 
pusă pe hârtie. Aceasta este dezbătută şi verificat de instanţă, dar 
fixarea efectivă a agendei are loc în faza premergătoare procesului şi 
este în principal determinată de acuzare. În sistemele inchizitoriale, 
accentul cade foarte mult pe procedura din faza premergătoare 
procesului, iar drepturile apărării sunt proporţionale cu rolul pe care 
îl are apărarea în aflarea adevărului: acela de a se asigura că 
acuzarea şi instanţa sunt în măsură să îşi îndeplinească rolul central 
în stabilirea adevărului. În sistemele de acest tip, teoretic nu este 
necesar ca toate probele să fie prezentate în instanţă; teoretic, atât 
probele incriminatorii cât şi cele favorabile disculpării sunt deja 
incluse în dosar, inclusiv transcrieri ale declaraţiilor martorilor. 

În tradiţia de common law comun, procesul penal contradictorial 
este conceput ca o luptă între părţi în care inculpatul individual se 
luptă în colţul său. În încleştarea dintre acuzare şi apărare în legătură 
cu "ce s-a Întâmplat", se presupune că adevărul va ieşi în cele din 
urmă la lumină . O astfel de aflare a adevărului este pos ibilă numai 
dacă fiecare dintre părţi are drepturi egale şi face uz de ele în 
încercarea de a stabili propria versiune asupra evenimentelor prin 
prezentarea în faţa unui tribunal de fapt a probelor proprii care susţin 
acea versiune. În majoritatea jurisdicţiilor de common law, tribunalul 
de fapt, cel puţin în cazurile grave, este un juriu, cu toate că Africa de 
Sud a abolit juriile în cazurile penale în 1969, iar judecătorul care 
prezidează intră în şedinţă împreună cu experţii (magistraţi sau nu, în 
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funcţie de tipul instanţei) . Totuşi, Africa de Sud, cu relaţiile sale 
rasiale complexe (unul din motivele care au dus la abolirea sistemului 
cu juraţi), nu este un caz reprezentativ,26 şi cu siguranţă atât în Marea 
Britanie cât şi în Statele Unite infracţiunile grave sunt judecate de un 
juriu. Dar ar fi greşit să se înţeleagă că }t:riul este o trăsătură necesară 
a procesului de tip contradictorial.2 In ambele ţări , majoritatea 
cazurilor care ajung în faţa instanţei se judecă de către un singur 
judecător (din afara sau din interiorul profesiei) , în timp ce 
participarea celor din afara profesiei sub formă de juriu sau, mai 
uzual, de experţi consultanţi este o trăsătură a majorităţii jurisdicţiilor 
de drept continental europene cu proceduri mai mult sau mai puţin 
inchizitoriale: numai două din zece (Olanda şi România) au 
menţionat în raport că întotdeauna cazurile penale sunt judecate 
numai de judecători profesionişti, indiferent de cât de grave sunt ele. 

Fie că tribunalul de fapt este un judecător, fie că este un juriu, o 
trăsătură esenţială a proceselor de tip contradictorial este aceea că 
ele nu se desfăşoară pe baza unui dosar întocmit de funcţionari ai 
statului, iar ceea ce se întâmplă în instanţă este prin urmare nu 
verificarea de către judecător a cazului prezentat de către stat, ci 
demonstrarea falsităţii sale de către cealaltă parte, individul acuzat 
de o faptă penală, în prezenţa unui tribunal imparţial. "Imparţial" în 
contextul unui proces de tip contradictorial , logic înseamnă că 
tribunalul de fapt nu este înclinat să dea un anumit verdict înainte de 
a lua cunoştinţă de toate faptele legate de caz, precum şi că nu este 
părtinitor în niciun alt fel. Marea semnificaţie a dezbaterii 
contradictoriale în faţa instanţei este aceea că în principiu toate 
probele trebuie prezentate în faţa instanţei . Şi, contrar procedurii 
inchizitoriale unde martorii şi experţii sunt chemaţi de instanţă şi 
examinaţi de către judecător pe baza a ceea ce deja se află pe masă la 
dosar, în procesele de tip contradictorial fiecare dintre părţi 
examinează martorii celeilalte părţi precum şi pe cei proprii, îşi aduc 
în faţa instanţei proprii experţi, caută şi prezintă propriile probe în 
încercarea de a stabili că există o versiune asupra evenimentelor cel 

26 Vezi Mihon Seligson, Lay participation in South Africa from apartheid to 
majority rule, Revue internationale de droit penal 2001- 1/2 (VoI. 72), p. 273 - 284. 

27 Juriul este o trăsătură a tradiţiei dreptului comun, dar rolul său esenţial este 
unul democratic. Juriul reprezintă legătura finală dintr-un sistem de verificări şi 
echilibrări care îi protejează pe oameni împotriva abuzului de putere, nu numai din 
partea executivului, ci şi din partea legislativului şi a juridicului. 
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puţin la fel de plauzibilă dacă nu chiar mai plauzibilă decât cea 
avansată de partea adversă. Astfel de procese au în mod necesar un 
pronunţat caracter oral şi "imediat", deoarece scopul lor este de a 
convinge tribunalul de fapt, care nu ştie dinainte nimic în legătură cu 
cazul, de acurateţea relatării uneia din părţi. Judecătorul se află acolo 
pentru a veghea ca lupta să se desfăşoare c<,?nform regulilor, nu 
pentru a se implica în procesul propriu-zis. In astfel de sisteme, 
accentul cade pe prezentarea probelor din două perspective în cadrul 
procesului, nu pe strângerea lor într-un dosar pentru a alcătui o 
versiune a evenimentelor coerentă, dar eminamente unilaterală . 

Verificări şi echilibrări 

Este evident că aceste concepte foarte diferite asupra modului 
ideal de a afla adevărul implică faptul că un proces echitabil , adică 
un proces acceptabil ca fiind legitim de către toţi cei implicaţi, va 
depinde de diferite feluri de verificări şi echilibrări . Pentru ca 
sistemul contradictorial să funcţioneze , aşa cum se bazează el pe 
caracterul partizan şi capacitatea de pregătire, pe lupta şi câştigarea 
ei (în confruntare directă) prin prezentarea unui caz mai convingător 
decât partea adversă, egalitatea dintre acuzare şi apărare este o 
condiţie absolut necesară, iar ceea ce-i trebuie inculpatului mai 
presus de orice este un avocat bun . Capacitatea inculpatului de a-şi 
pregăti şi prezenta cazul complet şi convingător în faţa instanţei 
depinde prin urmare în întregime de egalitatea armelor între acuzare 
şi apărare , nu numai în teorie, ci şi în practică. 

Asta înseamnă că avocaţii apărării trebuie să fie nu numai 
capabili , ci şi disponibili , înseamnă că ei trebuie să fie în număr 
suficient şi că trebuie să aibă posibilitatea de a-şi apăra clientul în 
fiecare moment al procedurii, atât în faza premergătoare procesului 
cât şi în timpul acestuia. Dacă lucrurile nu stau aşa , nu există nicio 
plasă de siguranţă, niciun judecător care să vină în ajutorul 
inculpatului pentru a-i afirma drepturile , sau care să preia rolul 
avocatului în aflarea adevărului. Înseamnă, de asemenea, dat fiind 
faptul că acuzarea şi apărarea sunt structural inegale în ceea ce 
priveşte puterea de coerciţie pe care o pot folosi în faza 
premergătoare procesului , că se indică o oarecare formă de 
dezvăluire în situaţia în care ancheta poliţiei/acuzării obţine dovezi 
care ar submina cazul acuzării, sau l-ar susţine pe cel al apărării . 
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Pentru că o a doua şansă nu există, nu se poate face apel la fapte care 
ar fi putut fi prezentate dar nu au fost, întrucât apărarea nu le-a 
dezvăluit atunci când acest lucru era posibil, sau pentru că a preferat 
să nu prezinte unele probe cu toate că dispunea de ele.28 

În cadrul sistemului inchizitorial , garanţia că decizia finală va fi 
adevărul relevant care este legitim şi prin urmare acceptabil rezidă în 
primul rând în rolul procurorului sau al magistratului investigator de 
a reprezenta ş i apăra toate interesele puse în joc şi de controlul 
exercitat de procuror asupra poliţiei : într-o societate s igură controlul 
asupra criminalităţii trebuie să fie la fel de important ca şi 
corectitudinea procesului şi statul este cel căruia Îi revine sarcina de 
a veghea să fie respectate interesele ambelor părţi . Rolul de 
magistrat presupune ca procurorii nu doar să susţină cauza statului în 
faţa instanţei, ci şi ca ei să adopte decizii şi să -şi desfăşoare 

activitatea Într-o manieră juridică pe Întreg parcursul procesului ş i în 
special În faza premergătoare acestuia, precum şi să beneficieze de o 
pregătire care să facă posibile toate acestea. Alte garanţii decurg în 
egală măsură din ideea că adevărul se descoperă cel mai bine prin 
ancheta Întreprinsă de stat: rolul apărării În a indica deficienţele 
faptice ş i juridice ale cazului prezentat de acuzare precum şi a arăta 
care sunt drepturile aferente necesare pentru aceasta; faptul că apelul 
asupra faptelor - o rejudecare completă în faţa unei instanţe de rang 
superior - este o trăsătură normală a controlului judiciar în cadrul 
proceselor penale din sistemul inchizitorial ; cerinţa ca judecătorii să 
se implice În mod activ în procesul de aflare a adevărului în instanţă 
şi de a da decizii motivate. 

În teoria tradiţiei inchizitoriale, atât legitimitatea justiţiei penale 
cât şi soarta individului În ceea ce priveşte procesul echitabil depind 
în mare măsură de integritatea autorităţilor statului şi de dorinţa 
vizibilă a acestora de a afla adevărul în mod nepărtinitor. Pentru ca 
sistemul să funcţioneze, lucrul de care are nevoie inculpatul este, 
mai mult decât orice altceva, un procuror bun, adică nepărtinitor, şi 

28 În parte, aceasta este ş i consecinţa semnificaţi e i democratice a juriului ca 
ultimă verigă în verificările şi echilibrările care asigura ca, în cele din urmă, legea 
să "aparţină" poporului, astfel încât nicio in stanţă să nu poată răsturna un verdict dat 
de juriu, verdict care a fost dat în conformitate cu legea. În consecinţă, în cadrul 
sistemului contradictoria l ape lurile normale nu pot fi admise decât în legătură cu 
chestiuni privind legea. 
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un judecător imparţial - adică un judecător pregătit şi capabil să 
ignore ideile preconcepute legate de vinovăţie care ar putea apărea 
ca urmare a cunoaşterii dosarului - şi care astfel doreşte să participe 
activ la verificarea cu ochi critic a acurateţei cazului pe care îl 
expune procurorul. Sărăcia relativă a sferei drepturilor de care 
di spune apărarea (cel puţin în comparaţie cu procesul de tip 
contradictorial) este în direct legată de presupusa proporţionalitate 
de care este nevoie pentru a fi siguri că ceilalţi participanţi se 
preocupă efectiv de toate interesele implicate - inclusiv cele ale 
inculpatului. Dar proporţia însăşi derivă din înţelegerea teoretică a 
rolului celorlalţi participanţi la procedură, şi nu din ce se poate 
întâmpla efectiv în practică. Dacă încrederea în capacitatea acelor 
participanţi este înşelată, din indiferent ce motiv, avocatul apărării 
este cu mâinile goale în privinţa drepturilor apărării de a contesta 
cazul acuzării pe anumite chestiuni, sau într-un anume punct al 
procedurii , acolo unde chiar ar putea schimba ceva. 

Sistemele contradictoriale şi cele inchizitoriale În practică 
Am spus deja că în practică în ziua de azi procesul penal nu poate 

fi văzut ca fiind pur contradictorial sau inchizitorial, fiecare tip având 
înglobate trăsături ale celuilalt tip. Există însă unele caracteristici 
definitorii atunci când facem legătura între tipul de sistem şi tradiţia 
sa de common law sau de drept continental precum şi de concepţia 
corespunzătoare privind aflarea adevărului. Contrar a ceea ce cred 
mai toţi avocaţii din sistemul de tip contradictorial, prezumţia de 
nevinovăţie şi povara dovezilor care apasă pe umerii procurorului nu 
sunt prerogativa sistemului contradictorial şi este cert că nu e 
adevărat că în procesele de tip inchizitorial inculpatul este prezumat a 
fi vinovat până când îşi dovedeşte nevinovăţia. În ambele sisteme, 
acuzării îi revine sarcina de a susţine cu dovezi cazul împotriva 
inculpatului până la înlăturarea oricărei îndoieli rezonabile. Diferenţa 
constă în modul în care este construit cazul acuzării , în semnificaţia 
pe care o are acest lucru în fixarea agendei procesului şi în poziţia 
suspectului/inculpatului. Prin urmare, caracteristicile definitorii se pot 
găsi: în natura investigaţiei premergătoare procesului şi rolurile 
întrepătrunse ale anchetatorilor şi în poziţia suspectului ca subiect 
într-un proces juridic sau ca obiect al investigaţiei cu drepturi 
limitate, în amplitudinea drepturilor apărării şi rolul activ sau pasiv al 
judecătorului în cadrul procesului, precum şi în legătura dintre 
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acestea materializată prin absenţa sau existenţa unui dosar Întocmit 
anterior procesului de către funcţionari ai statului. 

I-am rugat pe autorii rapoartelor să Îşi evalueze propriul sistem şi 
să aprecieze dacă îl consideră mai mult sau mai puţin 
inchizitorial/contradictoria1.29 Deloc surprinzător, ţările de common 
law s-au trecut toate în tabăra cu sistem contradictorial, iar procesul 
descris în rapoarte avea într-adevăr trăsături predominante 
contradictoriale: un proces bazat pe acţiunea părţilor, fiecare dintre 
părţi pregătindu-şi şi prezentându-şi cazul propriu, un rol important 
al apărării, bazat pe egalitatea armelor atât în faza premergătoare 
procesului cât şi în cea a procesului propriu-zis, coordonarea dintre 
autoritate şi o forţă poliţienească independentă care desfăşoară 
ancheta, absenţa "dosarului", procurori bine pregătiţi şi un judecător 
pasiv, iar tribunalul de fapt neavând cunoştinţă de caz prealabilă. 
Totuşi, raportul englezesc descrie o situaţie potrivit căreia se pare că 
există , în faza premergătoare procesului, o uşoară tendinţă către 
sistemul inchizitorial prin natura schimbătoare a relaţiei dintre 
poliţie şi Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS).30 Şi, după cum 
vom vedea în capitolele 5 şi 6, prin regulile care guvernează acum 

29 Taiwanul a precizat în raport că ţara a trecut recent (2002) de la procedura de 
tip inchizitorial la cea de tip contradictorial, dar că încă mai persistă cultura juridică 
inchizitorial ă. De exemplu, Codul de procedură penală (Articolul 163) prevede că 
judecătorii pot interveni în procesul de aflare a adevărului în instanţă , şi că chiar 
trebuie să o facă în unele cazuri. Majoritatea judecătorilor interpretează acest articol 
ca vrând să spună că prin urmare ei au în continuare un rol inchizitorial. Aflarea 
adevărului în cadrul procesului încă are la bază dosarul întocmit de procuror, chiar 
dacă se constată încercări - aşa cum era şi de aşteptat - de a aboli acest sistem. Din 
păcate , nu avem rapoarte din Italia şi din alte ţări sud-americane în afară de 
Venezuela, având în vedere că jurisdicţiile din Italia şi din unele ţări sud-americane 
au trecut şi ele de la sistemul inchizitorial la cel contradictorial, dar menţinând 
instituţia unui procurorului inchizitorial şi/sau a judecătorului de instrucţie precum 
şi alte trăsături ale sistemului inchizitorial. 

30 Până în 1985, nu a existat un serviciu al procuraturii în Anglia şi în Ţara 
Galilor, poliţia investigând şi formulând acuzaţii le aduse suspectului, după care 
angaja un avocat pledant pentru a prezenta cazul acuzării în instanţă. Ca urmare a 
continuei dezvoltări şi profesionalizări a CPS şi a recentelor modificări legislative, 
mai mulţi membri ai acestuia - care sunt recrutaţi din rândul avocaţilor cu pregătire 
specifică avocaţilor pledanţi - au dobândit calificarea necesară pentru a apărea 
personal în faţa instanţei , formularea acuzaţii lor nemaifiind prerogativa poliţiei , ci a 
procurorului. Acestea fiind spuse, deşi pentru acest lucru este nevoie de cooperare, 
poliţia încă mai are conform legii atribuţii independente şi control asupra 
investigaţiei şi cu siguranţă nu se subordonează CPS-ului în această privinţă. 
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(ne)dezvăluirea de informaţii şi prin urmare realizează relaţia bazată 
pe egalitatea armelor dintre apărare şi acuzare în cadrul procesului. 

Ţările de common law prezintă atât elemente inchizitoriaJe cât şi 
elemente contradictoriale în cadrul procesului penal în ansamblul 
său, iar majoritatea se consideră "undeva la mijloc" pentru a folosi 
cuvintele raportorului român. Dar aceasta se bazează de obicei pe 
dreptul apărării din cadrul procesului de a cunoaşte şi de a contesta 
probele (într-adevăr o trăsătură necesară a procesului de tip 
contradictorial), şi nu pe înţelegerea rolului participanţilor sau a 
concepţiei cu privire la aflarea adevărului ca fiind fundamental 
contradictoriale. În aproape toate cazurile, procedura din faza 
premergătoare procesului trebuie catalogată ca mai mult sau mai 
puţin complet inchizitorială, şi iarăşi în aproape toate cazurile 
aflarea adevărului în cursul procesului nu este determinată de 
acţiunea celor două părţi ci se bazează pe un judecător activ care 
examinează probele conţinute de dosar, chiar dacă de obicei apărarea 
poate aduce probe în cursul procesului. Finlanda şi Venezuela par a 
avea sisteme autentic mixte. În ciuda existenţei dosarului şi a 
pregătirii profesionale separate pentru procurori, asemănătoare sau 
identice cu cea a juriştilor profesionişti, ambele se caracterizează 
prin aceea că judecătorul este pasiv, având rolul de a veghea ca 
procesul să decurgă corect şi ca procedura să fie respectată, prin 
prezentarea probelor de către părţi şi prin confruntarea dintre cele 
două părţi în cadrul procesului, pe aceasta punându-se în principal 
accentul. Din punct de vedere organizatoric, în Finlanda poliţiştii 
sunt mai mult sau mai puţin răspunzători în mod independent de 
investigaţia premergătoare procesului, pe când în Venezuela ei sunt 
subordonaţi procurorului. 

Toate celelalte ţări de drept continental descriu un sistem în care 
"teoretic locul unde se stabilesc faptele este procesul [ ... ] dar în 
practică faza premergătoare procesului are mare importanţă pentru 
stabilirea faptelor în cursul procesului".31 Procurorul şi /sau 
judecătorul de instrucţie conduce/răspunde de investigaţia 
premergătoare procesului (în majoritatea cazurilor poliţiştii sunt în 
practică destul de independenţi , deşi sunt obligaţi prin lege să urmeze 
instrucţiunile procurorului), şi îşi expune rezultatele într-un dosar 

31 Raportul privind Republica Federală Gennania. 
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amplu. Procurorii au aceeaşi pregătire ca şi judecătorii şi într-adevăr, 
în unele ţări, precum Olanda şi Croaţia,32 serviciul procuraturii este 
considerat ca parte a juridicului sau a corpului judecătoresc . La 
proces, instanţa are rol activ în aflarea adevărului, judecătorul (care 
prezidează) punând de obicei întrebările şi de asemenea având 
autoritatea de a stabili, în final , care martori să compară şi ce probe 
(suplimentare) pot sau trebuie să fie prezentate instanţei. 

C. Concluzie 

Una dintre afirmaţiile noastre este aceea că tradiţiile juridice şi 
stilurile de procedură asociate lor ar putea constitui un factor esenţial 
care afectează implementarea şi amplitudinea drepturilor 
fundamentale garantate pe plan internaţional ce se referă în mod 
special la procesul echitabil. În acest capitol, am examinat mai întâi 
baza teoretică a sistemului de common law şi respectiv de drept 
continental precum şi implicaţiile teoretice ale tradiţiilor procedurale 
(contradictorială şi inchizitorială) asociate acestor familii de drept. 
După aceea, am examinat răspunsurile date în rapoartele naţionale la 
chestionarul nostru, a cărui a doua parte a fost consacrată încercării 
de a alcătui un tablou al naturii esenţiale a procesului penal în ţările 
avute în vedere. Am constatat că în cea mai mare parte teoria rămâne 
valabilă, deşi procedura penală este unul din domeniile în care ţările 
de common law nu se mai bazează predominant pe legea Tacută de 
judecător, ci au recurs tot mai mult la reglementarea scrisă . Acest 
lucru este valabil în special pentru Marea Britanie, iar influenţa 
predominantă aici pare să fie cea a CEDO aşa cum a fost înglobată 
prin Legea drepturilor omului din 1998. Pentru că Convenţia cere o 
demarcare clară şi lipsită de ambiguităţi a limitelor atribuţiilor 
autorităţilor din domeniul justiţiei penale. Acestea nu mai pot face 
orice nu este interzis în baza dreptului comun, ci trebuie acum să se 
încadreze în limitele impuse de legea scrisă . Totuşi, în Statele Unite, 
Curtea Supremă este aceea care stabileşte , prin interpretarea Cartei 

32 Procurorii olandezi sunt cunoscuţi drept "magistraţi în picioare" deoarece ei 
stau în picioare pe durata prestaţiei lor în instanţă. Judecătorii, care rămân pe scaun, 
sunt "magistraţi aşezaţi" . 
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Drepturilor din Constituţia SUA, ce Înseamnă drepturile individuale 
în cadrul unui proces corect. 

Cât priveşte procedura penală , s-a spus că standardele comune, 
acceptate pe plan internaţional, cu privire la procesul echitabil au 
introdus un element contradictorial mai puternic În procedura din 
Europa continentală, în timp ce controlul din ce În ce mai 
profesionalizat al autorităţilor asupra criminalităţii a adus în ţările cu 
proceduri predominant contradictoriale faza premergătoare 
procesului care are multe elemente inchizitoriale.33 Acest lucru nu 
reiese în Întregime din rapoartele naţionale pe care le-am primit. 
Nicio procedură nu poate fi descrisă ca fiind absolut contradictorială 
(deşi SUA e foarte aproape de aşa ceva) sau absolut inchizitorială. În 
Anglia şi în Ţara Galilor pare să existe o uşoară tendinţă de 
modificare a rolului procurorului din faza premergătoare a 
procesului spre direcţia inchizitorială iar profesionalizarea îşi are şi 
ea rolul ei, dar ca forţă motrice această tendinţă este egalată cerinţa 
înscrisă în CE DO privind legalitatea şi lex certa. După cum vom 
vedea, În ţările "inchizitoriale" faza procesului include într-rancezii 
numesc le contradictoire, dar ceea ce, argumentăm noi , nu este 
acelaşi lucru cu caracterul contradictorial. Majoritatea ţărilor 
păstrează trăsături în esenţă inchizitoriale la nivelul funcţiei de 
stabilire a agendei din dosarul întocmit în faza premergătoare 
procesului, şi anume importanţa rolului procurorului sau 
judecătorului de instrucţie în desfăşurarea unei anchete imparţiale în 
faza premergătoare, precum şi rolul activ al judecătorului în aflarea 
adevărului în cursul procesului. 

Întrebarea însă nu este dacă sisteme anterior inchizitoriale au 
devenit acum contradictoriale. Aşa cum remarca raportorul olandez 
în legătură cu întrebarea dacă o procedură este sau nu predominant 
contradictorială sau inchizitorială: 

33 J. R. Spencer, Introduction, în: Mireille Delmas-Marty & J.R. Spencer (eds.), 
European Criminal Procedure, Cambridge: Cambridge Universily Press, 2002, p. 
1-81 ; vezi, însă , Sarah Summers , care presupune o "m oş tenire durabilă a 
demarca{iei inchizi torial/a cuzator" (Fair trials. Th e European Criminal 
Procedural Tradition and the European Court of Human Rights: Oxford: Harl 
Publishing, p. 3) . 
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"Dat fiind faptul că numai câteva drepturi fundamentale cer 
imperios caracterul contradictorial - aceasta se aplică în special 
dreptului de a examina martorii favorabili şi nefavorabili inculpatului 
(cf. Articolul 6 § 3(d) din CEDO) - ca atare, aceasta spune prea puţine 
despre măsura în care un sistem aplică sau nu standardele de drepturile 
omului , fie şi numai pentru că aflarea cu acurateţe a adevărului este o 
condiţie necesară pentru rezultatul unui caz care e echitabil pentru toţi 
cei implicaţi." 

Într-adevăr, Întrebarea noastră este dacă , cum şi În ce măsură 
fiecare ţară este capabilă să implementeze drepturile fundamentale 
uniforme ce ţin de un proces echitabil stabilite în instrumentele 
internaţionale ale drepturilor omului , în limitele parametrilor 
garanţiilor oferite de propriul model de proces penal , şi dacă natura 
esenţială a acelui model de proces influenţează gradul de 
implementare. Aceasta este o chestiune la care ne vom referi în 
capitolul următor. 
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5. Drepturile fundamentale garantate 
pe plan internaţional 

Instrumentele internaţionale ale drepturilor omului conţin o serie 
de prevederi care sunt extrem de relevante pentru un proces penal 
corect. Ele nu privesc în mod necesar dreptul la un proces echitabil, 
deşi în unele cazuri pot avea un oarecare efect asupra caracterului 
echitabil al procedurilor. În acest capitol ne propunem să ne ocupăm 
mai întâi de aceste drepturi (dreptul la viaţă, interzicerea tratamentului 
crud şi umilitor, drepturile şi condiţiile de detenţie), înainte de a merge 
mai în adâncime la garanţiile internaţionale privind procesul echitabil 
ca atare şi la posibilele sancţiuni prevăzute de legislaţia internă pentru 
situaţia în care cerinţele legate de un proces echitabil/corect nu sunt 
respectate. Dreptul la intimitate şi libertatea de exprimare, drepturi 
independente dar care au legătură şi cu procesul penal, nu vor fi tratate 
separat în acest raport, însă ne vom referi la ele câte puţin în acest 
capitol şi în următorul atunci când este nevoie. 

A. Drepturi fundamentale care nu ţin de cerinţa ca procesul 
să fie echitabil 

a. Dreptul la viaţă şi interdicţia privind tortura şi tratamentul 
umilitor 

Drepturile la viaţă şi la protecţie împotriva tratamentelor 
umilitoare, între care tortura este forma extremă, sunt fundamentale 
pentru demnitatea la care are dreptul în mod inerent fiecare fiinţă 
umană şi acestea sunt primele drepturi individuale enunţate atât în 
PlDCP cât şi în CEDO: 
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"Dreptul la viaţă este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie 
ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaţa sa În mod arbitrar." 
(Articolul 6, § 1 PIDCP) 



" Nimeni nu va fi supus torturii şi nici unor pedepse sau tratamente 
crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoană 
să fie supusă, fără consimţământul său, unei experienţe medicale sau 
ştiinţifice." (Articolul 7 PIDCP) 

" Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. 
Moartea nu poate fi cauzată cuiva În mod intenţionat , decât În 
executarea unei sentinţe capitale pronunţate de un tribunal În cazul În 
care infracţiunea este sancţionată cu această pedeapsă prin lege ." 
(Articolul 2 § I CEDO) 

" Nime ni nu poate fi supus torturii , nici pedepse lor sa u 
tratamentelor inumane ori degradante." (Articolul 3 CEDO) 

Este cât se poate de evident din text că, în mod paradoxal, dreptul 
la viaţă nu este privit ca fiind absolut, în timp ce dreptul la protecţie 
împotriva torturii este . Dacă interdicţia asupra torturii nu admite 
excepţii, ambele convenţii permit în textul de bază pedeapsa cu 
moartea. Însă , Protocolul facultativ nr. 13 la Convenţia europeană 
(2002), pe care l-au semnat toate ţări le noastre europene 
respondente, conţine o interdicţie absolută şi nederogabilă asupra 
pedepsei capitale.34 Cu toate că Franţa şi Spania nu l-au ratificat, ea 
a fost abolită în totalitate în legislaţia internă a ambelor ţări. Prin 
urmare, niciuna nu are pedeapsa cu moartea indiferent de 
circumstanţe. În unele ţări a fost abolită cu mult timp în urmă (ex. în 
1870 în Olanda), în altele abia recent. Marea Britanie a suspendat-o 
în 1965, urmând pas cu pas abolirea până la accederea la Protocolul 
nr. 13 în 2004. Franţa a abolit pedeapsa capitală în 1981 (şi a 
amendat Constituţia pentru a definitiva abolirea în 2007). Fostele 
ţări ale blocului de răsărit (Croaţia , Republica Cehă şi România) au 
abolit-o imediat după independenţă şi tranziţia la democraţie . În 
Spania abolirea s-a Tacut în 1995. 

Ţările non-europene reprezentate în acest raport sunt semnatare 
ale PIDCP, care nu numai că încurajează abolirea pedepsei capitale 
în textul Articolului 6 ,35 dar are şi Protocolul facultativ nr. 2 care 
interzice pedeapsa cu moartea deşi permite derogarea pentru crime 

34 Protocolul anterior 6 (1983) permitea pedeapsa cu moartea pentru acte 
comise în timp de război sau în faţa unei ameninţări iminente cu războiul. 

35 De exemplu, în * 6: .. Nici o di spoziţi e din prezentul articol nu poate ti invo
cată pentru a se întârzia sau a se împiedica abolirea pedepsei capitale de către un 
stat parte la prezentul Pact". 
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militare pe timp de război. Doar Statele Unite nu numai că păstrează 
pedeapsa cu moartea, dar nici nu vizează abolirea ei.36 După cum 
am văzut, Statele Unite Îşi consideră Constituţia ca s ingură bază a 
drepturilor fundamentale pe plan intern, iar rezoluţia Senatului SUA 
prin care recomandă ratificarea PIDCP, de exemplu, include rezerve 
prin care Statele Unite îşi rezervă dreptul de a aplica pedeapsa cu 
moartea în baza legislaţiei interne. 37 Intr-adevăr, autorii raportului 
american consideră că această lipsă de angajament internaţional, la 
care se adaugă faptul că nici juridicul nici legislativul nu au elaborat 
reguli care să restrângă sentinţele punitive, fac ca sancţiunile penale 
în SUA să fie considerate în prezent cele mai punitive din lumea 
occidentală, una din trăsăturile pregnante, chiar dacă mai puţin 
atractive, ale justiţiei penale americane. 

Spre deosebire de pedeapsa cu moartea, textul de bază atât al 
PIDCP cât şi al CEDO interzic cu desăvârşire pedepsele crude, 
inumane sau degradante, în timp ce Articolul 2 din Convenţia 
internaţională împotriva torturii sună astfel: 

" 1. Fiecare stat parte va lua măsuri de ordin legislativ , 
administrativ, juridic şi de altă natură pentru a preveni orice act de 
tortură pe oricare din teritoriile aflate sub jurisdicţia sa. 

2. Nu se pot invoca pentru justificarea torturii niciun fel de 
circumstanţe excepţional, fie că este vorba despre stare de război sau 
ameninţare cu războiul, instabilitate politică internă sau orice altă stare 
de urgenţă publică. 

3. Nu se poate invoca drept justificare a torturii un ordin de la un 
ofiţer superior sau de la o autoritate publică." 

Cu excepţia Statelor Unite 38 (şi Într-o anumită măsură a 
Taiwanului, care a ratificat PIDCP dar nu şi convenţia referitoare la 

36 În Venezuela, a fost total abolită prin lege. În Africa de Sud, pedeapsa 
capita l ă a fost abolită ca fiind neconstituţională În 1995 printr-o decizie a Curţii 
Constituţionale, În timp ce În Taiwan pedeapsa cu moartea este l egiferată pentru 
numeroase infracţiuni , dar a anunţat că intenţionează să o abo l ească, iar execuţii nu 
s-au făcut de 2 ani (deşi după standardele organizaţiei Amnesty International, care 
cer ca perioada să fie de 10 ani , În practică ţara nu poate fi considerată 
aboliţionistă). 

37 Rezervele nu erau strict necesare, având În vedere textul , dar se pare că 
Senatul SUA era cumva alarmat de tonul aboliţionist al Articolului 6. 

3R Şi aici Statele Unite au introdus o rezervă, la Articolul 7 din PIDCP, 
rezervându-şi dreptul de a interpreta termenul " tratamente sau pedepse crude, 
inumane sau degradante" În conformitate cu interpretarea pe plan intern a 
amendamentelor constituţionale care folosesc un limbaj si milar. 
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tortură şi care nu interzice tortura prin lege) , toate statele 
respondente au aderat la convenţia privind interzicerea torturii şi a 
tratamentelor sau pedepselor crude sau inumane. Majoritatea au 
astfel de interdicţii absolute fie În Constituţie fie În legislaţie , În timp 
ce ţările care nu le au astfel prevăzute, cum este Olanda, se află 
totuşi sub incidenţa Articolului 3 din CEDO care are efect direct. 

Implicaţiile asupra procesului echitabil 

Pedeapsa cu moartea precum şi Înterdicţiile Împotriva torturii şi a 
tratamentelor sau pedepse lor crude sau inumane sunt evident direct 
legate de procesul penal , În sensul că ele prescriu anumite sancţiuni 
sau acţiuni având drept motivaţie demnitatea fundamentală şi 
considerente umanitare. Articolele 7 din PIDCP şi 3 din CEDO au 
Însă implicaţii şi asupra garanţiilor din cadrul relaţiei dintre aflarea 
adevărului şi procesul echitabil , întrucât declaraţiile obţinute prin 
coerciţie nu numai că sunt inacceptabile din motive umanitare, dar 
sunt şi lipsite de credibilitate. Astfel de implicaţii sunt relevante în 
special în faza premergătoare procesului atunci când poliţia 
interoghează suspecţii , precum şi în (alte) situaţii de detenţie. 

Există mai multe modalităţi de acordare de garanţii care să 
protejeze împotriva riscului ca declaraţiile să fie obţinute prin 
coerciţie În timpul interogatoriului: interzicerea prin lege sau 
punerea sub incidenţă penală a coerciţiei aplicate de oamenii legii; 
informarea suspectului cu privire la drepturile sale şi în special 
asupra dreptului de a nu spune nimic; luarea de măsuri pentru ca 
suspectul să înţeleagă în totalitate ceea ce i se spune prin asigurarea 
unui interpret şi traducerea documentelor dacă este cazul ; asigurarea 
asistenţei juridice încă din primul moment relevant al procesului 
penal (adică momentul detenţiei şi în orice caz înainte ca suspectul 
să fie interogat) şi, Încă un pas Înainte, permiţandu-Ie avocaţilor 
apărării să fie de faţă în timpul interogatoriului şi /sau Înregistrând 
audio şi video desfăşurarea acestor proceduri . Dacă astfel de reguli 
pot fi impuse prin sancţiuni aplicate ofiţerilor de poliţie care se fac 
vinovaţi de încălcarea lor, o posibilă sancţiune mai eficientă şi 

oricum una care protejează împotriva riscului de mărturii false care 
ar contribui la comiterea de erori în justiţie, este decretarea 
declaraţiilor obţinute prin coerciţie ca probe inadmisibile (regula 
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excluderii). Toate ţările respondente au instituit cel puţin una sau 
mai multe astfel de măsuri deşi nu în mod necesar pe toate . 
Informarea suspecţilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de 
a nu spune nimic, prevederea privind interpretul şi traducerea (deşi 
nu neapărat în toate limbile), asigurarea asistenţei juridice în faze le 
incipiente ale anchetei penale precum şi regula excluderii par să fie o 
normă instituită pretutindeni. 39 Diferenţele interesante constau în 
tipul de interdicţie împotriva coerciţiei şi în cât de departe poate 
merge asistenţa juridică. 

În ţările care în trecut au cunoscut o brutalitate sistematică a 
poliţiei (România şi Taiwan, de exemplu), obţinerea de declaraţii 
prin coerciţie este fie o faptă penală calificată, fie supusă unei 
interdicţii foarte detaliate în codul de procedură penală. În alte ţări 
(Olanda, de exemplu) codul conţine pur şi simplu prevederea că 
oamenii legii care interoghează un suspect trebuie să se abţină de la 
orice acţiune a cărei menire este obţinerea de declaraţii care nu sunt 
date în mod liber consimţit. Marea Britanie, care s-a confruntat cu 
problema mărturisirilor false ca urmare a aplicării coerciţiei de către 
poliţie şi care s-au soldat cu erori judiciare, are reguli detaliate 
despre modul în care trebuie să decurgă interogatoriile în Legea 
poliţiei şi a probelor penale şi în Codurile de practică ataşate la 
aceasta. În afară de Taiwan, aceasta este singura ţară înregistrarea 
audio/video a interogatoriilor este obligatorie. 

Cât priveşte asistenţa juridică, aici diferenţele par să indice natura 
procesului penal arătând în ce măsură acesta este mai mult sau mai 
puţin contradictorial sau inchizitorial. Evident, în tradiţia dreptului 
comun în care drepturile individuale trebuie afirmate într-un proces 
de tip contradictorial, asistenţa din partea unui jurist profesionist 
încă din prima fază este de cea mai mare importanţă. Ş i într-adevăr, 

toate ţările de drept comun au raportat că suspectul nu numai că are 

39 În legătură cu regula excluziunii, eficienţa ei în acţiunca dc, " monitorizare a 
poliţiei" va depinde de cât de departe se merge cu excluziunea. In Statele Unite, 
faptul că o declaraţie obţinută cu încălcarea " regu lii Miranda" nu împiedică 
utilizarea a ltor probe (obţinute pe baza acelei declaraţii) împotriva inculpatului 
într-un proces subminează eficienţa aceste i reguli. Cu alte cuvinte, to!ul depinde de 
măsura în care exc luziunea acoperă şi "fructele pomului otrăvit". In majoritatea 
jurisdicţiilor acest lucru nu se întâmplă, depinzând de cât de gravă este forma pe 
care a avut-o coerciţia. 
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dreptul la asistenţă juridică de îndată ce este reţinut de poliţie, dar 
are şi dreptul la prezenţa unui avocat în timpul desfăşurării 
interogatoriului. Finlanda şi Venezuela, unde procesul penal este un 
amestec între contradictorial şi inchizitorial chiar dacă balanţa se 
înclină spre cel de tip contradictorial prin poziţia de justiţiabil pe 
care o are suspectul în faza premergătoare procesului mai curând 
decât de obiect al investigaţiei, permit şi ele prezenţa unui avocat în 
toate fazele. În procesul de tip inchizitorial care are ca doctrină de 
bază faptul că accentul în aflarea adevărului cade pe investigaţia 
efectuată în faza premergătoare procesului contând pe integritatea 
oamenilor legii care o desfăşoară, în care poliţiştii sunt subordonaţi 
unui procuror "magistrat" sau unui judecător investigator şi unde 
toate informaţiile vor ajunge într-un dosar care oricum va fi cercetat 
de o instanţă, necesitatea de a permite avocatului să fie de faţă în 
timp ce poliţia desfăşoară interogatoriul nu-şi are logica. Şi 

într-adevăr, în toate ţările în care faza premergătoare a procesului se 
potriveşte cel mai mult modelului inchizitorial (Franţa, Germania, 
Olanda) avocatul nu are dreptul de a fi de faţă în timp ce poliţia 
desfăşoară interogatoriul. În Olanda, dreptul la asistenţă juridică nu 
se aplică deloc în prima fază (şase ore) a interogatoriului. Totuşi, se 
preconizează ca într-un viitor oarecare, să se introducă înregistrarea 
interogatoriilor, iar în unele districte se află în curs de derulare un 
experiment prin care avocaţii sunt prezenţi la interogatoriu.4o 

Detenţia în faza premergătoare procesului şi habeas corpus 
Dacă pericolul declaraţiilor obţinute prin coerciţie (şi posibil 

false) este probabil maxim în momentul în care poliţia desfăşoară 
interogatoriul, acelaşi pericol, la care se pot adăuga şi obiecţii de 
natură umanitară, apare şi dacă persoana este ţinută în condiţii de 
detenţie inacceptabile, în secret sau fără drept de comunicare cu 

40 Dar, pur şi simplu li se permite să fie de faţă şi nu au voie să spună nimic 
(nici avocaţii din Republica Cehă nu au voie să Îşi ajute clienţii să răspundă la 
Întrebări). Au fost numeroase dezbateri În Olanda cu privire la prezenţa avocaţilor 
În timpul interogatoriului. Întotdeauna ele s-au soldat cu un refuz pe motiv ca 
aceasta ar "stânjeni investigaţia" şi că nu există dovezi că poliţia ar exercita presiuni 
asupra suspecţi lor. Actuala propunere privind Înregistrarea precum şi experimentul 
de care am vorbit sunt ambele urmarea unei recente erori judiciare, când această 
Încredere În poliţie s-a dovedit greşită. 
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exteriorul, În izolare, rară acces la consiliere juridică etc. Garanţii că 
drepturile fundamentale care acţionează în astfel de situaţii vor fi 
respectate se găsesc nu numai în interdicţiile şi prevederile din 
tratate şi din legislaţiile interne cu privire la coerciţie şi la dreptul de 
a nu spune nimic, ci şi În special în principiul habeas corpus 
(Articolele 9 din PIDCP şi 5 din CEDO). Pentru ca detenţia să fie 
legală este necesar nu numai să existe o procedură prevăzută prin 
lege şi ca fiecare arestat să fie informat rară întârziere, într-o limbă 
pe care o înţelege, asupra motivelor arestării şi acuzaţi ei care i se 
aduce, ci şi, ca măsură suplimentară, ca fiecare arestat sau deţinut să 
fie adus fără întârziere În faţa unui judecător sau a unui alt 
funcţionar autorizat prin lege să exercite atribuţii juridice, şi să aibă 
dreptul la un proces care să aibă loc într-o perioadă de timp 
rezonabilă sau la eliberare (condiţionată). Mai mult, statul trebuie să 
asigure posibilitatea unui recurs prin care o instanţă să decidă în 
procedură de urgenţă legalitatea detenţiei şi să ordone eliberarea 
dacă detenţia nu este legală. Deşi ţările raportează că În cazul unor 
categorii speciale de deţinuţi (mai exact, crimă organizată şi 
terorişti), asupra cărora vom reveni în capitolul următor, se aplică 
condiţii şi proceduri speciale, în general, în condiţii normale se 
con formează toate acestor cerinţe. 

Sunt diferenţe, de exemplu, privind gradul de suspiciune necesar 
pentru ca cineva să poată fi arestat, reţinut sau retrimis în detenţie 
preventivă.41 Unele ţări cer ca Întotdeauna să existe indicii serioase 
că deţinutul ar fi putut comite fapta penală, altele ca să existe o 
suspiciune rezonabilă pentru arestare sau reţinere şi suspiciuni mai 
serioase pentru retrimiterea în arest preventiv.42 Există şi diferenţe 
care pot fi puse pe seama diferenţelor de cultură juridică şi de 
procedură. Eliberarea condiţionată În ţările de drept comun se face 
Întotdeauna pe bază de cauţiune, care este un drept ce poate fi 
refuzat numai În circumstanţe limitate - a fi liber înaintea procesului 
este o necesitate teoretică pentru inculpatul care trebuie să-şi 
pregătească propriul caz înainte de proces, dar nu şi dacă investigaţia 

41 Terminologia variază şi ea foarte mult , după cum variază şi clasificarea 
tipurilor de detenţie şi a duratei cât o persoană se poate afla În detenţie preventivă. 

42 Numai Spania raportează o formă aparte de detenţie cunoscută sub denumirea 
de "retenţie" În scopul identificării (prin unnare fără o suspiciune rezonabilă) care 
nu este limitată ca durată (nu poate dura mai mult decât este strict necesar pentru 
a-şi atinge scopul), o reglementare controversată chiar În ţara În cauză. 
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din faza premergătoare procesului este o prerogativă a statului. În 
ţările de drept civil situaţia diferă, dar în cele cu investigaţia din faza 
premergătoare procesului cel mai puternic inchizitorială (ex. Olanda 
şi Germania) nu ex i s tă dreptul la cauţiune ca atare, însă detenţia 
preventivă poate fi suspendată condiţionat sau necondiţionat la 
discreţ ia judecătorului . Şi iarăşi, poziţia procurorului public ca 
magistrat înseamnă în unele cazuri că el este cel care poate decide 
asupra prelungirii detenţiei după perioada iniţială de reţinere de către 
poliţi e ş i înainte ca deţinutul să fie adus în faţa unui judecător.43 

Obligatii pozitive? 

O chestiune aparte, dar care priveşte direct procesul penal, este 
dacă dreptul la viaţă şi la protecţie Împotriva tratamentului crud şi 

inuman implică obligaţii pozitive ale statului de a iniţia o anchetă 
penală şi eventual proceduri ulterioare pe baza informaţii demne de 
Încredere potrivit cărora ar exista o situaţie În care viaţa cuiva 
ameninţată sau În care un individ poate fi supus unor asemenea 
tratamente. Majoritatea ţărilor europene raportează că Într-adevăr 

există o astfel de obligaţie, chiar dacă ea nu este prevăzută de 
legi s laţia internă . În orice caz, obligate să respecte prevederile 
CEDO şi interpretarea dată aces teia de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, pentru ţările semnatare această obligaţie derivă 
din Articolele 2 şi 3.44 

43 În Franţa , pentru încă 24 de ore. În Olanda, poate fi de aproape 4 zi le (3 zile ş i 
15 ore) după arestare înainte ca suspectul să trebuiască adus în faţa judecătorului 

(investigator) care va analiza lega litatea detenţi ei (Articolul 59 a § l CPP). Taiwanul 
raportează o modificare în 1995, când Curtea Constituţională că atribuţia acuzării de 
a dispune detenţia unui acuzat ca fiind neconstituţională (urmată doi ani mai târziu 
de legiferare: procurorul are nevoie acum de un ordin de detenţie emis de in s tanţă). 

44 De Articolul 2: ECtHR (Marea Cameră) , 28 octombrie 1998, Osman c. 
Marea Britanie, Cererea nr. 23452/94; ECtHR (Marea Cameră), 24 octombrie 2002, 
Mastromatteo c. Ita li a, Cererea nr. 37703/97; ECtHR (Marea Cameră) , 15 mai 
2007 , Ramzahai c. Olanda, Cererea nr. 52391 /99; ECtHR (Marea Cameră), 30 
noiembrie 2004 , Oneryildiz c. Turcia, Cererea nr. 48939/99; and on Artic le 3: 
ECtHR 24 ianuarie 2008, Mas lova & Nalbandov c. Ru sia, Cererea nr. 839/02; 
ECtHR, 3 mai 2007, Gldani Congregaţia Martorilor lui lehova c. Georgia, Cererea 
nr. 71156/01; ECtHR, 12 October 2006, Mubilanzila Mayeka & Kaniki Mitunga c. 
Belgia, Cererea nr. 131 78/03. ECtHR, 4 decembrie 2003 , M.C. c. Bulgaria, Cererea 
nr. 39272/98. 
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Venezuela raportează aceeaşi obligaţie decurgând din Articolele l 
şi 2 din Convenţia Americană a Drepturilor Omului, iar în Africa de 
Sud se deduce din jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Taiwanul nu 
recunoaşte asemenea obligaţii; conform raportului naţional , în 
Statele Unite situaţia este neclară. 

B. Drepturile la un proces echitabil garantate pe plan 
internaţional 

Paragrafele din PlDCP şi CE DO nu sunt identice, dar în linii mari 
ele prevăd aceleaşi tipuri de drepturi , diferenţele nefiind esenţiale 
pentru scopul nostru de a identifica dacă şi în ce mod sunt 
implementate aceste drepturi în legislaţiile interne. 
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Articolul 14 din PlDCP 

1. Toţi oamenii sunt egali În faţa tribunalelor ş i curţilor de justiţie . 

Orice persoană are dreptul ca litigiul În care se află să fie 
examinat în mod echitabil şi public de către un tribunal 
competent, independent şi imparţial , stabilit prin lege, care să 
decidă fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale îndreptate 
Împotriva ei, fie asupra contestaţiilor privind drepturile şi 

obligaţiile sale cu caracter civil. Şedinţa de judecată poate fi 
declarată secretă în totalitate sau pentru o parte a desfăşurării ei, 
fie în interesul bunelor moravuri, al ordinii publice sau al 
securităţii naţionale într-o societate democratică , fie dacă 
interesele vieţii particulare ale părţilor în cauză o cer, fie în 
măsura în care tribunalul ar socoti acest lucru ca absolut necesar, 
când datorită circumstanţelor speciale ale cauzei, publicitatea ar 
dăuna intereselor justiţiei; cu toate acestea, pronunţarea oricărei 
hotărâri în materie penală sau civilă va fi publ ică , afară de 
cazurile când interesul minori lor cere să se procedeze altfel sau 
când procesul se referă la diferende matrimoniale ori la tutela 
copiilor. 

2. Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale este 
prezumată a fi nevinovată cât timp culpabilitatea sa nu a fost 
stabilită în mod legal. 

3. Orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are 
dreptul , în condiţii de deplină egalitate, la cel puţin următoarele 
garanţii: 



a) să fie infonnată în cel mai scurt termen, într-o limbă pe 

care o înţelege şi în mod detaliat, despre natura şi moti

vele acuzaţiei ce i se aduce; 

b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii 

apărării sale şi să comunice cu apărătorul pe care şi-I alege; 

c) să fie judecată fără o întârziere excesivă ; 

d) să fie prezentă la proces şi să se apere ea însăşi sau să 

aibă asistenţa unui apărător ales de ea; dacă nu are apă

rător, să fie infonnată despre dreptul de a-l avea şi , ori de 

câte ori interesul justiţiei o cere, să i se atribuie un apără

tor din oficiu, fără plată dacă ea nu are mijloace pentru 

a-l remunera; 

e) să interogheze sau să facă a fi interogaţi martorii acuzării 

şi să obţină înfăţişarea şi interogarea martorilor apărării în 

aceleaşi condiţii cu cele ale martorilor acuzării; 

t) să beneficieze de asistenţa gratuită a unui interpret, dacă 

nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la şedinţa de 

judecată; 

g) să nu fie silită să mărturisească împotriva ei însăşi sau să 

se recunoască vinovată. 

4. Procedura aplicabilă tinerilor care nu sunt încă majori potlivit legii 

penale va ţine seama de vârsta lor şi de interesul reeducării lor. 

S. Orice persoană declarată vinovată de o infracţiune are dreptul de a 

obţine examinarea de către o jurisdicţie superioară, în conformitate 

cu legea, a declarării vinovăţiei şi a condamnării sale. 

6. Când o condamnare penală definitivă este ulterior anulată sau se 

acordă graţierea deoarece un fapt nou sau nou-descoperit 

dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a 

suferit o pedeapsă în urma acestei condamnări va primi o 

indemnizaţie în confonnitate cu legea, afară de cazul când s-a 

dovedit că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi 

este imputabilă ei , în întregime sau în parte. 

7. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit din pricina unei 

infracţiuni pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o 

hotărâre definitivă în conformitate cu legea şi cu procedura 

penală a fiecărei ţări. 

49 



Articolul 6 din CEDO 

1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod 
public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale , de către o 
instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va 
hotărî fie asupra încă1cării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 
caracter civil , fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie 
penală îndreptate împotriva sa . Hotărârea trebuie să fie 
pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi 
interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a 
unei părţi a acestuia în interesul moralităţii, al ordinii publice ori 
al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când 
interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces 
o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către 
instanţă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de 
natură să aducă atingere intereselor justiţiei. 

2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată 
nevinovată pană ce vinovăţia sa va fi legal stabilită . 

3. Orice acuzat are, în special, dreptul: 
a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe 

care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra naturii şi 

cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa; 
b) să dispună de timpul şi de înlesniri le necesare pregătirii 

apărării sale; 
c) să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales 

de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a 
plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un 
avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer; 

d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să 
obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi 
condiţii ca şi martorii acuzării; 

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu 
înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere. 

Din aceste prevederi putem deduce două tipuri diferite de 
drepturi care, deşi ambele articole sunt desemnate ca fiind 
paragrafele ce se referă la procesul echitabil şi par să se aplice numai 
la cadrul general al procesului, aşa cum am văzut se aplică acolo 
unde este cazul tuturor fazelor procedurii: 
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fundamentale care susţin acest drept: ca audierea să fie publică 



şi să aibă loc într-o perioadă de timp rezonabilă în faţa unui 
tribunal imparţial; şi ca inculpatul să fie prezumat nevinovat 
până când i se dovedeşte vinovăţia (ceea ce implică şi dreptul 
de a nu spune nimic şi pe acela de a pune povara dovedirii pe 
seama acuzării) . 

• Felul audierii, adică contradictorial, din care derivă o serie de 
drepturi care influenţează indirect relaţia dintre participanţi: 

dreptul de a lua cunoştinţă de învinuire/învinuiri, dreptul de a 
avea timpul necesar pentru a-si pregăti apărarea , dreptul de a 
cunoaşte şi a contesta probele de pe picior de egalitate cu 
acuzarea (egalitatea de arme), dreptul la un interpret şi 
traducerea documentelor, precum şi la consiliere şi la asistenţă 
juridică (ceea ce implică faptul că acestea trebuie asigurate 
pentru cei care nu dispun de mijloace financiare suficiente). 

a. Dreptul la o audiere publică 

Toţi respondenţii noştri raportează o situaţie conform căreia 
dreptul la o audiere publică ţinută într-o perioadă de timp rezonabilă 
şi în faţa unui tribunal imparţial , prezumţia de nevinovăţie şi faptul 
că povara dovedirii faptelor revine acuzării sunt ferm ancorate în 
constituţie sau legislaţie , iar drepturile fundamentale care se referă la 
procesul penal se aplică fără discriminare tuturor. Excepţii de la 
caracterul public al proceselor sunt pretutindeni şi se con formează 
standardelor internaţionale (adică, anumite (părţi ale unor) procese 
se pot ţine cu uşile închise pentru protejarea fie a intereselor 
naţionale de securitate sau ordine publică, fie a intereselor şi 

drepturilor individuale ale minori lor sau ale unor terţe părţi -
martori , victime - etcetera). Cele mai multe ţări nu definesc în mod 
explicit termenul "perioadă de timp rezonabilă" sau "întârziere 
nejustificată", care iarăşi se acceptă în aceste tratate: totul depinde 
de circumstanţele cazului şi în primul rând de care anume din părţi a 
fost cauza întârzierii. Sancţiunile care pot fi aplicate dacă vina 
aparţine autorităţilor justiţiei penale variază de la o stopare a 
procedurilor când consecinţele sunt (foarte) grave pentru inculpat, 
până la îndulcirea sentinţei. 

Situaţia prin urmare pare foarte similară peste tot. Cu toate 
acestea, există diferenţe care sunt puse pe seama culturii juridice a 
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ţării în care se desfăşoară procesul. Mass-media, pentru a folosi 
cuvintele Curţii Europene "câini de pază publici" şi gardieni ai 
fluxului liber de informaţii şi ai dezbaterii publice democratice, are 
acces la procese în toate ţările respondente (deşi calitatea facilităţilor 
materiale puse la dispoziţie în cadrul instanţelor diferă), dar numai în 
Statele Unite este permisă acoperirea integrală de către televiziune.45 

Diferenţa este fără îndoială consecinţa importanţei exagerate pe care 
SUA o dă libertăţii de exprimare ca fundament al democraţiei. 

Mai interesant, poate, este faptul că anumite concepte, precum 
imparţialitatea tribunalului şi prezumţia de nevinovăţie sunt definite 
diferit în sistemul de tip contradictorial şi cel de tip inchizitorial. Un 
tribunal de fapt alcătuit din oameni din afara profesiei poate fi mai 
puţin imparţial în sensul că este mai puţin capabil să lase 
prejudecăţile deoparte ca apanaj al competenţei profesionale, dar 
mai imparţial în sensul că nu are cunoştinţe prealabile asupra cazului 
(adică nu are o idee preconcepută privind vinovăţia sau nevinovăţia), 
aşa cum are judecătorul de tip inchizitorial care a citit dosarul în 
prealabil. Aşa cum am arătat deja, aceasta nu înseamnă că în 
sistemul de tip inchizitorial nu funcţionează prezumţia de 
nevinovăţie sau că povara dovedirii cu probe nu revine procurorului. 
Mai curând, este vorba de reflectarea unui aspect fundamental: 
sistemul, ca şi în alte privinţe, este extrem de dependent de 
profesionalismul, integritatea şi pregătirea celor însărcinaţi cu 
administrarea justiţiei.46 

45 În Europa, unele ţări permit prezenţa camerelor de televiziune în sala de 
judecată pentru o parte (cea formală) a procedurilor (ex. Olanda)., sau Înainte ca 
procesul să Înceapă (Germania). Franţa permite ca procesele de importanţă istorică 
să fie acoperite de televiziune ca documentaţie pentru generaţiile viitoare. 

46 Este interesant de remarcat că, În general, raportorii noştri semnalează faptul 
că mass-media din ţările cu tradiţie inchizitorială are toată libertatea de a relata 
despre procesele aflate În desfăşurare şi nu i se impun restricţii (nici măcar în 
legătură cu eventualul dispreţ faţă de procedurile instanţei), aşa cum se Întâmplă în 
Anglia, de exemplu. În asemenea situaţii, judecătorul profesionist deja ştie totul 
despre caz - de regulă mai mult decât jurnalistul. În Olanda, dacă politicienii sau 
funcţionari publici importanţi fac declaraţii cu privire la cazurile individuale aflate 
pe rol În instanţe, acest lucru este considerat în primul şi În primul rând o încălcare 
a principiului Trias Politica al separaţiei puterilor. Şi abia În al doilea rând se pune 
problema că , aşa cum se exprimă raportorul olandez, "acest lucru ar putea chiar 
[sublinierea noastră, cblst] constitui o încălcare a prezumţiei de nevinovăţie sau a 
dreptului la un proces echitabil din Articolul 6 al CEDO". 
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Convenţiile nu impun nici interpretarea de tip contradictorial a 
acestor concepte, aşa cum reiese imediat din, de exemplu, 
jurisprudenţa Curţii Europene cu privire la imparţialitate. Lăsând la 
o parte situaţiile în care judecătorii pot avea interese personale legate 
de un anume caz, testul nu este dacă ei sunt în mod subiectiv 
predispuşi să-I considere pe inculpat vinovat sau nevinovat (pentru 
că este ceva ce nu poate şti nimeni, având în vedere că în dosar au 
mijloacele de a-şi forma o opinie prealabilă, aceasta neînsemnând că 
au şi Iacut-o), ci dacă manifestă o imparţialitate obiectivă.47 Din 
acest motiv, nu se poate spune despre un judecător care deja a 
pronunţat înainte de proces decizii în care miza ar putea fi vinovăţia 
sau nevinovăţia, sau care a funcţionat ca judecător de instrucţie în 
cazul respectiv, că este imparţial în mod obiectiv şi de aceea el 
trebuie retras sau recuzat.48 În unele ţări, judecătorului de instrucţie 
îi este interzis prin lege să judece cazul (de exemplu, în Spania şi În 
Olanda) sau să audieze un apel atunci când a pronunţat hotărârea În 
prima instanţă (de exemplu, în Germania şi În Croaţia). Ceea ce 
contează, prin urmare, este că procesul în tradiţia inchizitorială are 
instituite garanţii care să elimine riscurile de imparţialitate - exact 
aşa cum În Statele Unite părţile pot contesta un jurat din motive de 
prejudecăţi. 

Ne bis in idem 

Există o diferenţă între textele celor două articole în legătură cu 
consecinţele unui proces echitabil, constând În aceea că articolul 14 
din PIDCP reflectă principiul ne bis in idem (cunoscut şi ca 
interzicerea dublei incriminări): nimeni nu poate fi judecat de două 
ori pentru aceeaşi faptă, după ce a fost condamnat sau achitat În 

47 Modul în care conceptul de imparţialitate este perceput într-o ţară în care 
procesele sunt predominant de tip inchizitorial reiese şi din aceea că , în 
regulamentul olandez de procedură penală, instanţei (formată din profesionişti) i se 
cere să nu arate în niciun fel că ar avea o înclinaţie prealabilă către vinovăţie sau 
nevinovăţie: Articolul 271, § 2 , Cod de procedură penală (Wetboek van 
Strafvodering). 

48 Vezi: CEDO, 24 mai 1989, Hauschildt c. Danemarca, Seria A, nr. 154, 
Cererea nr. 10486/83; CEDO, 14 septembrie 1987, De Cubber c. Belgia, Seria A, 
No.l24-B, Cererea nr. 9186/80. 
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conformitate cu legea şi procedura penală din fiecare ţară. Acest 
principiu este reflectat în CEDO prin intermediul Protocolului 
facultativ nr. 7. Chiar dacă nu toate ţările respondente au semnat 
acest protocol, toate au îmbrăţişat principiul ne bis in idem în 
legislaţie , deşi nu întotdeauna cu aceleaşi consecinţe sau cu aceleaşi 
implicaţii (sau dândui interpretare).49 Unele ţări (ex. Africa de Sud, 
Olanda şi Spania) merg chiar mai departe decât o cer convenţiile şi 
recunosc valabilitatea judecăţilor pronunţate de instanţe naţionale şi 
străine ca o piedică în calea unei noi pun eri sub acuzare. Altele nu o 
fac (Germania, de exemplu, cu excepţia hotărâri lor pronunţate în 
state membre ale UE), în timp ce în SUA principiul nu funcţionează 
nici între diferitele state ale federaţiei, că să nu mai vorbim despre 
judecăţi desfăşurate în alte ţări . În unele cazuri, (Venezuela şi 
Finlanda, de exemplu, şi, foarte recent, Anglia, un exemplu asupra 
căruia vom reveni în capitolul următor) legea permite excepţii, chiar 
şi în detrimentul persoanei condamnate (de exemplu, dacă apar 
probe noi de care nu sprocesului). 

b. Audierea de tip contradictorial 

Deşi Articolul 6 din CEDO se referă în mod explicit la o audiere de 
tip contradictoria/ ca formă recomandată (iar formularea Articolului 14 
din PIDCP implică acelaşi lucru), ceea ce se aplică condiţiilor 
prealabile fundamentale ale unui proces echitabil - adică aceea că 
fiecare sistem de proces penal trebuie să aibă instituite garanţiile care 
sunt necesare pentru şi compatibile cu premizele ce stau la baza stilului 
de procedură respectiv - se aplică şi formei pe care o ia procedura 
respectivă. În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
arată cu claritate că ceea ce se înţelege aici nu este un proces de tip 
exclusiv contradictorial aşa cum se întâlneşte în Anglia sau în SUA, ci 
un proces - faza premergătoare şi cea din instanţă - care prin echilibrul 

49 Ţările de drept comun cu procedurile lor contradictoriale consideră că 
rejudecarea, după ce În prima instanţă s-a pronunţat o judecată asupra faptelor, este 
o Încălcare a principiului ne bis in idem. Astfel de rejudecări Însă nu numai că sunt 
o caracteristică normală În tradiţia inchizitorială, dar, departe de a fi văzute ca o 
Încălcare a unui drept fundamental , su nt văzute ca o garanţie a aflării cu 
corectitudine a adevărului : inculpaţii şi procurorii de regulă au dreptul să introducă 
acţiune În apel cu privire la fapte . 
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garanţiilor pe care le conferă este echitabil şi capabil să dezvăluie, pe 
cât este omeneşte posibil, adevărul. 

Dacă problema se pune astfel că procesul trebuie să se 
conformeze garanţiilor inerente doctrinei aflate la baza sistemului 
din care face parte, există vreuna care să se aplice deopotrivă atât 
sistemului inchizitorial cât şi celui contradictorial? În modelele 
teoretice iniţiale, răspunsul este nu. Pentru procesul contradictorial, 
adevărata egalitate a armelor, care face ca atât prezentarea probelor 
cât şi contestarea acestora de către partea adversă , lăsate să se 
producă în faţa unei instanţe deschise publicului , printr-o ciocnire 
imediată şi orală de opinii, este o necesitate absolută, aşa cum este şi 
reprezentarea prin apărător. Strict vorbind, dezvăluirea nu este o 
trăsătură necesară, pentru că adevărata egalitate a armelor acordă 
fiecăreia dintre părţi şansa egală de a investiga şi a prezenta probe în 
formularea cazului ei propriu. În procedura inchizitorială, nimic din 
acestea nu este necesar, pentru că dacă organele statului îşi fac treaba 
aşa cum trebuie - adică imparţial şi temeinic - şi prezintă rezultatele 
investigaţiei din faza premergătoare într-un dosar atotcuprinzător 
care este studiat în întregime de un judecător activ însărcinat cu 
stabilirea faptelor, nu prea are rost ca întreaga poveste să fie spusă 
încă o dată în instanţă. Cu siguranţă nu există motive să se permită 
contestarea: dacă vreo probă nu este clară - în special declaraţiile 
martorilor - instanţa de judecată poate cere ea însăşi clarificări şi , la 
nevoie, poate examina martorul fără asistenţă , în afara sălii de 
judecată. În ultimă instanţă, nici nu este nevoie ca apărarea să fie de 
faţă în derularea procedurilor de stabilire a faptelor. 

Versiunile moderne ale acestor sisteme, desigur, s-au înclinat în 
faţa realităţii şi a considerentelor umanitare. Nu există o adevărată 
egalitate a armelor : apărarea nu este pe picior de egalitate cu 
acuzarea în privinţa mijloacelor de investigare din faza 
premergătoare, astfel că a devenit o necesitate absolută ca acuzarea 
să facă dezvăluiri (cu privire la probele care ar putea fi de ajutor 
apărării) , dacă e ca toate argumentele pro şi contra vinovăţiei să fie 
prezentate. Realitatea sistemului de tip inchizitorial, bineînţeles , 

este că procurorii (şi poliţia) nu sunt întotdeauna imparţiali şi nici 
temeinici , astfel că nu este nicidecum o concluzie de la sine înţeleasă 
aceea că dosarul fie că este atotcuprinzător fie că reprezintă o 
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versiune echilibrată a evenimentelor pe care judecătorul nu trebuie 
decât să o verifice ca să vadă dacă acuzarea dispune de probe 
suficiente pentru a-şi demonstra cazul dincolo de orice îndoieli. În 
aceste sisteme, contribuţia avocatului apărării, atât la întocmirea 
dosarului cât şi la dezbaterea conţinutului său la proces, a devenit o 
necesitate absolută pentru a avea garanţia că judecătorul nu judecă 
pe baza unui dosar cu o viziune unilaterală şi eventual incompleta. 

Jurisdicţii de common law 

Din ţările reprezentate în acest raport , toate au instituit două 
cerinţe care asigură ca inculpatul să aibă cel puţin mijloacele de a-şi 
exercita acele drepturi care-i sunt acordate: dreptul la interpretare şi 
translaţie,50 precum şi la asistenţă juridică, inclusiv pentru inculpaţii 
nevoi aş i , cu o relaţie avocat-client privil eg iată care asigură 
comunicarea liberă dintre avocat şi inculpat. 51 Cât priveşte natura 
audierii, totuşi , dacă numeroase ţări au un proces pe care îl descriu 
ca contradictorial, doar trei - adică ţările de common law - au un 
sistem contradictorial în adevăratul sens al cuvântului. Iar dintre 
acestea, numai Statele Unite au rămas (aproape) cu totul fidele 
ideilor fundamentale ale confruntării dintre părţi . 

În SUA, fiecare dintre părţi trebuie să-şi construiască şi să-şi 
prezinte cazul. Acuzarea este obligată să dezvăluie toate probele 
materiale, adică acele probe care ar putea influenţa rezultatul , care ar 
putea fi de ajutor apărării pentru a submina credibilitatea cazului 
acuzării. 52 Apărarea are dreptul constituţional în baza "clauzei de 
confruntare" (al 6-lea amendament) de a se confrunta cu martorii 

50 Aşa ar părea să stea lucrurile şi în România, deş i raportul nu e foarte clar în 
această privinţă. 

51 Relaţia pri v il eg i ată avocat-cli ent , nu este totuş i detaliată în Taiwan. În 
Români a, ea pare să nu fi e pe deplin respectată, deoarece conversaţiile dintre avocat 
ş i c li ent pot fi înregistrate, deşi înregistrările "nu pot fi folosite ca probe decât dacă 
conţin date sau infonnaţ ii clare ş i utile care indică pregătirea sau comiterea de către 
avocat a une i infracţiuni ( .. . ), iar interceptarea şi înregistrarea pot fi impuse pentru 
stabilirea adevărului sau deoarece identificarea sau localizarea făptaşilor nu se poate 
realiza în alt fel sau dacă investigaţia ar fi mult întârziată". În practică, comunicările 
dintre avocaţ i şi clienţi au fost şi în Olanda supuse interceptării telefoanelor, cu 
toate că acest lucru este ilegal şi rezultatele în mod cert nu pot fi folosite ca probe. 

52 Din ce în ce mai mult, obligativitatea dezvăluirii revine ş i apărării . 
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citaţi împotriva sa precum ş i de a aduce ş i a examina martori în 
favoarea sa, ceea ce înseamnă că şi apărarea este obligată să aducă în 
in stanţă martorii ci decharge,* inclusiv martorii experţi . Clauza de 
confruntare include principiul oralităţii: toate probele admisibile 
trebuie prezentate oral în instanţă, astfel încât să poată fi contestate 
prin examinare încrucişată . Probele bazate pe relatările unor terţe 
persoane nu sunt admise (deşi există anumite excepţii dacă un 
martor este cu adevărat indisponibil), şi numai rareori martorii care 
sunt membri ai guvernului îş i pot păstra identitatea parţial secretă 
(cum ar fi adresa de domiciliu). SUA se bazează pe programe de 
protecţie a martorilor pentru martorii ameninţaţi şi abia recent au 
permis ca martori vulnerabili cum sunt martorii copii în cazurile de 
abu z uri sexuale să depună mărturie printr-o legătură video 
unidirecţională. Chestiuni precum aceea dacă acuzarea are obligaţia 
să facă dezvăluiri într-un anume caz şi aceea a admi s ibilităţii 

probelor sunt stabilite prin moţiuni care se consumă în faza 
premergătoare procesului, care încă o dată cer din partea apărării 
promptitudine şi prezenţă activă prin , iarăşi, proceduri 
contradictoriale desfăşurate în faza premergătoare procesului. 

În Africa de Sud formula procesului este foarte asemănătoare, 
deşi aici drepturile bazate pe confruntare nu sunt susţinute cu aceeaşi 
stricteţe. Există programe de protecţie a martorilor, martorii 
ameninţaţi şi cei vulnerabili pot depune mărturie fără asistenţă, în 
afara instanţei, probele bazate pe relatările unor terţe persoane pot fi 
admise dacă in stanţa consideră că acest lucru es te în interesul 
jus tiţiei (de exemplu, pentru a proteja identitatea martorilor) , iar 
accesul la dosarul acuzării poate fi interzis din aceleaşi motive. Până 
nu demult , un proces în Anglia ar fi avut şi el instituite toate 
garanţiile reale pentru ca s tabilirea faptelor să fie de tip 
contradictorial. Totuşi , în ultimii ani au avut loc o serie de schimbări , 

unele dintre acestea datorită dorinţei de eficientizare, altele legate de 
cerinţele CEDO ş i juri sprudenţa Curţii Europene. S-a trecut de la o 
situaţie în care acuzării nu i se cerea să dezvăluie nimic, la aceea în 
care i se cere să dezvăluie totul, adică să dezvăluie acele probe care 
ar fi de ajutor apărării sau ar submina acuzarea precum ş i toate 
materialele care urmează să fie folosite în probatoriu , plu s 

* În limba franceză În textul original - (martori) care- I di sculpă pe acuzat (n.t.). 
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materialele nefolosite pe care apărarea are dreptul să le examineze 
având totodată dreptul să oblige acuzarea să le dezvăluie dacă poate 
arăta că dezvăluirea lor are relevanţă pentru caz. 53 Din motive de 
eficienţă, apărării şi acuzării li se cere acum să Încerce să cadă la 
Înţelegere cu privire la probele care nu fac obiectul contestaţiei şi 

care prin urmare nu trebuie decât să le fie citite juriului , fără a mai fi 
necesar să fie prezentate şi contestate oral, precum şi să indice În ce 
constă În esenţă cazul lor printr-o aşa-numită "pledoarie şi indicaţii 
de audiere" (În faza premergătoare procesului ş i În faţa unui 
judecător).54 

Deoarece Marea Britanie este parte la CEDO, acum Încorporată 
În legislaţia internă prin Legea drepturilor omului, jurisprudenţa 
Curţii Europene cu privire la esenţa un e i a udieri de tip 
contradictorial bazată pe Articolul 6 a avut o oarecare influenţă 
asupra garanţiilor oferite de common law şi care anterior funcţionau 
În cursul procesului , dar numai în sensul că a făcut ca acestea să fie 
diluate Într-o oarecare măsură (chestiune asupra căreia vom reveni în 
Capitolul 6). Toate ţările europene de drept civil sunt bineînţeles 
obligate şi ele să se conformeze Articolului 6.55 Este prin urmare de 
importanţă majoră să vedem cum interpretează Curtea Europeană 
textul Articolului 6, care se referă la o audiere de tip contradictorial, 
astfel încât sistemele care nu dispun de o procedură de aflare a 
adevărului de tip contradictorial, adică orientată pe cele două părţi , 

ş i nici de garanţiile ce o Însoţesc - în general juri sdicţiile de drept 
civil - pot totuşi să se conformeze cerinţelor CEDO. 

Esenţa interpretării Articolului 6 de către Curtea Europeană este 
aceea că apărarea trebuie să aibă posibilitatea să cunoască şi să 

conteste probele,56 dar nu neapărat într-o audiere ce are loc într-o 

53 Pentru cele mai recente evoluţii , vezi capitolul următor: nedezvăluirea unor 
materia le sensibile din moti ve de interes public. 

54 La aceste audieri , apărarea trebui e de asemenea să precizeze dacă inculpatul 
va pleda pentru vinovăţie, iar acuzarea dacă va accepta. 

55 Venezuela este obligată să se co nformeze Art ico lului 14 din PIDC P. 
Conform acestuia, procesul are elemente contradictoriale şi drepturi ale apărării, dar 
nu şi un drept la examinare încrucişată. Însă procesul , cu toate că judecata este de 
tip "în contradictoriu", păstrează ş i tră sături în esenţă inchizitoriale. 

56 Vezi , de exemplu, CEDO din 18 februarie 1997, Nideriist-Huber c. Elveţiei , 
Rapoarte 1997-1. 
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instanţă deschisă publicului. Cu certitudine, nu există cerinţa ca 
stabilirea faptelor din timpul audierii să se facă într-o manieră cu 
adevărat contradictorială, şi prin urmare să fie orientată în totalitate 
pe cele două părţi , iar apărarea să aibă dreptul nerestricţionat de a-şi 
desfăşura propria investigaţie şi de a introduce orice martori doreşte, 
sau de a examina încrucişat fiecare martor al acuzării în faţa 
instanţei deschise publicului. Curtea Europeană cere o procedură în 
contradictoriu, nu proceduri cu adevărat contradictoriale într-un 
cadru de tip inchizitorial. Pentru a garanta aceasta, a calificat 
cerinţele referitoare la procesul echitabil. 

Dezvăluirea (în sistemele de tip inchizitorial accesul apărării la 
dosar) este de cea mai mare importanţă, pentru că apărarea trebuie să 
cunoască probele pentru a le putea contesta .57 Totuşi , există o 
diferenţă în legătură cu ce anume trebuie dezvăluit, după cum 
instanţa are de a face cu un sistem de tip contradictorial sau unul de 
tip inchizitorial. În primul caz, dezvăluirea trebuie să acopere "toate 
probele materiale care sunt în favoarea sau împotriva acuzatului,,58; 
în al doilea caz, "toate elementele relevante care au fost sau ar putea 
fi adunate de autorităţile competente".59 Cât priveşte chemarea 
martorilor, nu este ceva neobişnuit ca, în sistemele de tip 
inchizitorial, acuzarea să poată refuza să cheme martorii sau să 
aducă dovezile pe care apărarea le consideră importante şi relevante. 
Şi aici, Curtea Europeană a formulat o garanţie, respectiv, că în cele 
din urmă nu acuzarea ci judecătorul va decide asupra relevanţei 
probelor.60 

Dacă dezvăluirea şi aducerea martorilor şi a probelor materiale ce 

urmează a fi contestate la proces sunt elemente esenţiale ale 
"procedurii contradictoriale" la care se referă Articolul 6 şi prin 

57 ECtHR Foucher c. Franţei, 18 martie 1997, Rapoarte 1997-11 , şi Edwards c. 
Marii Britanii , 16 decembrie 1992, Cererea nr. 13071 /87; EcomHR, Jespers c. 
Belgiei, 14 decembrie 1981 , cererea nr. 8403/78. 

58 Edwards c. Marii Britanii, nota 54 de mai sus. 

59 EcomHR, Jespers c. Belgiei, nota 54 de mai sus. 

60 CE DO din 16 februarie 2000, Rowe şi Davis c. Marii Britanii , cererea 
28901/95. 
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urmare pentru drepturile apărării prevăzute de CEDO, aceasta nu 
înseamnă că ele trebuie întotdeauna prezentate . Una dintre 
problemele procesului de tip inchizitorial care se bazează pe dosar 
este că procurorii pot fie să nu introducă în dosar anumite probe fie 
să refuze să dea curs cererilor de chemare a anumitor martori . Dacă 
judecătorul este cel care trebuie să decidă, Curtea Europeană nu 
susţine şi "mersul la pescuit" pur, iar cerinţa din legislaţia internă 
potrivit căreia apărarea trebuie să arate relevanţa unei cereri pentru 
ca informaţia să fie adăugată la dosar sau pentru ca un martor să fie 
adus este perfect acceptabilă. Problema este că de obicei apărarea nu 
ştie relevanţa exactă a informaţiei şi nici nu ştie întotdeauna ce ar 
putea spune un posibil martor pe care are sentimentul că acuzarea ar 
trebui să-I aducă. Acest lucru este cu atât mai important cu cât 
Curtea Europeană a identificat o serie de situaţii în care există 
excepţii legitime la obligaţia de dezvăluire şi la dreptul de 
confruntare a martorilor. 

Într-o hotărâre împotriva Olandei de acum aproape douăzeci de 
ani, Curtea Europeană a decis că, deşi folosirea unui martor anonim 
nu înseamnă prin ea însăşi că procesul este inechitabil, acesta ar fi 
totuşi inechitabil dacă verdictul s-ar baza exclusiv sau în mod 
decisiv pe o mărturie anonimă. În aceeaşi hotărâre, un factor 
determinant a fost că apărarea nu avusese nicio ocazie, nici la proces 
nici în oricare altă fază a procedurii, să conteste acea mărturie. 61 

Aceste două puncte de vedere au fost dezvoltate de-a lungul anilor. 
"Dreptul la dezvăluire nu este un drept absolut": drepturile şi 
interesele inculpatului la dezvăluire şi la confruntare trebuie puse în 
balanţă cu alte interese cu care intră în conflict, cum ar fi securitatea 
naţională , nevoia de protejare a martorilor faţă de riscul de represalii 
sau de probabilitatea mare ca martorii vulnerabili să fie traumatizaţi 
în urma confruntări i" sau nevoia de a ţine secrete metodele de 
investigaţie ale poliţiei . 62 Însă, asemenea restricţii pot fi impuse 

61 CEDO Kostowski c. Olandei , 20 noiembrie 1989, Seria A-166. 

62 Vezi CEDO Doorson c. Olandei, 26 martie 1996, Rapoarte 1996-11; Jasper c. 
Marii Britanii 16 februarie 2000, cererea nr. 27052/95; Rowe ş i Davis , nota 57 de 
mai sus. 
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numai dacă sunt "strict necesare",63 şi orice limitare a drepturilor 
inculpatului trebuie să fie suficient compensată de procedurile 
urmate de autorităţile judiciare. Aceste proceduri trebuie să includă 
acordarea posibilităţii ca, undeva pe parcursul procedurii , la nevoie 
În faza premergătoare procesului , fără asistenţă , în afara sălii de 
judecată şi /sau cu măs uri de protecţie cum ar fi deghizarea şi 

anonimatul , apărarea să examineze martorul sau să i se pună la 
dispoziţie acele informaţii care nu ar periclita fără motiv alte interese 
legitime sau concurente. 

Având în vedere că garanţiile privind procesul echitabil oferite de 
Convenţia Europeană sunt garanţii minimale pe care fiecare ţară 
trebuie să le aibă instituite în procesul penal (nimic nu Împiedică o 
ţară să ofere mai multe garanţii) , şi ţinând cont de excepţiile şi 

restricţiile legitime pe care le-a formul at Curtea Europeană În 
jurisprudenţa sa, este corect să spunem că toate ţăril e de drept 
continental semnatare ale CEDO care sunt analizate în raportul 
nostru Întrunesc un minim de cerinţe referitoare la procedura 
confruntării În contradictoriu - cel puţin teoretic şi pe hârtie. Unele o 
fac Într-o mai mare măsură , dar numai despre Finlanda, unde aşa 
cum am arătat există un autentic sistem mixt contradictorial
inchizitorial cu accentul pe aflarea adevărului În faza procesului , se 
poate spune că Întruneşte nu numai cerinţele Articolului 6, ci şi pe 
cele ale unui proces de tip contradictorial. Procedura din Anglia şi 
din ţara Galilor rămâne contradictorială, dar s-a mai atenuat în 
ultimii ani . Motivele principale sunt dorinţa de eficienţă sporită şi 

necesitatea tot mai mult resimţită , alimentată de presiuni externe şi 

interne din partea opiniei publice şi a celei politice, de a aborda 
(mai) eficient ameninţarea ce vine din partea crimei organizate şi în 
special a terori smului , prin restrângerea unora dintre drepturile 
contradictoriale ale inculpatului din tradiţia dreptului comun -
problemă asupra · căreia vom reveni în Capitolul 6. 

63 Într-un alt caz împotriva Olandei, in stanţa nu a considerat ca fiind strict 
necesar nu numai să ţină secretă identitatea agenţilor de poliţie aflaţi sub acoperire, 
ci ş i să refuze să le permită să compară ca martori , printre a lte le deoarece C PP 
olandez prevede măsuri cu băta ie mult mai scurtă pentru astfel de situaţii şi care ar 
fi fost suficiente În cazul respectiv: CEDO Van Mechelen c. O landei, Cererea nr. 
21363/93. 
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c. Soluţionarea cazului În afara instanţei 

Deşi drepturile care ţin de procesul echitabil sunt formulate 
pentru situaţia în care vinovăţia sau nevinovăţia sunt stabilite în 
instanţă , numărul efectiv de cazuri rezolvate în acest fel este minim. 
Aproape toate ţările au implementat un sistem prin care cazurile pot 
fi soluţionate în afara instanţei. În ţările cu procedură ce ţine de 
tradiţia contradictorială, drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la 
aflarea adevărului şi poziţia lor de egalitate teoretică, implică faptul 
că ambele sunt răspunzătoare de rezultat, nu numai dacă în final 
cazul este rezolvat de un tribunal imparţial, ci şi dacă părţile doresc 
să încheie procesul deoarece s-au pus de acord, de exemplu dacă 
inculpatul pledează pentru vinovăţie, prin aceasta acceptând a priori 
versiunea adevărului oferită de procurori. În aceste sisteme, 
rezolvarea în afara instanţei şi prin urmare evitarea unei proceduri 
costisitoare şi traumatizante ale cărei rezultate sunt adesea incerte, ia 
forma negocierii între părţi aflate pe picior de egalitate: rezultatul 
este un compromis prin care procurorul acceptă pledoaria apărării în 
favoarea vinovăţiei oferind la schimb o acuzaţie mai blândă (şi prin 
urmare o sentinţă mai blândă). Nu mai este nevoie de proces iar 
cazul trece imediat la faza de pronunţare a sentinţei, prerogativă a 
judecătorului . Semnificaţia unei astfel de pledări a inculpatului în 
favoarea vinovăţiei în sistemul contradictorial diferă fundamental de 
importanţa atribuită mărturisirii în tradiţia contradictorială, care 
înseamnă pur şi simplu că procurorul şi judecătorul trebuie să ofere 
mai puţine detalii în expunerea cazului şi luarea pronunţarea 
deciziei. În aceste sisteme, rezolvarea în afara instanţei se 
concretizează de obicei prin aceea că procurorul se oferă să renunţe 
la urmărirea penală în schimbul îndeplinirii anumitor condiţii, 
inclusiv achitarea unei anumite sume de bani. Nu are loc un proces, 
întrucât nu mai trebuie să se pronunţe o sentinţă. 

Evident, în asemenea situaţii, drepturile referitoare la procesul 
echitabil nu se aplică în totalitate . Chiar şi aşa însă, ele au încă 
relevanţă, pentru că primul şi cel mai important dintre ele este că 
fiecare individ are dreptul să-i fie audiat cazul în public de către un 
tribunal imparţial şi independent. Conform Convenţiilor, există 
posibilitatea renunţării la acest drept, dar renunţarea trebuie să fie 
însoţită de anumite garanţii , respectiv că acest lucru s-a racut în 
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cunoştinţă de cauză - adică cu Înţelegerea deplină a consecinţelor -
şi că este un act voluntar - adică nu "viciat prin constrângere" .64 
O a doua garanţie este ca accesul la un judecător independent să nu 
fie suprimat cu totul. Însă , aceste garanţii au implicaţii diferite În 
sisteme diferite. 

Dacă se pune problema târguirii pentru a pleda În favoarea 
vinovăţiei, atunci inegalitatea în practică dintre acuzare şi apărare, 

perspectiva unei sentinţe mai blânde faţă de incertitudinea unui 
proces, sau într-adevăr motive personale cum ar fi dorinţa de a 
proteja pe cineva, toate pot însemna că pledarea în favoarea 
vinovăţiei nu se face În cunoştinţă de cauză şi /sau În mod liber 
consimţit, chiar dacă reprezentantul legal se presupune a fi o 
garanţie că persoanele nevinovate nu vor pleda în favoarea 
vinovăţiei. Cum, în sistemul contradictorial, judecătorul nu poate 
interveni decisiv în această Înţelegere asupra variantei de adevăr pe 
care o adoptă părţile, rolul său este unul ce se referă la procedură iar 
garanţia constă În aceea că judecătorul se asigură, Înainte de 
pronunţarea sentinţei, că a fost întrunită cerinţa referitoare la 
consimţământul în cunoştinţă de cauză şi liber exprimat. Dacă este 
vorba despre situaţia în care procurorul inchizitorial acceptă o 
Înţelegere şi renunţă la urmărirea penală, nu mai există nicio ocazie 
de a ajunge în faţa judecătorului. Din acest motiv, astfel de sisteme 
pornesc de la presupunerea că procurorul va cădea la înţelegere 
numai dacă dispune de suficiente probe prin care să-şi susţină cazul, 
dar au implementat şi dreptul fiecăruia de a-şi prezenta cazul în faţa 
unui tribunal independent: nimeni nu poate fi forţat să cadă la 
înţelegere şi astfel cazul să se rezolve în afara instanţei . 

Din cele de mai sus reiese că ne-am aştepta să constatăm că 
negocierea pentru pledarea în favoarea vinovăţiei reprezintă un 
mijloc de micşorare a presiunii pe instanţe în ţările de common law 
care au răspuns la chestionarul nostru . Într-adevăr aşa este, inclusiv 
în Taiwan care a introdus recent posibilitatea negocierii pentru 
pledarea În favoarea vinovăţiei, aceasta coincizând cu trecerea la 
procedura de tip contradictorial, şi toate aceste ţări au instituit 

64 CEDO, 27 februarie 1980, Deweer c. Belgiei , Seria A. nr. 35, Cererea 
nr. 6903/75. 
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garanţii. Ele diferă la nivel de detalii, dar În fiecare caz este implicat 
un judecător independent care să ateste că pledarea În favoarea 
vinovăţiei a fost voluntară şi s-a făcut cu cunoaşterea deplină a 
consecinţelor.65 În ţările de drept continental, sistemul de rezolvare 
În afara instanţei diferă considerabil, În timp ce În România, 
Venezuela şi Finlanda nu există posibilitatea de renunţare la dreptul 
de a compărea În faţa unui tribunal independent.66 Numai Olanda 
pare să se Încadreze În totalitate În modelul inchizitorial. 67 În 
Croaţia şi Republica Cehă există cerinţa ca judecătorul să examineze 
În prealabil dacă Înţelegerea dintre acuzare şi apărare s-a făcut liber 
şi În cunoştinţă de cauză, şi abia apoi să o aprobe. Germania nu 
dispune de o prevedere legală care să se refere În mod special la 
această chestiune, dar procurorul poate fi de acord cu renunţarea 
condiţionată la urmărirea penală, iar de aici să decurgă negocieri. 
Este de asemenea foarte răspândită practica "negocierii sentinţei" În 
cazurile unde sunt implicate persoane din lumea bună şi cele legate 
de crima organizată, o practică acceptată În jurisprudenţă. Legislaţia 
aferentă este În curs de elaborare. 

C. Concluzii 

Dintre drepturile fundamentale care sunt independente de (dar 
relevante pentru) procesul penal, putem trage concluzia că 

65 Aceasta este o realitate recentă şi în Anglia, unde pledarea în favoarea 
vinovăţiei, şi negocierea acuzaţii lor şi sentinţei erau larg răspândite, dar unde 
judecătorii nu trebuiau să se implice în niciun fel. Legislaţia actuală reglementează 
că judecătorul este supus unui sistem tarifar - cu cât pledarea în favoarea vinovăţiei 
este făcută mai din timp cu atât reducerea fiscală este mai mare - dar şi că acesta 
trebuie să se convingă asupra faptului că pledarea în favoarea vinovăţiei s-a făcut în 
cunoştinţă de cauză şi în mod voluntar. 

66 Nu putem decât să facem speculaţii în legătură cu cauza pentru care lucrurile 
stau aşa: poate că are o legătură şi faptul că acestea sunt ţări cu populaţie mai puţin 
numeroasă. 

67 Sistemul este în curs de schimbare, datorită noii legislaţii , care va permite 
procurorului să impună sancţiuni în acelaşi tip de cazuri care anterior erau rezolvate 
în afara instanţei. Aşadar, procurorul va fi cel care va decide asupra vinovăţiei. 
Persoana care este înştiinţată că va fi supusă acestei proceduri, va avea posibilitatea 
să conteste decizia în apel în faţa unei instanţe şi să insiste să-şi prezinte cazul în 
faţa unui tribunal independent şi imparţial. 
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majoritatea ţărilor din acest raport aderă cu stricteţe atât la 
prohibirea pedepsei cu moartea cât şi a torturii şi tratamente lor crude 
sau inumane. Numai Statele Unite mai au încă pedeapsa cu moartea 
şi au introdus rezerve la Articolul 7 din PIDCP. Când însă se pune 
problema garantării faptului că declaraţiile luate în timpul cercetării 
penale nu sunt obţinute cu forţa sau prin rele tratamente, există 
diferenţe interesante, în primul rând în privinţa poziţiei şi drepturilor 
avocatului apărării , care par a avea legătură cu tipul de sistem -
contradictorial sau inchizitorial - şi astfel să-şi aibă originea în 
tradiţiile de procedură juridică ale fiecărei ţări. Tot aşa, există 
diferenţe şi în privinţa duratei şi condiţiilor detenţiei preventive 
precum şi în procesul de habeas corpus. 

Drepturile fundamentale referitoare la procesul echitabil, care 
asigură condiţiile de bază în care se poate desfăşura procesul - în 
public şi în faţa unui tribunal independent şi imparţial, cu sarcina 
dificilă a strângerii dovezilor pe umerii acuzării şi cu inculpatul 
prezumat nevinovat până ce se face dovada vinovăţiei -, sunt 
respectate în toate ţările. Cu toate că iarăşi există diferenţe, de data 
aceasta privind definirea a ce înseamnă imparţialitate şi prezumţie de 
nevinovăţie, şi prin unnare privind fonna pe care o iau garanţiile, şi 
acestea pot fi puse pe seama tradiţiei contradictoriale sau 
inchizitoriale. Toate ţările respectă principiul non bis in idem, chiar 
dacă nu în aceeaşi măsură. Aranjamentele făcute în afara instanţei -
negocierea pentru pledarea de către inculpat în favoarea vinovăţiei 
sau renunţarea condiţionată la urmărirea penală - nu se întâlnesc 
peste tot. Dar acolo unde există, şi ele, în linii mari, satisfac cerinţa 
principală: să există instituite măsuri de salvgardare care să 
garanteze că renunţarea la dreptul la o audiere publică în faţa unui 
tribunal independent se face pe bază de consimţământ dat în 
cunoştinţă de cauză şi că există întotdeauna, într-o formă sau alta, 
posibilitatea de recurs în faţa unui judecător. 

Cele mai mari diferenţe apar abia când vine vorba despre 
drepturile care garantează caracterul de "audiere contradictorie" al 
unui proces echitabil, care derivă din tipul de procedură şi din 
tradiţie. Aşa cum am văzut în Capitolul 4, tipurile de procedură 
penală diferă considerabil în privinţa accentului pus pe procedura 
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din faza premergătoare sau cea din instanţă, În privinţa prezentării şi 
contestării (orale) a probelor, În privinţa rolurilor interconectate ale 
acuzării, apărării şi instanţei precum şi, mai presus de toate, în 
privinţa părerii despre felul în care, la modul ideal, să se stabilească 
adevărul. Prin urmare, garanţiile privind corectitudinea şi acurateţea 
diferă şi ele corespunzător, după cum diferă şi interpretarea dată 
sferei de cuprindere a unor noţiuni precum imparţialitatea unui 
tribunal , egalitatea armelor etc. Deşi prevederile referitoare la 
procesul echitabil din tratatele internaţionale par să Încline spre tipul 
de procedură contradictoriala, este perfect posibil ca cerinţele legate 
de procesul echitabil să fie satisfăcute şi prin tradiţii mai 
inchizitoriale. Ceea ce este important este nu atât tipul propriu-zis al 
procedurii , ci modul În care garanţiile pe care este construit 
funcţionează împreună pentru salvgardarea corectitudinii procedurii 
În ansamblu. 

În esenţă, aceste cerinţe vizează o procedură de tip contradictorie, 
În care apărarea are posibilitatea de a cunoaşte şi a contesta probele 
prezentate. Dar apărarea nu are dreptul absolut nici de a aduce 
martori proprii , dacă aceştia nu sunt relevanţi , nici de a contesta 
probele În instanţă (ambele trăsături caracteristice ale procesului de 
tip contradictorial); după cum nici dezvăluirea (totală) nu este un 
drept absolut. La modul ideal, aşa stau lucrurile, dar sunt multe 
excepţii referitoare la "drepturi şi interese conflictuale" . 
Nerespectarea obligaţiilor ce ţin de procesul echitabil În faza 
procesului În instanţă trebuie Însă compensată prin măsuri sau 
procedee ce acţionează Într-o altă fază (sau o fază anterioară) a 
procedurii, iar judecătorul trebuie să aibă ultimul cuvânt atât În 
legătură cu ceea ce este relevant cât şi În legătură cu care 
restricţionări sunt strict necesare. 

Este uşor de Înţeles de ce Statele Unite , cu procedura lor 
contradictorială prin excelenţă, În care dezvăluirea , confruntarea şi 
oralitatea sunt esenţiale, satisfac cu uşurinţă aceste cerinţe, ba chiar 
şi mai multe. Şi de ce jurisdicţiile de drept continental au fost adesea 
găsite cu lipsuri de Curtea Europeană, În special în privinţă 
dezvăluirii şi confruntării. Cu toate acestea, treptat, ca urmare a 
jurisprudenţei acestei instanţe, trebuie spus că Europa a cunoscut un 
oarecare grad de convergenţă, nu tocmai neglijabil. Chiar dacă 
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procesul penal (de tip inchizitorial) din ţările europene prezintă Încă 
multe deosebiri, acestea ţin predominant de detalii. în toate ţările 
europene cuprinse În acest raport, sunt instituite cel puţin garanţiile 
minime ale procedurii În contradictoriu În interpretarea şi 
dezvoltarea lor de către Curtea Europeană. În Marea Britanie, 
procesul penal este Încă predominant de tip contradictorial. Au avut 
loc Însă schimbări recente care tind să submineze garanţiile de tip 
contradictorial necesare. Aceste schimbări au fost impulsionate, În 
mare măsură , de circumstanţe practice, şi către acestea ne vom 
Îndrepta acum atenţia. 
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6. Circumstanţe practice, îngrijorări 
(internaţionale) şi reforme legislative 

Aşa cum am arătat În capitolul introductiv, contextul social şi 

politic mai larg impune să privim dincolo de legea scrisă, la legea În 
acţiune, pentru o mai deplină înţelegere a sferei de cuprindere a 
normelor internaţionale cu privire la procedura penală , şi la existenţa 
În continuare a diferenţelor precum şi/sau la sistemele interne aflate 
în convergenţă. Ne-am concentrat atenţia asupra a două aspecte. Pe 
de o parte, vedem ceea ce am denumit probleme practice interne, 
care ar putea fi de natură politică, sau ar putea avea legătură cu 
constrângerile financiare sau cu capacitatea limitată a sistemului de 
justiţie penală . Pe de altă parte , există o percepţie publică a 
pericolelor reprezentate de criminalitate şi ca urmare o cerinţă din 
partea publicului ca acesta să fie protejat colectiv În faţa acestor 
pericole, sacrificând la nevoie (Întreaga) protecţie acordată prin 
drepturile şi libertăţile fundamentale. 

Unele dintre aceste probleme sunt interne şi tipice numai pentru 
situaţia dintr-o anumită ţară. Altele Însă, În speţă crima organizată şi 
terorismul, sunt motive de Îngrijorare (politică) internaţională, iar 
modul de a reacţiona la ele este adesea motivat politic. Toate aceste 
chestiuni ar putea leza punerea în aplicare a oricăror drepturi 
fundamentale trecute pe hârtie, chiar În situaţia unor circumstanţe 
(împărtăşite în comun), cum ar fi angajamentul faţă de democraţie şi 
statul de drept, care amplifică astfel de drepturi . Nu avem pretenţia 
de a discuta sub toate aspectele toate aceste chestiuni şi toate 
modurile în care ele pot influenţa sistemele interne ale ţărilor 
reprezentate raportul de faţă. Pur şi simplu dorim să scoatem în 
evidenţă exemplele referitoare la unele chestiuni izbitoare 
semnalate de autorii rapoartelor. 
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A. Probleme practice legate de poziţia pe care se situează 
instanţele, autorităţile acuzarii, avocaţii apărării şi interpreţii 

În ciuda faptului că aproape toate ţările din acest raport dispun de 
mijloace de rezolvare a cazurilor în afara instanţei , mai multe dintre 
ele semnalează supraîncărcarea sistemului care are drept consecinţă 
aceea că nu întotdeauna cazurile sunt tratate cu promptitudinea 
corespunzătoare şi/sau în conformitate cu procedurile în vigoare, 
ceea ce în mod necesar duce la reducerea garanţiilor interconectate 
privind aflarea adevărului şi procesul echitabil (o astfel de 
consecinţă este trecerea unor atribuţii în seama executivului, adică a 
acuzării, şi degrevarea juridicului de atribuţia de a stabili adevărul şi 
uneori şi de aceea de a pronunţa decizia în cazurile penale). Deşi 
aproape invariabil acest lucru este valabil pentru infracţiuni mai 
puţin grave, Republica Cehă semnalează că, în ciuda faptului că 
instanţele ar trebui să aplice normele de drepturile omului din oficiu 
în procesele penale, încărcarea cu un număr tot mai mare de cazuri 
înseamnă că în practică părţile sunt acelea cărora le revine rolul de a 
invoca drepturile omului şi de a semnala eventualele încăIcări.68 Pe 
întreg cuprinsul Marii Britanii, supraaglomerarea din închisori este o 
problemă gravă, în special numărul crescând de deţinuţi aflaţi în 
arest preventiv, care sunt supuşi, conform afirmaţiilor unui raportor, 
unora dintre cele mai rele condiţii din sistemul penitenciare lor, ceea 
ce duce la un număr crescând de sinucideri în rândul celor aflaţi în 
arest preventiv. 

Unele probleme grave sunt semnalate şi în legătură cu independenţa 
judecătorească.69 Autoritatea judecătorească este învestită în instanţe . 
Adevărata independenţă a juridicului impune ca judecătorii să nu fie 
supuşi unor amestecuri din afară, unor constrângeri sau unor tentaţii de 
corupţie atunci când hotărăsc asupra cazurilor. Judecătorii trebuie să se 
supună exclusiv legii, aici fiind incluse şi normele din domeniul 

68 Într-o ţară cu un sistem care înclină puternic spre tipul inchizitorial, bazat pe 
rolul predominant al acuzării în faza premergătoare procesului şi cu un rol limitat al 
apără rii , cu un dosar stufos şi cu o in stanţă care are un rol activ în stabilirea 
adevărului, aceasta este o anomalie şi o posibilă ameninţare la adresa echilibrului 
garanţiilor oferite. Republica Cehă nu este singura ţară unde această tendinţă este 
vizibilă - ea este vizibilă, de exemplu, şi în Olanda. 

69 Marea Britanie, condiţii în arestul preventiv în închisori. 

69 



drepturilor omului consacrate constituţional şi / sau pe plan 
internaţional. Ca urmare, ei trebuie remuneraţi corespunzător 
răspunderii şi independenţei pe care le au, şi nu trebuie supuşi unor 
sancţiuni pentru deciziile pe care le-au luat după cântărirea cu atenţie a 
cazului şi a legislaţiei. În mod asemănător, autorităţile procuraturii nu 
trebuie supuse presiunii politice, şi trebuie să-şi angreneze activi
tatea numai cu legea. 

Unele rapoarte naţionale fac observaţia că judecătorii din ţara 
respectivă nu sunt foarte bine plătiţi (Franţa şi Venezuela). Raportul 
naţional din Statele Unite semnalează că marea discrepanţă dintre 
veniturile unei mari firme de avocatură şi cele ale judecătorilor au 
Tacut ca recrutarea de judecători să fie dificilă, mărind şansele ca ~e 
post de judecător să fie numiţi avocaţii cu calificare mai slabă. O 

Judecătorii din Venezuela nu sunt numiţi pe viaţă. Deşi Constituţia 
venezuelană prevede imparţialitatea şi independenţa judecătorilor, 
acest caracter temporar al numirii precum şi faptul că judecătorii nu 
sunt numiţi în strictă conformitate cu Constituţia şi cu legislaţia 
reprezintă un motiv de îngrijorare. În raportul venezuelan se 
semnalează că mult prea adesea judecătorii sunt suspendaţi atunci 
când au pronunţat hotărâri împotriva intereselor executivului. Există 
o oarecare îngrijorare şi în legătură cu reglementarea din Spania, 
conform căreia judecătorii şi procurorii sunt supuşi răspunderii 
civile, penale şi disciplinare. Acest concept larg de răspundere a 
judecătorilor ar putea justifica îndoielile privind protecţia reală a 
independenţei juridicului. 

Cât priveşte acuzarea, amestecul politic ar putea fi o problemă în 
Africa de Sud. Pe lângă poliţie şi serviciul procuraturii publice, 
există Direcţia Operaţiuni Speciale (DSO) care, conform raportului 

70 Spre deosebire de alte ţ ăr i respondente, în Statele Unite judecătorii şi 
procurorii la nivel de stat sunt (de regulă) aleşi pe o anumită perioadă. Chiar dacă 
asta Înseamnă, evident, că ideea de independenţă trebuie interpretată diferit faţă de 
cum este interpretată în ţările unde ei sunt numiţi pe viaţă sau, În cazul procurorilor, 
aceştia sunt reprezentanţii unei profesii de carieră, această manifestare de 
democraţie directă în care legea este a poporului şi pentru popor nu înseamnă 
neapărat că juridicul nu este independent. [nseamnă că sunt mult mai multe şanse ca 
în pronunţarea sentinţei să se ţină cont de sentimentele publicului - probabil unul 
din motivele pentru care, după spusele raportorilor, astăzi sancţiunile penale din 
SUA sunt printre cele mai punitive din lumea occidentală iar Statele Unite au cea 
mai mare populare a Închisorilor din lume. 
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naţional, este cunoscută sub numele de "Scorpionii". Această 
agenţie are mandat legal să investigheze şi să pună sub urmărire 
penală crima organizată, corupţia, infracţiunile financiare complexe 
şi grave precum şi spălarea de bani şi extorcarea prin şantaj , 
intimidare şi violenţă. Acuzaţiile de corupţie aduse de Scorpioni 
liderilor Congresului Naţional African (ANC) aflat la guvernare au 
atras critici din partea acestui partid politic, care a propus adoptarea 
unei legi care să anuleze independenţa DSO. Trebuie totuşi spus şi 
că, în cei 14 ani de când Africa de Sud a devenit o ţară democratică , 

judecătorii, în special judecătorii Curţii Constituţionale, şi-au 
declarat printr-o serie de decizii angajamentul ferm faţă de doctrina 
separaţiei puterilor aşa cum este expusă în Constituţie. 

În unele ţări, dreptul la consiliere şi dreptul la asistenţă juridică 
nu sunt total lipsite de complicaţii. În primul rând, trebuie remarcat 
că avocaţii apărării din diverse ţări (Croaţia , Republica Cehă , 

Olanda, Spania, Taiwan) se plâng că nu sunt bine plătiţi în cazurile 
în care asigură apărarea din oficiu. În Statele Unite, iarăşi 
discrepanţa dintre salariile plătite de marile firme de avocatură şi de 
data aceasta cele ale apărători lor publici sunt argumente în 
defavoarea îmbrăţişării unei cariere de apărător public, sau a unei 
practici în drept penal de asistare a suspecţi lor şi inculpaţi lor lipsiţi 
de mijloace financiare. În Republica Cehă, cam trei sferturi din cei 
10.000 de membri activi ai Baroului refuză să reprezinte clienţi care 
fac uz de dreptul la apărare din oficiu, în parte şi datorită 

remuneraţiei insuficiente. Ca urmare, accesul la asistenţă juridică 
poate fi compromis. În Taiwan nu există dreptul la asistenţă juridică 
gratuită pentru suspecţii lipsiţi de mijloace financiare. 

Un aspect al sistemului justiţiei penale din Croaţia poate constitui 
o posibilă încălcare a dreptului la asistenţă juridică efectivă. 
Avocatul apărării poate fi amendat, dacă tulbură ordinea sau dacă nu 
se conformează dispoziţiilor preşedintelui privind menţinerea 
ordinii. Mai mult, avocatul apărării poate fi amendat dacă acţiunile 
sale au scopul clar de a întârzia procedurile penale sau dacă aduc o 
ofensă instanţei sau unei persoane care ia parte la proceduri. Un 
sistem similar se întâlneşte în Marea Britanie unde avocatul apărării 
poate fi acuzat de sfidarea instanţei sau i se pot pune în cârcă 
aşa-numitele "ordine de plată pentru cheltuieli fără rost". Totuşi , aici 
sunt instituite garanţii extensive pentru ca apărarea să nu aibă de 
suferit şi pentru ca natura disciplinară sau punitivă a ordinului de 
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plată să se reflecte într-o procedură care, aşa cum cere CEDO, 
reprezintă o audiere echitabilă în înţelesul Articolului 7.7 \ Fără 
asemenea garanţii , aceste limitări şi riscuri au potenţialul de a 
submina eficacitatea asi stenţei juridice dacă avocatul apărării este 
tentat să nu pledeze cu rigurozitate în favoarea intereselor clientului 
său de teama sancţiunilor. 

Un alt motiv de îngrijorare este reprezentat de raportul naţional din 
Marea Britanie. Criticile aduse unui sistem cu apărători publici sunt: 

"[ ... ] că îi lipseşte independenţa faţă de guvern ş i că este perceput 
ca atare. Există ş i pericolul că va fi supraîncărcat cu cazuri ş i că nu va 
re uşi să asigure personal de calitate. Mai mult, ar putea duce la 
diminuarea opţiunilor pentru acuzat, prin reducerea accesului la 
sec torul privat, iar aceasta ar putea duce la scăderea calităţii per 
ansamblu prin di spariţia competiţiei ." 

Din păcate , cercetările efectuate în Marea Britanie sugerează că 
aceste îngrijorări au o oarecare bază reală . Avocaţii apărării se Iasă 
adesea antrenaţi în adoptarea precipitată a pledării pentru vinovăţie. 
Raportul venezuelan arată că în ţară nu ex i s tă nici suficienţi 
interpreţi , nici garanţii suficiente privind calitatea prestaţiei acestora. 
O problemă similară se întâlneşte în Africa de Sud, unde majoritatea 
proceselor se desfăşoară în limba engleză, pe câtă vreme majoritatea 
inculpaţi lor nu au ca limbă maternă limba engleză. Problemele 
legate de limbă sunt predominante ş i în Elveţia , care are patru limbi 
oficiale. 

B. Îngrijorări ale opiniei publice naţionale şi internaţionale 
privind criminalitatea şi securitatea şi problema 
reformelor legislative 

Există diferenţe majore privind modul în care ţările îş i formulează 

şi îş i implementează regulile ş i principiile procedurale, şi prin urmare 
şi în ceea ce priveşte modul în care încorporează standardele legate 
de drepturile fundamentale şi procesul corespunzător. Unele ţări sunt 
mai frământate de îngrijorări de ordin practic decât altele. Toate însă 
se confruntă cu provocarea asigurării unui echilibru echitabil, care să 
respecte statul de drept , în aprecierea drepturilor fundamentale 

71 Vezi cazul R. c. Re, avocat pledant (Ordin de pl ată pentru cheltuieli fără rost) 
(nr. I din \999) [\ 993] QB 293. 
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individuale care protejează Împotriva amestecului inoportun al 
statului, împotriva securităţii societăţii care se aşteaptă să fie protejată 
Împotriva criminalităţii şi pericolelor. Cu certitudine ţările din vestul 
Europei au cunoscut extinderea ariei de utili za re a legii penale ca 
reacţie la so licitări le sociale şi politice de securitate: re interpretarea 
principiilor pentru a extinde sfera de aplicare a prevederilor existente, 
sau introducerea de noi prevederi ş i noi atribuţii În interiorul sau În 
afara sferei justiţiei penale, În detrimentul drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale. Înţelegem din răspunsurile la chestionarul nostru - În 
care am întrebat în mod special despre schimbări legislative recente 
care au afectat drepturile fundamentale şi care îş i au originea în 
percepţia (modificată) asupra siguranţei publice şi riscului reprezentat 
de anumite tipuri de infracţiuni - că aceste evoluţii nu se limitează la 
Europa occidentală. Reacţiile la nevoia de supremaţie a legii şi ordine 
ş i de sec uritate (internaţională) nu trebuie , prin definiţi e, să 
interfereze cu drepturile şi libertăţile fundamentale. Dar din păcate , 

de foarte multe ori o fac şi sunt numeroase dovezi în rapoartele 
naţionale că aşa stau lucrurile pretutindeni. 

În unele ţări, motivele interne de îngrijorare, care provin din ceea ce 
pe plan intern este considerat a fi o chestiune urgentă, au constituit un 
imbold pentru reforme legislative în zone unde altele nu au considerat 
necesar să se preocupe în mod special de problema respectivă, sau cel 
puţin nu au considerat necesar acelaşi gen de măsuri. În Anglia, de 
pildă , principiul ne bis in idem a fost de curând lăsat la o parte prin lege 
scrisă pentru cazurile speciale, acolo unde, În linii mari , apar noi probe 
referitoare la infracţiuni deosebit de grave pentru care făptuitorul se 
pare că a fost achitat În mod eronat. Această legislaţie a fost urmarea 
sesizării opiniei publice Într-un caz particular, dar şi a Îngrijorării 
continue a publicului şi a politicienilor că garanţiile referitoare la 
procesul echitabil ş i că maxima in dubio pro rea * pennitea prea multor 
infractori să rămână În libertate. Totuşi, posibilitatea unei a doua puneri 
sub acuzare este condiţionată de garanţii stricte.72 Raportorul spaniol 
citează noile legi care se referă la violenţa orientată pe gen, adoptate în 
2004, ca fiind "cea mai importantă reformă din cadrul procesului 
penal". Ele prevăd Înfiinţarea unor instanţe speciale care să judece 

* În limba latin ă În tex t: În caz de dubiu, (decizie) În favoarea acuzatului . 

72 În Olanda de asemenea sunt propuneri pentru o lege foarte asemănătoare ş i 
din motive foarte asemănătoare . 
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infracţiunile comise împotriva femeilor, precum şi proceduri foarte 
rapide de adoptare a unor măsuri de protecţie pentru victime şi împotriva 
făptuitorilor. Nu reiese clar din raport dacă aceste reforme doar Iărgesc 
drepturile fundamentale ale femeii, sau concomitent le îngustează pe 
cele ale inculpatului. 

Aceasta din urmă este cu siguranţă situaţia din Taiwan, unde, de 
la promulgarea sa în 1997, Legea pentru prevenirea crimei de atac 
sexual prevede că procesele privind crimele de atac sexual nu sunt 
deschise publicului decât cu acordul victimei. 73 De asemenea, este 
la discreţia judecătorului din cadrul procesului să ordone ca audierea 
victimei să se facă în afara sălii de judecată.74 Inculpatul tot poate 
însă să audă sau să vadă audierea victimei prin intermediul unei 
transmisii audio sau video sau prin orice alte mijloace adecvate. 
Dacă această prevedere se con formează standardelor internaţionale -
inculpatul tot poate lua cunoştinţă de probe şi le poate contesta, chiar 
dacă nu imediat - prevederea protectoare referitoare la posibilitatea 
de a ordona ca audierea să se facă în spatele uşilor închise nu se 
con formează acestor standarde. Procesele publice constituie regula, 
iar restricţionările excepţia, şi acestea trebuie impuse numai de la 
caz la caz, abia după ce se constată că există toate indiciile că sunt 
necesare şi după ce interesele celorlalte părţi au fost puse în balanţă 
cu cele ale inculpatului. 

Tot în Taiwan, imigranţii chinezi ilegali sunt supuşi unor condiţii şi 
proceduri speciale privind detenţia. Imigraţia ilegală este una dintre 
problemele globale care au condus la erodarea drepturilor omului şi a 
procesului aferent, precum şi a normei internaţionale a nediscriminării. 
Celelalte motive evidente de îngrijorare sunt crima organizată şi în 
special terorismul. De reţinut că Taiwanul raportează că nu s-au operat 
modificări legislative pentru a face faţă ameninţării teroriste. 
Dintre celelalte ţări, acest lucru mai este valabil doar pentru România.75 

73 Articolul 18 din Legea pentru prevenirea crimei de atac sexual. 

74 Măsura trebuie impusă dacă victima nu poate vorbi liber sau nu poate spune 
totul la proces datorită unei incapacităţi mentale sau datorită vătămării psihice sau 
psihologice. 

75 Unificarea în Elveţia a fost încurajată parţial de ameninţarea terorismului şi a 
finanţării acestuia, şi de cea a crimei organizate. Investigaţiile din domeniul crimei 
organizate, spălării de bani ş i corupţiei au fost transferate de la nivelul cantoanelor 
la cel federal, deşi încă mai există complicaţii şi probleme de demarcaţie . 
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Restul au promulgat toate legi noi, din care multe se referă 
deopotrivă la terorism şi la crima organizată.76 

a. Modificări În cadrul procesului penal 

Există diferenţe în ceea ce priveşte amploarea acestor reforme. În 
unele cazuri , ele se limitează la anumite domenii şi sunt monitorizate 
de puterea judecătorească, în altele sunt foarte extinse şi, din ce în ce 
mai mult, măsurile coercitive şi supravegherea invazivă precum şi 

ţinerea sub observaţie a suspecţi lor - în unele cazuri persoane 
împotriva cărora nu există acuzaţii dar care au legături cu persoane 
suspecte - se află în mâinile procuraturii, poliţiei sau ale serviciilor 
de informaţii. În Olanda, de exemplu, ascultarea telefoanelor a fost 
larg răspândită timp de mulţi ani, iar l egis laţia legată de crima 
organizată şi traficul de droguri a fost adoptată din anii '80. Pornind 
de la legalizarea mărturiei anonime, ea a fost extinsă în anii '90 cu 
interceptarea telecomunicaţiilor, plantarea de dispozitive de 
ascultare, ţinerea sub urmărire extensivă şi puteri sporite de 
interceptare, precum şi cu audieri in camera * şi uneori ex parte ** în 
faţa unui judecător de instrucţie în cazuri de informaţii sensibile pe 
care procurorul doreşte să le ţină ascunse faţă de apărare. Cea mai 
recentă modificare permite utilizarea de informaţii secrete, obţinute 
de serviciile de informaţii, ca probe la proces. În mod special, au fost 
încriminate crimele de "intenţie teroristă". 

Alte ţări au introdus abia recent asemenea măsuri. În Finlanda la 
fel, infracţiunile teroriste au fost încriminate într-un mod deosebit, 
iar poliţia are acum puteri mai largi de interceptare a 

76 Taiwanul dispune de o Lege pentru prevenirea crimei organizate din 1996 
care prevede două protecţii principale pentru martorii din cadrul unui proces. În 
primul rând, inculpatului nu-i este permis să cunoască identitatea martorului. În al 
doilea rând, judecătorul poate să respingă cererea inculpatului de a se confrunta faţă 
în faţă cu martorul. Dat fiind faptul că raportorul nu se referă la niciun fel de 
proceduri compensatorii, constituţionalitatea prevederilor, aşa cum remarcă 
raportorul însuşi , este dubioasă. În orice caz , ele nu satisfac standardele 
internaţionale referitoare la procesul echitabil. 

* În limba latină în text: expresie juridică având sensul "în particular, între 
patru ochi". 

** În limba l atină în text: expresie juridică având sensu l "din partea (de către 
sau pentru) una dintre părţi; unilateral. 
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telecomunicaţiilor, de monitorizare a telecomunicaţiilor şi de ţinere 
sub supraveghere prin mijloace tehnice. Se intenţionează permiterea 
audierii martorilor În anonimat. În Croaţia, judecătorul investigator 
poate decide monitorizarea scrisorilor, mesajelor şi convorbirilor 
dintre inculpat şi consilierul legal pe o perioadă maximă de două 
luni, În cadrul procedurilor pentru acte criminale Împotriva valorilor 
protejate de dreptul internaţional, terorism Împotriva statului, răpiri, 
omucideri, jafuri, abuzul de droguri, falsificare de bani , spălare de 
bani, punerea În pericol a vieţii şi proprietăţii prin acte sau mijloace 
publice periculoase, dacă există temeiuri că aceste infracţiuni au fost 
săvârşite de un grupo de persoane sau de o organizaţie criminală. 
Aceste excepţii par să submineze Însăşi esenţa relaţiei privilegiate 
dintre avocat şi client, care ar trebui susţinută - chiar şi sau cu atât 
mai mult În cazurile de crime dintre cele mai grave. 

În multe ţări, au fost modificate cerinţele pentru punerea În 
detenţie şi condiţiile acesteia pentru deţinuţii suspectaţi de terorism. 
Olanda avea deja un regim special de detenţie pentru infractorii din 
sfera crimei organizate şi /sau cei periculoşi (dacă se constata că 
fapta constituia o încălcare a Articolului 3 din CEDO)77, dar acum 
între zidurile acestor locuri de detenţie există o secţie specială pentru 
terorişti . Suspecţii de terorism pot fi de asemenea ţinuţi în arest 
preventiv pe o perioadă mai Îndelungată decât cea normală, chiar 
dacă împotriva lor nu sunt aduse acuzaţii grave, ci doar indicii că ar 
putea fi implicaţi. În Spania la fel, suspecţii de terorism pot fi 
deţinuţi pe o perioadă mai îndelungată decât cea normală şi, mai 
mult decât atât, în izolare şi fără posibilitatea de a comunica cu 
exteriorul (dar nu pot fi împiedicaţi să comunice cu avocatul). 
Germania are şi ea reguli speciale pentru detenţia din faza 
premergătoare procesului aplicabile persoanelor suspectate că fac 
parte dintr-o grupare teroristă. Aici totuşi, deşi unele legi prin care 
sunt implementate modificările poartă titluri care denotă o legătură 
cu motivele de îngrijorare globale, cum ar fi crima organizată şi 
terorismul, în linii mari majoritatea garanţiilor prevăzute de 

77 CEDO, 4 februarie 2003 , Van der Ven c. Olandei , Repoarte privind 
judecăţile şi hotărâri le 2003-11 , Cererea nr. 50901/99. 
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procedura penală germană au rămas intacte, uneori datorită 
intervenţiei Curţii Constituţionale. 

Unele dintre cele mai ample reforme asupra procesului penal au 
avut loc în Africa de Sud şi în Marea Britanie. Am menţionat deja 
despre Agenţia Scorpionii din Africa de Sud, care are mandat să 
cerceteze şi să pună sub urmărire penală crima organizată , corupţia, 

crimele din domeniul financiar, spălarea de bani, extorcarea prin 
şantaj, intimidare şi violenţă. Acest Birou are puteri lărgite de a 
organiza anchete de cercetare penală în cadru restrâns. Conform 
raportorului naţional, Legea sud-africană de protecţie a democraţiei 
constituţionale împotriva activităţilor teroriste şi altor activităţi 
conexe, din 2004, 

"defineşte activitatea teroristă În termeni foarte generali şi impune 
individului obligaţii oneroase şi extensive de a raporta infracţiunile 
teroriste, atât trecute cât şi viitoare. Legea prevede, Între altele, puteri 
lărgite de investigare şi de audieri secrete cu scop investigator, a căror 
constituţionalitate este discutabilă". 

Ca în multe alte ţări , în privinţa proprietăţilor suspectate a fi 
deţinute de terorişti , Legea conţine o prevedere care inversează 
obligaţia prezentării probelor, potrivit căreia acuzatul învinuit că 
ajută sau finanţează activităţi teroriste este cel care trebuie să 
dovedească contrariul. 

În Marea Britanie, s-au emis mai multe legi în legătură cu 
infracţiunile teroriste. Acestea includ: Legea terorismului, din 2000; 
Legea privind combaterea crimei de terorism şi securitatea, din 
200 1; Legea pentru prevenirea terorismului , din 2005 şi Legea 
privind terorismul, din 2006. Printre altele, ele prevăd puteri sporite 
de reţinere şi percheziţionare care nu au nevoie de existenţa unor 
motive rezonabile de suspiciune, precum şi puteri sporite de 
supraveghere. Raportorul englez se referă la faptul că o serie de 
infracţiuni teroriste au potenţialul de a încălca principiul prezumţiei 
de nevinovăţie , şi includ utilizarea prezumţiilor împotriva 
inculpatului precum şi lipsa obligaţiei de a stabili mens rea*, sarcina 
de a dovedi necunoaşterea sau lipsa intenţiei revenind inculpatului . 

* În limba l atină în text : ex presie juridică având sensul "minte v inovată", 
"conştiinţa vinovăţiei". 
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La proces, s-au introdus audierile in camera sau ex parte atunci când 
este vorba de informaţii (sensibile) de interes public, ceea ce în 
unele cazuri înseamnă că apărarea nu va avea cunoştinţă de acele 
informaţii sau nu va putea să le conteste. Deşi judecătorul poate să 
nu permită folosirea unor astfel de informaţii dacă aceasta ar aduce 
prejudicii intereselor unui proces echitabil, pentru un sistem de tip 
contradictorial în care corectitudinea şi aflarea adevărului depind de 
egalitatea armelor, aceasta reprezintă într-adevăr o anomalie. 

Multe din reformele prezentate mai sus, deşi fac trimitere în mod 
special la terorism şi la crima organizată , au în comun o trăsătură 
mai generală şi care are ramificaţii importante cu alt drept: acela de 
a fi protejat împotriva amestecului arbitrar sau ilegal în viaţa privată, 
de familie sau în corespondenţă (Articolele 17 din PIDCP şi 8 din 
CEDO). Dependenţa tot mai mare de supraveghere şi monitorizare 
asigurată de autorităţile justiţiei penale, în mare măsură amplificată 
de uşurinţa procurării de tehnologie electronică şi mijloace de 
telecomunicaţii, este grăitor descrisă în raportul naţional din Marea 
Britanie: 

"Activitatea poliţiei este tot mai mult "orientată de serviciile de 
informaţii" prin aceea că anumite zone sau anumiţi infractori ar putea 
fi vizaţi de acţiunile poliţiei pe baza datelor privind criminalitatea sau a 
informaţiilor primite. ( ... ) Unii pretind că activitatea poliţiei a suferit o 
mutaţie, accentul punându-se mai degrabă pe asigurarea securităţii prin 
pronosticarea şi managementul riscurilor decât pe ţinerea sub control a 
criminali tăţi i." 

Raportul venezuelan trage o concluzie mai mult sau mai puţin 
asemănătoare (şi sumbră): 

"Trebuie spus, totuşi, că tendinţa tot mai accentuată a guvemului 
către sporirea controlului asupra tuturor puterilor şi instituţiilor publice 
şi încăpăţânarea sa de a modela un nou cetăţean cu un individualism 
diminuat şi cu o mai mare dependenţă de stat, a fost un factor decisiv 
pentru modificările legislative care afectează drepturile omului." 

b. Îndepărtarea de procesul penal 

Reformele prezentate mai sus au avut loc toate în contextul 
sistemului obişnuit de justiţie penală, prin extinderea sau mutarea 
autorităţii şi puterii sau prin anularea ori modificarea unor drepturi 

78 



fundamentale Întrucât erau privite drept limitări oneroase impuse 
controlului asupra criminalităţii, sau, dar adesea în legătură cu 
acestea, în unele cazuri ca fiind În detrimentul victimelor sau 
martorilor. 

Totuşi , măsurile antiteroriste nu sunt neapărat legate de legea 
penală şi de procedura penală . O remarcă interesantă din raportul din 
Marea Britanie este că o prevedere care permitea detenţia pe o 
perioadă nedefinită fără formularea unei învinuiri , în caz că guvernul 
avea motive să considere o persoană ca fiind suspectă de terorism 
internaţional şi a cărei prezenţă în Marea Britanie reprezenta un risc 
la adresa siguranţei naţionale, a fost contestată cu succes ca încălcare 
a Articolului 14 din CEDO deoarece îi discrimina pe străini - pentru 
ca ulterior să fie înlocuită prin aşa numitele "ordine de control". Atât 
detenţia pe o perioadă nedefinită cât şi ordinele de control sunt 
exemple ale tendinţei de utilizare a autorităţii executivului, cu 
organele de apel în afara proceselor normale din cadrul instanţelor 
penale. 78 Conform raportorului englez, Comitetul Comun al 
Drepturilor Omului a afirmat în 2008: 

În mod deosebit ne exprimăm Îngrijorarea faţă de faptul că 
autorităţile britanice apelează din ce În ce mai mult la acordarea de 
asigurări diplomatice ş i la memorandumuri de Înţelegere În cazurile de 
deportare. Această practică ridică anumite semne de Întrebare în 
contextul Articolului 3 din CEDO ş i al Articolului 7 din PIDCP care 
prevăd interzicerea cu desăvârşi re a torturii . Alte chestiuni care ridică 
probleme în acest context se referă la refuzul guvemului britanic de a 
investiga până la capăt eventuala utilizare a teritoriului şi a spaţiului 
aerian bri tan ice în cadru I programu I ui SUA de "extrădări 
extraordinare" şi a practicii de impunere a ordinelor de control care 
creează îngrijorare În legătură cu dreptul la libertate şi securitate 
person a lă prevăzut în Articolul 5 din CEDO şi Articolul 9 din 
PIDCp 79 

78 Este de remarcat că În unele cazuri legate de terorism Întregul caz Împotriva 
suspectului rămâne confidenţial, de exemplu, Secretarul de Stat poate emite ordine 
de co ntrol pe baza unor probe confidenţiale. În asemenea situaţii, folosirea 
Avocaţilor Speciali este menită să protejeze ga ra nţiil e la un proces echitabil de care 
se bucură suspectul. 

79 Comitetul Comun a l Drepturilor Omului , În lucrarea Th e Work of the 
Committee in 2007 and the State ofHuman Rights in the UK, Sixth Report of2007-8, 
(2008) HC 270. 
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Şi într-adevăr, extrădări le extraordinare sunt un exemplu al 
faptului că în Statele Unite (şi în afara lor), teroriştii sunt supuşi unor 
procese extrajuridice care sunt foarte departe de standardul înalt al 
unui proces adecvat şi care reprezintă regula în cazurile penale 
interne. SO Se află în curs de desfăşurare un litigiu legat de poziţia 
guvernului SUA 

"că indivizi deţinuţi ca fiind "combatanţi inamici" şi "terorişti" la 
Guantanamo Bay, Cuba, şi în locaţiile de detenţie secrete din întreaga 
lume nu au dreptul de acces la sistemul justiţiei penale cu protecţiile 
care o însoţesc, ci au doar dreptul la un proces restrâns de revizuire." 

Raportul naţional din Statele Unite ale Americii se încheie cu un 
semnal de alarmă asupra acestei stări de fapt, pe care îl susţinem 
ŞI nO\: 

Încercările de a rezolva problemele de securitate naţională de până 
în prezent s-au consumat în bună parte în afara proceselor obişnuite din 
cadrul justiţiei penale prin crearea unor comisii militare speciale. 
Legislaţia prin care s-au extins posibilitatea de ascultare a convorbirilor 
şi măsurile de interogare a vizat în bună parte extinderea puterii 
agenţiilor de securitate naţională. Ele sunt de asemenea împutemicite 
ca, în secret, să aresteze şi să ţină În detenţie persoane, cel puţin În 
afara Statelor Unite. În plus , sistemul imigraţiei , prin puterea de 
deportare, a fost şi este utilizat În vederea Îndepărtării din Statele Unite 
a persoanelor care sunt considerate o ameninţare la adresa securităţii. 
Acest sistem poate de asemenea să excludă/selecteze anumite persoane 
care doresc să vină În Statele Unite. În srarşit, agenţiile de securitate 
naţională şi agenţiile de punere În aplicare a legii au profitat de 
procedurile de extrădare extraordinară. Dacă prin ocolirea procesului 
penal În justiţie se protejează acel tip de proces, prin aceasta se 
deschide totodată posibilitatea utilizării unor măsuri coercitive sporite, 
inclusiv extinderea aşa-numitelor percheziţii de frontieră tot mai mult 
în interiorul teritoriului Statelor Unite precum şi extinderea autorităţii 
de ascultare a convorbirilor." 

C. Concluzii 

Nu este uşor să te ocupi de drepturile omului. Constrângerile 
financiare, supraîncărcarea sistemului justiţiei penale şi, cu 

80 În cazurile legate de terorism care compar În faţa instanţelor civile interne, 
uneori guvernele au fost scutite să prezinte probe din motive de securitate naţională. 
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deosebire, percepţia publică asupra criminalităţii cumulată cu 
solicitările din partea opiniei publice şi a politicienilor ca legislatorii 
să legifereze şi judecătorii să pedepsească mai aspru, conştientizarea 
într-o măsură tot mai mare a faptului că şi victima are dreptul la 
protecţie, discursul asupra criminalităţii şi asupra controlului asupra 
criminalităţii care se centrează pe faptul că balanţa s-a înclinat prea 
mult în direcţia protejării drepturilor şi libertăţilor individuale 
garantate pe plan internaţional în detrimentul siguranţei publice şi, 

mai presus de orice, perceperea ameninţării pe care o reprezintă plan 
internaţional crima organizată şi terorismul - toate contribuie la 
întărirea forţelor care împiedică implementarea uniformă şi deplină a 
obligaţiilor asumate prin tratate. Într-adevăr, ele sunt prin însăşi 
natura lor o forţă de convergenţă. 

În Europa, unde CEDO este o forţă de oarecare persuasiune, se 
pare că există, în unele din vechile democraţii de tradiţie de pe 
continent, o anume doză de ceea ce s-ar putea numi o "îmbătrâni re a 
metalului" În legătură cu efortul constant de implementare deplină a 
cerinţelor sale. Legislatorii, administraţiile şi instanţele au alte griji 
mai presante care împing drepturile omului din cadrul procesului 
penal pe un plan mai îndepărtat. Aşa cum se exprimă raportorul 
olandez: 

"Ca unnare, drepturile fundamentale par din ce În ce mai mult să 
funcţioneze doar ca nişte condiţii minimale absolute ce trebuie 
satisfăcute, şi din ce În ce mai puţin ca nişte principii călăuzitoare, a 
căror generoasă Împlinire este o aspiraţie pentru legislaţie, pentru 
politici şi pentru practică." 

Din motive istorice evidente, acest lucru este mai puţin vizibil În 
Germania şi poate în Spania, În timp ce noile democraţii din Europa 
de est sunt încă În curs de implementare a ceea ce li s-a refuzat atâta 
timp. România, de exemplu, consemnează că 

"din 1990, scopul principal al modificărilor este acela de a asigura 
standarde suplimentare pentru protecţia drepturilor omului , În 
confonnitate sau prin analogie cu standardul Înscris În CEDO şi În alte 
tratate internaţionale." 

Dacă acest lucru este valabil pentru dreptul la un proces echitabil 
al inculpatului , în acelaşi timp pretutindeni au fost sporite 
considerabil şi drepturile victimelor. 
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o situaţie specială , care se Întâlneşte În Marea Britanie dar care 
nu se regăseşte şi pe continent, ne conduce la următorul set de 
concluzii - speculative. Ca şi Statele Unite, Marea Britanie este o 
jurisdicţie de drept comun, unde faptul că drepturile şi libertăţile 

individuale ale cetăţenilor săi sunt protejate Împotriva amestecului 
neavenit al autorităţii publice este o rea litate, inclus iv În cadrul 
procesului penal. Această noţiune seculară de drepturi inalienabile, 
care stă la baza culturii juridice a tradiţiei dreptului comun, face 
dificilă reformarea procesului penal În aşa fel încât să facă loc 
limitării acelor drepturi aşa cum o poate face jurisdicţia de drept 
continental, unde statul este gardianul binelui comun - inclusiv al 
drepturilor şi libertăţilor individului - şi unde teoretic emiterea de 
legi în conformitate cu acele verificări şi echilibrări ale trias politica 
se presupune că slujeşte întotdeauna binele comun. 

Poate că aceasta explică de ce atât Marea Britanie cât şi Statele 
Unite recurg în primă instanţă la mijloace extrajuridice atunci când 
a u de a face cu terorismul, în măsura În care "teroristul" sau 
"combatantul inamic" poate fi definit ca nefiind una din persoanele 
căreia îi aparţine legea. Totuşi , dorinţa de "a păstra procesul penal 
curat" nu poate, conform convenţiilor internaţionale care garantează 
drepturi şi libertăţi fundamentale pentru toţi, servi drept justificare 
pentru neîndeplinirea obligaţiilor internaţionale. Statul nu poate 
ocoli Articolul 5 sau Articolul 6 din Convenţia europeană pe motiv 
că habeas corpus nu se aplică anumitor persoane, sau prin 
redefinirea infracţiunii respective ca fiind altceva (terorism) şi că 
prin urmare nu intră în sfera de acţiune a cerinţelor care se referă la 
procesul echitabil. 8 1 Toate acestea au pus Marea Britanie într-o 
poziţie dificilă . Dacă Statele Unite nu au timp p entru dreptul 
internaţional atunci când acesta interferează cu interesele sale sau cu 

81 Marea Britan ie (singura ţară europeană care a făcut acest lucru) a invocat 
Articolul 15 din CE DO - starea de urgenţ ă - de două ori În l egătură cu terorismul. 
Aceasta permite derogarea de la Art icolul 5, dar, cu toate că statele di spun de o 
marjă de apreciere, nu exc lude "supravegherea europeană" . Măsurile de urgenţă 
care revocau drepturil e ob i şn uite de habeas corpus aplicate În prima peri oadă de 
derogare (terorismul IRA) au fost găsite ca inacceptabile pentru CEDO (vezi 
CEDO, 29 noiembrie 1988, Brogan şi alţii c. Marii Britan ii , Seria A., nr. 145-B, 
Ce rerea nr. 11209/84, 11234/84 , 11266/84, 11 386/85). Pentru un exe mplu În 
l egătură cu Artico lul 6, vezi CEDO, 29 noiembrie 1988, Brogan şi alţii c. Marii 
Britanii , Seria A. , nr. 145-B, Cererea nr. 11 209/84, 11234/84, 11266/84, 11386/85. 
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tradiţiile sale juridice, Marea Britanie nu este numai o ţară de drept 
comun, ci şi parte a Europei şi, mai mult decât atât, este acum 
obligată să respecte CEDO prin Legea drepturilor omului, care face 
parte din ordinea sa juridică internă . Ea este forţată să includă În 
procesul penal măsuri Împotriva terorismului şi să facă acest lucru În 
limitele Articolelor 5 şi 6 şi 14. Este un exerciţiu care a dus la unele 
dintre cele mai profunde reforme din Europa. Însă multe dintre 
acestea nu se Împacă cu tradiţia procedurală contradictorială care 
este şi moştenirea dreptului comun şi care Într-adevăr a diluat unele 
dintre drepturile procedurale din dreptul comun care sunt esenţiale 
pentru procedura contradictorială. 
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7. Concluzie 

Întrebarea la care ne-am propus să răspundem În acest raport 
priveşte patru chestiuni de importanţă vitală care pot influenţa 
receptarea unui set uniform de drepturi şi libertăţi fundamentale 
internaţionale În cadrul procesului penal. În ce măsură: 1. 
prevederile constituţionale, 2. tradiţiile juridice, 3. circumstanţele 
practice, inclusiv Îngrijorările resimţite pe plan internaţional În 
legătură cu securitatea şi controlul asupra criminalităţii , promovează 

sau Împiedică implementarea drepturilor fundamentale În cadrul 
procesului penal? 

Am primit paisprezece rapoarte naţionale: În ordine alfabetică, de 
la Africa de Sud, Anglia, Republica Cehă, Republica Croaţia, 
Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, România, Spania, 
Statele Unite ale Americii , Taiwan şi Venezuela . Chiar dacă 
concluziile noastre nu pot fi generalizate pe baza a 14 rapoarte, din 
care 10 din Europa, suntem totuşi suficient de Încrezători pentru a 
încerca să dăm unele răspunsuri la întrebarea noastră . Facem acest 
lucru pornind de la ideea că niciun sistem nu este mai bun decât 
altul, ci doar diferit, şi propunând ca premisă faptul ca aceste 
diferenţe pot fi regăsite În trăsături constituţionale (regimul tratatelor 
pe care le-a semnat fiecare ţară , modul cum implementează ea 
dreptul internaţional, precum şi care este relaţia dintre tratatele 
internaţionale şi Constituţia ţării respective) , În tradiţiile juridice 
(drept comun, cu o tradiţie procedurală de tip contradictorial , sau 
drept civil cu tradiţie de tip inchizitorial) precum şi în circumstanţele 
practice În care funcţionează procesul penal. 

Aspecte constituJionale 

Se pare că monismul (tratatele internaţionale devin la ratificare 
parte a ordinii juridice interne) promovează o deschidere mai mare 
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faţă de dreptul internaţional decât dualismul care cere transformarea 
prin lege a obligaţiilor din tratate în norme de drept intern. De 
regulă, schema dualistă încetineşte implementarea standardelor 
internaţionale din domeniul drepturilor omului şi Iasă mai multe 
oportunităţi de păstrare a tradiţiilor naţionale. Dualismul sau 
monismul pot influenţa şi relaţia dintre constituţiile naţionale şi 

dreptul internaţional, după cum constituţia este sau nu superioară 
convenţiei şi după cum acordă garanţii mai restrânse sau mai largi de 
realizarea drepturilor fundamentale: o ţară dualistă poate lăsa 
deoparte garanţiile oferite de tratate (ca în Statele Unite), sau le 
poate suplimenta cu o protecţie chiar mai mare (ca în Germania). 

Date fiind diferenţele privind modul de receptare a dreptului 
internaţional în ordinea juridică internă, consecinţele acestuia pentru 
relaţia dintre constituţiile naţionale şi convenţiile internaţionale, 

precum şi diferenţele legate de sfera de cuprindere a drepturilor 
constituţionale interne, nu trebuie să ne surprindă să constatăm că, 
din punct de vedere constituţional, nu se poate vorbi de un impact 
uniform al standardelor internaţionale de drepturile omului asupra 
sistemelor naţionale de justiţie penală. Totuşi, am constatat că în 
Europa Convenţia Europeană a Drepturilor şi Libertăţilor 

Fundamentale ale Omului este o forţă motrice în direcţia 
convergenţei. Toate ţările din acest raport au instituit în cel mai rău 
caz măcar aceleaşi garanţii minimale, dar în decursul celor 50 de ani 
de când Convenţia este în vigoare în Europa asemănările dintre ţările 
europene au devenit şi mai mari. Aceasta se datorează, după părerea 
noastră, în bună parte regimului Convenţiei europene şi al 
mecanismelor sale de punere în aplicare: dreptul la plângeri 
individuale şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu volumul 
său extins de jurisprudenţă şi de judecăţi cu sentinţe obligatorii. 

TradiJiile juridice 

Una din ideile pe care le avansăm este aceea că tradiţiile juridice 
şi tipurile de procedură asociate ar putea fi un factor de bază care 
afectează implementarea şi sfera de cuprindere a drepturilor 
fundamentale garantate pe plan internaţional care vizează în mod 
special procesul echitabil. Am constatat că în bună parte teoria care 
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stă la baza jurisdicţiilor de common law şi de drept continental şi a 
tipurilor corespunzătoare de procedură - contradictorială şi respectiv 
inchizitorială - este încă valabilă. Dacă Marea Britanie a ajuns să se 
bazeze din ce În ce mai mult pe legea scrisă În domeniul procedurii 
penale (precum şi dorinţa de eficienţă sporită şi, în anii '80, de 
control asupra comportamentului poliţiştilor), lucrurile stau astfel 
deoarece influenţa predominantă pare să o aibă CEDO aşa cum a 
fost încorporată prin Legea drepturilor omului din 1998. În Statele 
Unite totuşi, Curtea Supremă este încă aceea care stabileşte, prin 
interpretarea Cartei Drepturilor din Constituţia SUA, ce se Înţelege 
prin drepturile individuale la un proces corespunzător. 

Cât priveşte procedura penală, afinnaţia că standardele comune 
privind procesul echitabil, acceptate pe plan internaţional, au 
introdus un element contradictorial mai puternic în procedura de pe 
continent, precum şi aceea că controlul din ce În ce mai 
profesionalizat asupra criminalităţii exercitat de autorităţile publice a 
detenninat ca în ţările de drept comun, de tip contradictorial, faza 
premergătoare a procesului să aibă tot mai multe elemente 
inchizitoriale nu este susţinută în totalitate de rapoartele naţionale pe 
care le-am primit. Nicio procedură nu poate fi considerată ca absolut 
contradictorială (deşi SUA se apropie foarte mult) sau absolut 
inchizitorială. În Anglia şi în Ţara Galilor se pare că există o 
(uşoară) tendinţă de modificare a rolului procurorului În faza 
premergătoare procesului către inchizitorial iar profesionalizarea îşi 
are şi ea rolul ei, dar ca forţă această tendinţă este egalată de cerinţa 
de legalitate şi de lex certa din CEDO. Majoritatea ţărilor de drept 
continental păstrează trăsături În esenţă inchizitoriale care se 
regăsesc În funcţia de stabilire a agendei pe care o are dosarul 
întocmit În faza premergătoare a procesului, În importanţa rolului 
procurorului sau a judecătorului de instrucţie la efectuarea unei 
cercetări penale imparţiale în faza premergătoare procesului, şi în 
existenţa unui judecător activ În aflarea adevărului. Mai mult, nu un 
proces de tip contradictorial este ceea ce se cere, aşa cum a reieşit 
din investigaţia noastră asupra modului În care reuşesc sistemele 
inchizitoriale să se conformeze standardelor internaţionale 
referitoare la procesul echitabil , în condiţiile în care încă îşi 
păstrează aceste caracteristici esenţiale. 
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Întrebarea care se pune nu este dacă s is tem e anterior 
inchizitoriale au devenit acum contradictoriale. Întrebarea noastră 
este dacă , cum şi În ce măs ură fiecare ţară este capabilă să 
implementeze drepturile fundamentale uniforme ce ţin de procesul 
echitabil stabilite În instrumentele internaţionale de drepturile 
omului şi În limitele parametri ce ale garanţiilor oferite de propriul 
tip de proces penal, precum şi În ce măsură natura esenţială a acelui 
proces influenţează amploarea implementării. 

Drepturile fundamentale din cadrul procesului penal 

Dintre drepturile fundamentale care sunt independente faţă de -
dar relevante pentru - procesul penal , am putea trage concluzia că 
majoritatea ţărilor cuprinse În acest raport aderă cu stricteţe la 
prohibi rea atât a pedepsei cu moartea cât şi a torturii şi tratamentelor 
crude sau inumane. Numai Statele Unite rămân ferme pe poziţia 
menţinerii pedepsei capitale şi au introdus rezerve la Articolul 7 din 
PIDCP. Când Însă este vorba despre garantarea faptului că 
declaraţiile făcute În cursul investigaţiilor din faza premergătoare 
procesului nu sunt obţinute cu forţa sau prin aplicarea de rele 
tratamente, există diferenţe interesante, În primul rând În ceea ce 
priveşte poziţia ş i drepturile avocatului apărării , care par să aibă 
legătură cu tipul de sistem - contradictorial sau inchizitorial - şi 

astfel să-şi aibă originea În tradiţiile procedurale ale fiecărei ţări. Tot 
aşa, există diferenţe În privinţa duratei detenţiei preventive şi a 
condiţiilor de detenţie preventivă precum şi în procesul de habeas 
corpus. 

Drepturile fundamentale din cadrul procesului echitabil care 
asigură condiţiile esenţiale în care se poate desfăşura procesul - În 
public şi în faţa unui tribunal independent şi imparţial , cu povara 
producerii dovezilor pe umerii acuzării, inculpatul fiind prezumat 
nevinovat până la dovedirea contrariului - sunt respectate În toate 
ţările. Cu toate că iarăş i există diferenţe, de data aceasta în definirea 
a ceea ce reprezintă imparţialitatea şi prezumţia de nevinovăţie şi 
deci şi forma pe care o iau garanţiile, care se pot pune pe seama 
tradiţiei contradictoriale sau inchizitoriale. Toate ţările respectă 
principiul ne bis in idem, chiar dacă nu În aceeaşi măsură. 
Aranjamentele în afara instanţei - pledarea pentru vinovăţie sau 
renunţarea condiţionată la urmărirea penală - nu se întâlnesc 

87 



pretutindeni . Dar acolo unde există, şi acestea, În linii mari , satisfac 
cerinţele principale: să fie instituite măsuri care să garanteze că 
renunţarea la dreptul la o audiere publică în faţa unui tribunal 
independent se face pe bază de consimţământ dat în cunoştinţă de 
cauză şi că există întotdeauna, într-o formă sau alta, posibilitatea de 
recurs în faţa unui judecător. 

Abia când este vorba despre drepturile care garantează natura 
unui proces echitabil constând dintr-o "audiere contradictorie" ies la 
iveală cele mai mari diferenţe , care derivă din tipul de procedură şi 
din tradiţie. Ceea ce este important nu e atât tipul de procedură în 
sine, ci modul în care garanţiile din cadrul său funcţionează 
împreună pentru a salvgarda caracterul echitabil al procedurii în 
ansamblu. Chintesenţa cerinţelor internaţionale care vizează 
procesul echitabil este o procedură bazată pe contradictoriu, în care 
apărarea are posibilitatea de a lua cunoştinţă de probele prezentate şi 
a le contesta, aşa cum arată clar abundenţa de cazuri din 
jurisprudenţa Curţii Europene. Ea însă formulează şi limitări 

legitime şi garanţii care să asigure ca aceste limitări să fie aplicate 
numai dacă este strict necesar, aşadar În conformitate cu principiile 
proporţionalităţii şi subsidiarităţii. 

Nu există un drept absolut al apărării nici de a aduce martori ai 
apărării decât dacă aceştia sunt relevanţi, nici de a contesta probele 
în public în faţa instanţei (ambele trăsături ale procesului de tip 
contradictorial); după cum nici dezvăluirea (totală) nu este un drept 
absolut. Acestea sunt norme care (Ia modul ideal) ar trebui să existe, 
dar sunt multe excepţii legate de "drepturi şi interese conflictuale". 
O măsură de siguranţă importantă însă este că neacordarea 
posibilităţii unei confruntări în instanţă în faza procesului propriu-zis 
trebuie compensată prin măsuri sau proceduri aplicate într-o altă 
fază (sau o fază precedentă) a procedurii. O altă măsură de siguranţă 
este aceea că dacă procurorii nu permit acces deplin la dosar, refuză 
să adauge anumite informaţii sau să aducă anumiţi martori la cererea 
apărării, ultimul cuvânt în legătură cu ce are relevanţă ca probă şi ce 
restricţii sunt strict necesare trebuie să-I aibă un judecător. 

Este uşor de înţeles de ce Statele Unite, cu procedura lor 
eminamente contradictorială în care dezvăluirea, confruntarea şi 
oralitatea sunt trăsături esenţiale pentru egalitatea armelor şi care 
restricţionează excepţia absolută, întrunesc cu uşurinţă aceste 
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cerinţe, ba chiar mai mult decât atât. Şi la fel de uşor de Înţeles este 
de ce jurisdicţiile de drept continental au fost adesea găsite cu lipsuri 
de Curtea Europeană , În special În privinţa dezvăluirii şi 

confruntării. Totuşi, treptat, ca urmare a jurisprudenţei Curţii, aşa 
cum am consemnat mai sus, În Europa a avut loc o convergenţă 
deloc neglijabilă . Deşi procesul penal În ţările europene Încă mai 
prezintă multe diferenţe - iar cele mai mari sunt Între ţăril e cu 
proceduri penale de tip contradictorial (Finlanda şi Marea Britanie) 
pentru care este mai uşor să satisfacă drepturile vizând procesul 
echitabil prevăzute de CEDO, şi cele în care procesul penal este încă 
predominant inchizitorial În trăsăturile sale fundamentale. În 
celelalte democraţii "cu vechime", procedura procesuală a fost 
adaptată, în timp ce fostele ţări din blocul de răsărit au luat-o din 
start pe calea înnoiri lor pe baza cerinţelor CEDO. Acolo unde există 
diferenţe , acestea privesc în special detaliile. În toate ţările europene 
din acest raport sunt instituite cel puţin garanţiile minimale la o 
procedură bazată pe contradictoriu aşa cum este ea interpretată şi 
elaborată de Curtea Europeană. Procesul penal în Marea Britanie 
este încă în esenţă de tip contradictorial sub aproape toate aspectele, 
atât în faza premergătoare procesului cât şi în faza procesului 
propriu-zis. Recent, însă, s-au operat modificări care au tendinţa de a 
submina garanţiile contradictoriale necesare. 

Consideraţii practice 

Nu este uşor să te ocupi de drepturile omului. Constrângerile 
financiare, supraîncărcarea sistemului justiţiei penale şi, cu 
deosebire, percepţia publică asupra criminalităţii cu muiată cu 
solicitările din partea opiniei publice şi a politicienilor ca legislatorii 
să legifereze şi judecătorii să pedepsească mai aspru, conştientizarea 
într-o măsură tot mai mare a faptului că ş i victima are dreptul la 
protecţie, discursul asupra criminalităţii şi asupra controlului asupra 
criminalităţii care se centrează pe faptul că balanţa s-a înclinat prea 
mult în direcţia protejării drepturilor şi libertăţilor individuale 
garantate pe plan internaţional în detrimentul siguranţei publice şi, 

mai presus de orice, perceperea ameninţării pe care o reprezintă plan 
internaţional crima organizată şi terorismul - toate contribuie la 
întărirea forţelor care împiedică implementarea uniformă şi deplină a 
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obligaţiilor asumate prin tratate. Într-adevăr, ele sunt prin Însăşi 
natura lor o forţă de convergenţă. 

În Europa, unde CEDO este o forţă de oarecare persuasiune, se 
pare că există , În unele din vechile democraţii de tradiţie de pe 
continent, o anume doză de ceea ce s-ar putea numi o "Îmbătrânire a 
metalului" În legătură cu efortul constant de implementare deplină a 
cerinţelor sale. Legislatorii, administraţiile şi instanţele au alte griji 
mai presante care Împing drepturile omului din cadrul procesului 
penal pe un plan mai Îndepărtat. Din motive istorice evidente, acest 
lucru este mai puţin vizibil În Germania şi poate În Spania, În timp 
ce noile democraţii din Europa de est sunt Încă În curs de 
implementare a ceea ce li s-a refuzat atâta timp şi sunt angajate ferm 
să se conformeze standardelor Înscrise În Convenţia Europeană. 
Totuşi , dacă În unele ţări un anumit număr de măsuri minimale au 
avut ca urmare protejarea drepturilor la un proces echitabil ale 
inculpatului, În acelaşi timp acele ţări, precum şi toate celelalte ţări 
din acest raport au sporit considerabil drepturile victimelor. 

Aproape toate ţările şi-au amendat procedurile sau au introdus 
măsuri noi care să vizeze ameninţarea pe care o reprezintă crima 
organizată şi terorismul. În ţările de drept continental , astfel de 
reforme au avut loc toate la nivelul procesului penal şi deci sunt În 
continuare făcute În spiritul cerinţelor minimale ale CEDO. Statele 
Unite şi , într-o mai mică măsură, Marea Britanie, au preferat ca În 
primă instanţă să abordeze terorismul În afara procesului penal, 
tendinţă pe care o atribuim modului de a gândi în spiritul tradiţiei de 
common law În ceea ce priveşte relaţia dintre drepturile individuale 
inerente şi posibilitatea ca statul să se amestece În exercitarea 
acestora. Aceasta pare să conducă la tendinţa de a dori ca "procesul 
penal să fie păstrat curat" prin definirea terorismului ca fiind 
altceva/ceva mai mult decât infracţionalitate . Dar conform 
convenţiilor internaţionale care garantează drepturile şi libertăţile 

fundamentale pentru toţi acest lucru nu justifică ocolirea lui habeas 
corpus, sau a dreptului fundamental la un proces echitabil, ca să nu 
mai vorbim de prohibirea torturii. Dacă Statele Unite nu au timp 
pentru dreptul internaţional care interferează cu interesele sau 
tradiţiile juridice aşa cum sunt ele percepute, Marea Britanie nu doar 
este o ţară de common law, dar este totodată şi parte a Europei şi, 

mai mult decât atât, are acum obligaţia, conform Legii drepturilor 
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omului, de a respecta prevederile CEDO care acum face parte din 
ordinea juridică internă . Ea este obligată să introducă în cadrul 
procesului penal măsuri împotriva terorismului şi, mai mult, aceasta 
în limitele impuse de Articolele 5 şi 6 şi de Articolul 14. Este un 
exerciţiu care a condus la unele dintre cele mai profunde reforme din 
Europa. Cu toate acestea, multe dintre aceste reforme nu se împacă 
tradiţia procedurală contradictorie care este şi o moştenire a 
sistemului de common law. 

În final 

Putem, credem, să Încheiem cu observaţia că rolul pe care îl au 
prevederile constituţionale, tradiţiile procedurale şi împrejurările 
practice de a Împiedica sau de a cataliza Înglobarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale În procesul penal este considerabil. 
Standardele uniforme Înscrise În convenţii nu sunt implementate 
uniform. De regulă , se aderă la ele, dar sfera de cuprindere şi modul 
În care sunt Înglobate În legislaţia internă depind de felul În care sunt 
Înglobate - printr-un sistem monist sau unul dualist, şi de măsura În 
care intră În competiţie cu o constituţie internă care conţine aceleaşi 
drepturi. Şi, aşa cum o demonstrează ţările cuprinse În raportul de 
faţă, o convenţie cu mecanisme puternice de punere În aplicare are 
toate şansele să ducă la convergenţa către o uniformizare minimală a 
standardelor. Pentru că aici, toate ţările privesc convenţia şi 
jurisprudenţa Curţii Europene drept standardul ce trebuie realizat, În 
afară de cazul că propria lor convenţie acordă o protecţia chiar mai 
mare decât atât. Chiar şi atunci, influenţa tradiţiilor juridice În 
favoarea menţinerii diferenţelor este o forţă opusă care permite o 
amplă diversitate. Şi În sfârşit , chiar şi atunci când un standard 
uniform este consacrat În legislaţie prin legi scrise, legea În acţiune 
este supusă forţei circumstanţelor practice care pot submina normele 
internaţionale . 
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