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NOT√ ASUPRA EDIfiIEI

Publicarea Ón volum a unei culegeri de cazuri rom‚ne∫ti din bogata
jurispruden˛„ a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului reprezint„ o necesitate
resim˛it„ de diverse categorii profesionale, Ón primul r‚nd de c„tre magistra˛i,
avoca˛i, persoane cu atribu˛ii Ón administrarea justi˛iei ∫i de c„tre justi˛iabili.
Membr„ cu drepturi depline a Consiliului Europei din 1993, Rom‚nia a
ratificat Ón anul urm„tor Conven˛ia European„ a Drepturilor Omului ∫i
protocoalele sale adi˛ionale, c„rora li s-au ad„ugat Ón ultimii ani unele noi,
ratificate ori Ón curs de ratificare. Conform Constitu˛iei, tratatele ratificate fac
parte din dreptul intern (art. 11), iar drepturile ∫i libert„˛ile fundamentale Ónscrise
vor fi interpretate Ón concordan˛„ cu dispozi˛iile Ón materie pe care le con˛in. Mai
mult, Ón caz de neconcordan˛„ cu legisla˛ia intern„, acestea au Ónt‚ietate, cu
excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau legile interne con˛in dispozi˛ii mai
favorabile (art. 20).
Œn consecin˛„, cunoa∫terea jurispruden˛ei Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului, interpret„ suprem„ a Conven˛iei ∫i protocoalelor sale adi˛ionale, devine o
condi˛ie a aplic„rii corecte a acestora.
Œn mod deosebit, se impun aten˛iei hot„r‚rile Ón cauze la care statul rom‚n
este parte, Ón cre∫tere ca num„r ∫i diversitate a articolelor Ón a c„ror sfer„ de
aplicare se Ónscriu.
Cu convingerea c„ adunarea Ón volum a unor astfel de cazuri, unele publicate
pentru prima dat„ Ón limba rom‚n„, a c„ror consultare este Ónlesnit„ de indici pe
articole, r„spunde nevoii de informare exact„, riguroas„ a cercet„torilor ∫i
cadrelor didactice, a celor ce se formeaz„ Ón domeniu, a magistra˛ilor ∫i
avoca˛ilor, a altor categorii profesionale, precum ∫i a justi˛iabililor, Óncredin˛„m
tiparului prezenta lucrare de referin˛„, menit„ s„ le serveasc„ drept instrument de
lucru, studiu ∫i cercetare.
Coordonatorii

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA1
din 22 mai 1998

Ón cauza Vasilescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 3/1997/837/1043)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 637 din 27 decembrie 1999

SUMAR

Hot„r‚re pronun˛at„ de o Camer„
Rom‚nia – men˛inerea confisc„rii ilegale a unor obiecte de valoare de c„tre
fosta mili˛ie Ón 1966 ∫i interzicerea accesului la un tribunal care s„ poat„ dispune
restituirea lor
I. Articolul 6 alin. 1 din conven˛ie
A. Excep˛ia preliminar„ a Guvernului (neepuizarea c„ilor de recurs intern)
Neprezentat„ Ón fa˛a Comisiei – dec„dere.
Concluzie: respingere (unanimitate).

B. Temeinicia pl‚ngerii
Curtea Suprem„ de Justi˛ie a decis c„, Óntruc‚t cererea de restituire formulat„
de c„tre reclamant„ are drept obiect contestarea unei m„suri de urm„rire penal„,
competen˛a solu˛ion„rii ei revine Ón exclusivitate Parchetului de pe l‚ng„
Tribunalul Arge∫. Œntruc‚t chiar ∫i atunci c‚nd exercit„ o atribu˛ie de natur„
contencioas„ un procuror ac˛ioneaz„ Ón calitate de membru al Ministerului Public,
subordonat Ón primul r‚nd procurorului general al Parchetului de pe l‚ng„ Curtea
Suprem„ de Justi˛ie ∫i apoi ministrului justi˛iei, aceasta Ónseamn„ c„ el este
dependent fa˛„ de puterea executiv„.
Concluzie: Ónc„lcare (unanimitate).

II. Articolul 13 din conven˛ie
Art. 6 alin. 1 reprezint„ lex specialis Ón raport cu art. 13, ale c„rui garan˛ii
sunt absorbite de art. 6.

Nota traduc„torului.
Versiunile originale sunt Ón limbile francez„ ∫i englez„.
Œntruc‚t versiunile Ón limbile francez„ ∫i englez„ folosesc inconsecvent denumirile unor institu˛ii
∫i func˛ii, traducerea a fost adaptat„, folosindu-se numai denumirile valabile ast„zi, cu excep˛ia
cazurilor expres indicate. Œn ceea ce prive∫te actele procedurale, terminologia traducerii s-a supus
regulilor intertemporale.
1
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Concluzie: nu este necesar„ examinarea acestui cap„t de cerere (unanimitate).

III. Articolul 1 din Protocolul nr. 1
Œntruc‚t nici nelegalitatea confisc„rii bunurilor litigioase de c„tre fosta mili˛ie ∫i
nici dreptul de proprietate al reclamantei asupra acestora nu au fost contestate – Ón
consecin˛„, reclamanta a r„mas proprietar„ asupra bunurilor p‚n„ Ón prezent –,
Rom‚nia nu a recunoscut jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii dec‚t Óncep‚nd cu data de 20
iunie 1994, dar pl‚ngerea reclamantei are drept obiect o situa˛ie de fapt continu„ care
subzist„ Ón prezent, iar decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie este ulterioar„ datei de 20
iunie 1994.
Dat„ fiind absen˛a vreunui temei legal, continua lipsire de proprietate nu
poate fi interpretat„ ca îo lipsire de proprietate“ sau ca o modalitate de
îreglementare a folosirii propriet„˛ii“ Ón sensul art. 1 din Protocolul nr. 1.
Reclamanta ob˛inuse o hot„r‚re judec„toreasc„ prin care autorit„˛ile vizate
erau obligate la restituirea obiectelor revendicate – hot„r‚re anulat„ de c„tre
Curtea Suprem„ de Justi˛ie –, Ón condi˛iile Ón care demersurile f„cute la parchetul
considerat competent de c„tre Curtea Suprem„ de Justi˛ie nu duseser„ la nici un
rezultat.
Pierderea prerogativelor dreptului de proprietate asupra bunurilor Ón cauz„,
combinat„ cu e∫ecul Óncerc„rilor de p‚n„ atunci de reparare a situa˛iei criticate, a
produs consecin˛e suficient de grave pentru a conchide c„ a avut loc o confiscare de
fapt.
Concluzie: Ónc„lcare (unanimitate).
IV. Articolul 8 din conven˛ie
Dat„ fiind concluzia privitoare la art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea nu mai
trebuie s„ examineze cazul prin raportare la art. 8.
Concluzie: nu este necesar„ examinarea acestui aspect (unanimitate).
V. Articolul 50 din conven˛ie

A. Prejudiciul
Prejudiciul material: imposibilitatea Guvernului de a restitui bunurile Ón
litigiu – repara˛ie echitabil„. Prejudiciul moral: repara˛ie echitabil„.
Concluzie: statul p‚r‚t este obligat s„ pl„teasc„ o anumit„ sum„ de bani c„tre
reclamant„, cu titlu de desp„gubiri materiale ∫i morale (unanimitate).

B. Costuri ∫i cheltuieli judiciare
Preten˛ii neprecizate – restituire echitabil„.
Concluzie: statul p‚r‚t este obligat s„ pl„teasc„ reclamantei o anumit„ sum„
de bani cu titlu de costuri ∫i cheltuieli (unanimitate).
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REFERINfiE LA JURISPRUDENfiA CURfiII
23 septembrie 1982, Sporrong ∫i Lonnroth Ómpotriva Suediei; 27 august
1981, Demicoli Ómpotriva Maltei; 24 iunie 1993, Papamichalopoulos ∫i al˛ii
Ómpotriva Greciei; 24 noiembrie 1994, Beaumartin Ómpotriva Fran˛ei; 31
octombrie 1995, Papamichalopoulos ∫i al˛ii Ómpotriva Greciei (art. 50); 18
decembrie 1996, Loizidou Ómpotriva Turciei (fond); 26 noiembrie 1996, Sakik ∫i
al˛ii Ómpotriva Turciei; 19 decembrie 1997, Bruala Gomez de la Torre Ómpotriva
Spaniei.
Œn cazul Vasilescu Ómpotriva Rom‚niei*2),
Curtea European„ a Drepturilor Omului, constituit„, Ón conformitate cu
dispozi˛iile art. 43 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a
libert„˛ilor fundamentale (conven˛ia) ∫i cu reglement„rile aplicabile din
Regulamentul B, Ón camera alc„tuit„ din urm„torii judec„tori:
dl. R. Bernhardt, pre∫edinte, dl. Thor Vilhjalmsson, dl. A.B. Baka, dl. M.A.
Lopes Rocha, dl. D. Gotchev, dl. K. Jungwiert, dl. E. Levits, dl. J. Casadevall,
dl M. Voicu,
precum ∫i din domnii H. Petzold, grefier, ∫i P.J. Mahoney, grefier adjunct,
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu la 24 februarie 1998 ∫i la 23 aprilie
1998, pronun˛„ hot„r‚rea de mai jos, adoptat„ la aceast„ din urm„ dat„:

PROCEDURA
1. Curtea a fost sesizat„ cu acest caz de c„tre o persoan„ de cet„˛enie rom‚n„,
doamna Elisabeta Vasilescu (reclamanta), ∫i de c„tre Comisia European„ a
Drepturilor Omului (Comisia), la 22 ∫i, respectiv, la 28 mai 1997, Ón termenul de
3 luni prev„zut la art. 32 alin. 1 ∫i la art. 47 din conven˛ie. La originea cazului se
g„se∫te o pl‚ngere (nr. 27.053/95) Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei ∫i cu care
reclamanta sesizase Comisia la 10 februarie 1995 Ón temeiul art. 25.
Pl‚ngerea doamnei Vasilescu ∫i cererea Comisiei au drept temei art. 44 ∫i
art. 48 lit. a) ∫i e) din conven˛ie, astfel cum au fost acestea modificate prin
Protocolul nr. 9, pe care Rom‚nia l-a ratificat. Ele vizeaz„ ob˛inerea unei hot„r‚ri
cu privire la respectarea de c„tre Rom‚nia a exigen˛elor art. 6 alin. 1 din
conven˛ie ∫i ale art. 1 din Protocolul nr. 1, precum ∫i – Ón ceea ce prive∫te
pl‚ngerea Ón fa˛a Comisiei – ale art. 8 ∫i 13 din conven˛ie.
2. R„spunz‚nd invita˛iei f„cute Ón conformitate cu art. 35 alin. 3 lit. d) din
Regulamentul B, reclamanta l-a desemnat pe domnul D. Cosma, avocat Ón Baroul
*2)

Notele grefierului:

1. Cazul are nr. 53/1997/837/1.043. Primele dou„ cifre arat„ pozi˛ia din anul introducerii
pl‚ngerii, ultimele dou„ o a∫eaz„ pe lista cuprinz‚nd cazurile cu care Curtea a fost sesizat„ ∫i pe lista
cuprinz‚nd pl‚ngerile ini˛iale (la Comisie) corespunz„toare.
2. Regulamentul B, intrat Ón vigoare la 2 octombrie 1994, se aplic„ tuturor cazurilor privind
statele legate prin Protocolul nr. 9.
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Bucure∫ti, Ón calitate de ap„r„tor (art. 31). Pre∫edintele a autorizat folosirea limbii
rom‚ne Ón procedura scris„ Ón fa˛a Cur˛ii (art. 28 alin. 3).
3. Camera ce urma s„ fie constituit„ era compus„ de drept din domnul M.
Voicu, judec„tor ales de cet„˛enie rom‚n„ (art. 43 din conven˛ie), ∫i din domnul
R. Bernhardt, vicepre∫edinte al Cur˛ii [art. 21 alin. 4b) din Regulamentul B]. La 3
iulie 1997, Ón prezen˛a grefierului, pre∫edintele Cur˛ii, domnul R. Ryssdal, a tras
la sor˛i numele celorlal˛i 7 membri, respectiv domnii R. Bernhardt, vicepre∫edinte
al Cur˛ii [art. 21 alin. 4b) din Regulamentul B], Thor Vilhjalmsson, A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha, D. Gotchev, K. Jungwiert, E. Levits ∫i J. Casadevall (art. 43
in fine din conven˛ie ∫i art. 21 alin. 5 din Regulamentul B).
4. Œn calitate de pre∫edinte al Camerei (art. 21 alin. 6 din Regulamentul B),
domnul Bernhardt i-a consultat, prin intermediul grefierului, pe domnul A.
Ciobanu-Dordea, agent al Guvernului rom‚n (Guvernul), pe avocatul reclamantei
∫i pe doamna G. Thune, delegatul Comisiei, cu privire la organizarea procedurii (art.
39 alin. 1 ∫i art. 40). Conform ordonan˛ei pronun˛ate Ón consecin˛„ la 16 septembrie
1997, grefierul a primit memoriile reclamantei ∫i Guvernului la 5 ∫i, respectiv, la 8
decembrie 1997, iar mai apoi r„spunsurile Ón replic„, la 21 ianuarie ∫i la 17 februarie
1998.
5. La 24 februarie 1998 Camera a decis s„ nu ˛in„ o audien˛„, nu Ónainte de a
se fi asigurat de Óndeplinirea condi˛iilor cerute de o astfel de derogare de la
procedura obi∫nuit„ (art. 27 ∫i 40 din Regulamentul B).
6. La 27 martie 1998 Guvernul a depus la gref„ un raport de expertiz„,
realizat de Muzeul Na˛ional de Istorie al Rom‚niei, privitor la aplicarea art. 50
din conven˛ie Ón problema prejudiciului material. Œn replic„, reclamanta a
prezentat la 14 aprilie observa˛iile sale scrise cu privire la acest raport.

ŒN FAPT
I. ŒMPREJUR√RILE CAUZEI
7. Doamna Elisabeta Vasilescu, cet„˛ean rom‚n, n„scut„ Ón 1897, Ó∫i are
domiciliul Ón comuna Potlogi, jude˛ul D‚mbovi˛a.
8. La 23 iunie 1966 lucr„tori ai fostei Mili˛ii Arge∫, f„r„ a fi Ón posesia unui
mandat, au efectuat o perchezi˛ie la domiciliul reclamantei, Ón cadrul unei
cercet„ri penale declan∫ate Ómpotriva so˛ului ei, acuzat pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de de˛inere ilegal„ de obiecte din aur, fapt„ pedepsit„ de legisla˛ia
atunci Ón vigoare (Decretul nr. 210/1960).
Cu aceast„ ocazie, ei au confiscat 327 de monede vechi din aur, dintre care
cele mai multe erau g„urite pentru confec˛ionarea de bijuterii, iar dou„ dintre ele
fuseser„ transformate Ón cercei.
9. La 4 iulie 1966 aceste obiecte au fost depuse la Sucursala Arge∫ a B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei, ocazie cu care a fost Óntocmit un proces-verbal.
10. La 8 iulie 1966 conducerea fostei Mili˛ii Arge∫ a pronun˛at o ordonan˛„ de
Óncetare a procesului penal cu privire la so˛ul reclamantei, finaliz‚nd astfel
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cercet„rile, Ón conformitate cu art. 261 din vechiul Cod de procedur„ penal„
(paragraful 25 de mai jos). S-a constatat c„ Ón acest caz fapta nu prezenta gradul de
pericol social al unei infrac˛iuni, dar s-a decis totu∫i men˛inerea confisc„rii
obiectelor Ón cauz„.
11. La 24 mai 1990 Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫, la care
reclamanta se interesase cu privire la situa˛ia acestor bunuri, a informat-o c„ Ón
arhivele sale nu exista nici un act din care s„ rezulte c„ o astfel de m„sur„ a fost
dispus„.
12. Ulterior, reclamanta s-a adresat procurorului general al Parchetului de pe
l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie cu o cerere pentru restituirea bunurilor. La 11
octombrie 1990 acesta i-a r„spuns c„ nici o m„sur„ de confiscare sau de
perchezi˛ie nu fusese dispus„ Ómpotriva ei sau so˛ului ei, nici Ón 1966 ∫i nici
ulterior.
13. Œn 1991, la o dat„ neprecizat„, Ministerul de Interne i-a confirmat
reclamantei c„ Óntr-adev„r f„cuse obiectul unei m„suri de urm„rire Ón 1966 Ón ceea
ce prive∫te obiectele pe care le revendica ∫i c„, ulterior, s-a dispus Óncetarea
procesului penal cu privire la so˛ul s„u. Se ad„uga faptul c„ m„sura de confiscare
fusese totu∫i men˛inut„ de c„tre procuratur„.
14. Œn 1991 reclamanta a introdus Ómpotriva B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Ón
calitate de depozitar al monedelor, o ac˛iune Ón revendicare cu privire la cele 40
de monede din aur transformate Ón salb„ ∫i la perechea de cercei.
Œn fa˛a Judec„toriei G„e∫ti ea a sus˛inut c„ aceste obiecte fuseser„ confiscate
Ón mod ilegal de c„tre mili˛ie, f„r„ ca o astfel de m„sur„ s„ fi fost ordonat„ de
c„tre magistratul competent. Œn sprijinul cererii sale ea a invocat r„spunsul
procurorului general din 11 octombrie 1990 (paragraful 12 de mai sus).
15. La 21 februarie 1992 judec„toria, baz‚ndu-se pe declara˛iile martorilor ∫i
pe documentele depuse la dosar, a dat c‚∫tig de cauz„ reclamantei ∫i a dispus ca
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei s„ restituie obiectele Ón cauz„. Instan˛a a constatat
totodat„ c„ fosta Mili˛ie Arge∫ confiscase Ón total 327 de monede din aur
apar˛in‚nd reclamantei.
16. Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, Ón calitate de p‚r‚t, a declarat recurs la
Tribunalul D‚mbovi˛a, recurs respins la 7 octombrie 1992. Tribunalul a constatat
c„, Ón urma cercet„rilor declan∫ate Ómpotriva so˛ului reclamantei, a fost pronun˛at„
la 8 iulie 1966 o solu˛ie de Óncetare a procesului penal ∫i c„, Ón orice caz, nici o
dispozi˛ie legal„ nu interzicea reclamantei s„ redob‚ndeasc„ posesia asupra
obiectelor Ón cauz„.
17. Œn 1993, consider‚ndu-se Ón drept s„-i fie restituite Ón totalitate obiectele
confiscate de mili˛ie, reclamanta a solicitat procurorului general s„ promoveze un
recurs extraordinar Ón fa˛a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie Ómpotriva Hot„r‚rii din 21
februarie 1992 (paragraful 15 de mai sus ∫i paragraful 27 de mai jos).
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18. La 10 iunie 1993 procurorul general a informat-o pe reclamant„ c„ nu
inten˛ioneaz„ s„ dea curs acestei cereri. Œn opinia sa, Hot„r‚rea din 21 februarie
1992 era legal„ ∫i temeinic„.
19. La 19 august 1993 procurorul general i-a indicat reclamantei c„, Ón
ipoteza Ón care nu este mul˛umit„ de deciziile pronun˛ate Ón cazul ei, poate
exercita noua cale de recurs introdus„ prin Legea nr. 59/1993 de modificare a
Codului de procedur„ civil„.
20. Ca urmare, at‚t reclamanta, c‚t ∫i Banca Na˛ional„ a Rom‚niei au
declarat recurs la Curtea de Apel Ploie∫ti Ómpotriva Hot„r‚rii din 21 februarie
1992.
Reclamanta a solicitat restituirea tuturor monedelor Ón litigiu, Ón timp ce
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei a cerut casarea hot„r‚rii anterior pronun˛ate. Aceasta
din urm„ sus˛inea c„ instan˛ele nu erau competente s„ se pronun˛e Ón spe˛„, orice
pl‚ngere Ómpotriva m„surilor de urm„rire penal„ fiind de competen˛a exclusiv„ a
procurorului ierarhic superior, Ón conformitate cu art. 275 – 278 din Codul de
procedur„ penal„ (paragraful 26 de mai jos).
21. Prin Decizia din 22 februarie 1994 Curtea de Apel Ploie∫ti a respins cele
dou„ recursuri. Œn ceea ce prive∫te ac˛iunea reclamantei, s-a ar„tat c„ ea Ó∫i
limitase ini˛ial preten˛iile la 40 de monede ∫i o pereche de cercei din aur ∫i c„, Ón
consecin˛„, ea nu ∫i le mai putea modifica Ón recurs.
Œn ceea ce prive∫te banca p‚r‚t„, instan˛a a subliniat c„ s-a pronun˛at o
solu˛ie de Óncetare a procesului penal Ón ceea ce Ól prive∫te pe so˛ul reclamantei.
Ea constat„ Ón plus c„ procurorul general nu a dat curs cererii de restituire
formulate de c„tre reclamant„, mul˛umindu-se s„ o Óndrepte c„tre instan˛a de
judecat„. Œn ceea ce prive∫te acuza˛ia de de˛inere ilegal„ de obiecte din aur, Curtea
a r„spuns c„ m„sura de confiscare luat„ de mili˛ie nu avea nici o baz„ legal„ ∫i c„
deci instan˛ele dispuseser„ Ón mod corect restituirea. Aceast„ decizie a devenit
definitiv„ ∫i irevocabil„.
22. Œn 1994 procurorul general a declarat, Ón conformitate cu art. 330 din
Codul de procedur„ civil„ (paragraful 27 de mai jos), un recurs Ón anulare Ón fa˛a
Cur˛ii Supreme de Justi˛ie Ómpotriva hot„r‚rilor din 21 februarie ∫i 7 octombrie
1992, precum ∫i Ómpotriva Deciziei din 22 februarie 1994.
Œn memoriul s„u el a reluat argumentul conform c„ruia, pronun˛‚ndu-se Ón
acest caz, instan˛ele civile ∫i-au dep„∫it competen˛a material„, Ónc„lc‚nd astfel
competen˛a procurorului, exclusiv„ Ón materie (paragraful 26 de mai jos). Œn
consecin˛„, a solicitat trimiterea cazului Ón fa˛a autorit„˛ii competente.
Pe de alt„ parte, reclamanta a invocat Ónc„lcarea art. 21 din Constitu˛ie,
articol ce garanteaz„ accesul liber la justi˛ie (paragraful 24 de mai jos), ∫i a cerut
respingerea recursului Ón anulare.
23. La 20 octombrie 1994 Curtea Suprem„ de Justi˛ie a admis cererea
procurorului general ∫i a casat toate hot„r‚rile Ón cauz„, consider‚nd c„, Ón
conformitate cu art. 275 din Codul de procedur„ penal„, Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Arge∫ era singurul competent s„ solu˛ioneze cererea reclamantei ce
avea ca obiect restituirea bunurilor Ón cauz„.
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II. DREPTUL INTERN APLICABIL

A. Constitu˛ia
24. Articolul 21 din Constitu˛ie prevede:
î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“

B. Codul de procedur„ penal„
25. Dispozi˛iile aplicabile din Codul de procedur„ penal„ Ónainte de reforma
judiciar„ din 1 ianuarie 1969 prevedeau:
ART. 115 ALIN. 4*3)
îObiectele din metale sau pietre pre˛ioase (...) vor fi depuse Ón 48 de ore la
cea mai apropiat„ unitate a B„ncii de Stat (...).“
ART. 187*4)
îOrganele de cercetare penal„ au Óns„ nevoie de Óncuviin˛area procurorului
pentru efectuarea urm„toarelor acte de urm„rire penal„:
a) efectuarea perchezi˛iilor domiciliare, cu excep˛ia cazurilor de infrac˛iuni
flagrante;
(...)
Œncuviin˛area se d„ numai Ón scris ∫i pe baza ordonan˛ei motivate prin care
organul de cercetare dispune efectuarea actului de urm„rire penal„.“
ART. 261*5)
îDac„ Ón urma efectu„rii actelor de urm„rire penal„ se stabile∫te c„ exist„
vreo cauz„ de Ómpiedicare a pornirii sau continu„rii procesului penal, organul de
urm„rire Ónceteaz„ procesul penal, clas‚nd cauza.
(...)
Œncetarea procesului penal se face printr-o ordonan˛„ motivat„ (...).“
26. Œn noua lor versiune, astfel cum a fost adoptat„ prin Legea din 12
noiembrie 1968, intrat„ Ón vigoare la 1 ianuarie 1969, dispozi˛iile aplicabile ale
Codului de procedur„ penal„ prev„d urm„toarele:
ART. 168
îŒn contra m„surii asigur„torii luate (...) Ónvinuitul sau inculpatul (...) se pot
pl‚nge organului de cercetare penal„ care a dispus luarea m„surii ori procurorului
care supravegheaz„ cercetarea penal„, p‚n„ la sesizarea instan˛ei de judecat„,
dup„ care pl‚ngerea se adreseaz„ acelei instan˛e.
*3) Œn realitate este vorba de alin. 4 al art. 1151 din Codul de procedur„ penal„ – nota
traduc„torului.
*4) Œn realitate este vorba de alin. 2 al art. 1871 ∫i de alin. 1 al art. 1872 – nota traduc„torului.
*5) Œn realitate este vorba de art. 2617 din Codul de procedur„ penal„ – nota traduc„torului.
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(...)

Dup„ solu˛ionarea definitiv„ a procesului penal, dac„ nu s-a f„cut pl‚ngere
Ómpotriva aducerii la Óndeplinire a m„surii asigur„torii, se poate face contesta˛ie
potrivit legii civile.“
ART. 169

î(...) Orice alt„ persoan„ care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate
poate cere, potrivit dispozi˛iilor art. 168, stabilirea acestui drept ∫i restituirea.“
ART. 220

îC‚nd procurorul constat„ c„ un act sau o m„sur„ procesual„ a organului de
urm„rire penal„ nu este dat„ cu respectarea dispozi˛iilor legale, o infirm„
motivat.“
ART. 275

îOrice persoan„ poate face pl‚ngere Ómpotriva m„surilor ∫i actelor de
urm„rire penal„, dac„ prin acestea s-a adus o v„t„mare intereselor sale legitime.
(...)

Pl‚ngerea se adreseaz„ procurorului care supravegheaz„ activitatea organului
de cercetare penal„ ∫i se depune fie direct la acesta, fie la organul de cercetare
penal„ (...).“
C. Codul de procedur„ civil„

27. Articolele aplicabile din Codul de procedur„ civil„, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr. 59/1993, prev„d:
ART. 330

îProcurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justi˛iei, poate ataca
cu recurs Ón anulare, la Curtea Suprem„ de Justi˛ie, hot„r‚rile judec„tore∫ti
irevocabile pentru urm„toarele motive:
1. c‚nd instan˛a a dep„∫it atribu˛iile puterii judec„tore∫ti;
(...)“

ART. 399

îOrice executare silit„ se poate contesta de cei interesa˛i sau v„t„ma˛i prin
executare.“
ART. 400

îToate contesta˛iile care s-ar ridica asupra execut„rii silite sau Óntre p„r˛i sau
de c„tre cei de-al treilea interesa˛i, privitoare la Ón˛elesul, Óntinderea ∫i aplicarea
dispozitivului hot„r‚rii ce se execut„, se vor Óndrepta la instan˛a care a Óncuviin˛at
titlul executor (...).“
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PROCEDURA ŒN FAfiA COMISIEI
28. Doamna Elisabeta Vasilescu a sesizat Comisia la 10 februarie 1995,
pretinz‚nd c„ perchezi˛ia f„cut„ la domiciliul s„u ∫i confiscarea bunurilor sale au
Ónc„lcat art. 8 din conven˛ie. Totodat„ ea a sus˛inut c„, nerespect‚nd exigen˛ele
art. 6 alin. 1 din conven˛ie ∫i ale art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea Suprem„ de
Justi˛ie a lipsit-o de dreptul de acces la un tribunal care s„ Ói permit„ redob‚ndirea
posesiei asupra acestor bunuri.
29. La 7 martie 1996 Comisia a re˛inut pl‚ngerea (nr. 27.053/95) cu privire
la 40 de monede ∫i la o pereche de cercei din aur.
Œn raportul Óntocmit la 17 aprilie 1997 (art. 31) ea exprim„ opinia c„ a existat
o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie (unanimitate) ∫i a art. 1 din Protocolul
nr. 1 (28 de voturi contra 1) ∫i c„ nu este cazul s„ se examineze pl‚ngerea cu
privire la art. 8 din conven˛ie (28 de voturi contra 1).

CONCLUZIILE PREZENTATE ŒN FAfiA CURfiII
30. Reclamanta a rugat Curtea s„ constate c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6
alin. 1 din conven˛ie, considerat izolat sau coroborat cu art. 13, a art. 8, precum
∫i a art. 1 din Protocolul nr. 1. Ea cere obligarea statului rom‚n la restituirea celor
40 de monede ∫i a perechii de cercei din aur sau, Ón caz contrar, s„-i fie acordat„ o
desp„gubire echitabil„ Ón temeiul art. 50.
31. Guvernul a invitat Curtea s„ declare c„ decizia Ón litigiu a Cur˛ii Supreme
de Justi˛ie nu a adus atingere drepturilor garantate de articolele invocate.

ŒN DREPT
I. CU PRIVIRE LA ŒNC√LCAREA INVOCAT√ A ART. 6 ALIN. 1 DIN
CONVENfiIE
32. Doamna Vasilescu se pl‚nge c„ i s-a adus atingere dreptului de acces la
un tribunal care s„ se pronun˛e asupra ac˛iunii Ón revendicare a monedelor din aur
Ón cauz„. Ea invoc„ art. 6 alin. 1 din conven˛ie, care dispune dup„ cum urmeaz„:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil (...) de c„tre o
instan˛„ (...), care va hot„rÓ (...) asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu
caracter civil (...).“
Guvernul combate aceast„ sus˛inere Ón timp ce Comisia subscrie la ea.

A. Cu privire la excep˛ia preliminar„ a Guvernului
33. Guvernul sus˛ine c„, Ón afara ac˛iunii Ón revendicare pe care a introdus-o
Ón fa˛a instan˛elor civile, doamna Vasilescu dispunea de trei c„i de recurs pentru a
ataca actele organului de urm„rire penal„, criticate acum Ón fa˛a Cur˛ii.
Reclamanta ar fi putut, pe de o parte, s„ sesizeze procurorul Óns„rcinat cu
supravegherea urm„ririi penale, Ón conformitate cu art. 275 – 278 din Codul de
procedur„ penal„, ∫i, pe de alt„ parte, s„ se adreseze procurorului Ón temeiul
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art. 218 – 220 din acest cod. Œn sf‚r∫it ar fi putut s„ cear„ restituirea bunurilor sale
Ón temeiul art. 168 ∫i 169 din acela∫i cod (paragraful 26 de mai sus).
34. Curtea consider„ c„ aceste observa˛ii reprezint„ o excep˛ie de neepuizare
a c„ilor de recurs interne, excep˛ie ce nu a fost ridicat„ Ón fa˛a Comisiei ∫i, din
aceast„ cauz„, opereaz„ dec„derea (a se vedea, printre multe altele, Hot„r‚rea
Sakik ∫i al˛ii Ómpotriva Turciei din 26 noiembrie 1997, Recueil des arrets et
decisions 1997 – VII, p. 2.624, paragraful 48).

B. Cu privire la temeinicia pl‚ngerii
35. Doamna Vasilescu sus˛ine c„ examinarea cererii sale de restituire a
bunurilor confiscate de c„tre fosta Mili˛ie Arge∫ ar reveni, av‚nd Ón vedere Ónsu∫i
obiectul litigiului, Ón competen˛a instan˛elor civile.
Preten˛iile sale ar fi fost recunoscute ca Óntemeiate, mai Ónt‚i prin Hot„r‚rea
de restituire din 21 februarie 1992 a Judec„toriei G„e∫ti, apoi prin decizia
Tribunalului D‚mbovi˛a ∫i, Ón sf‚r∫it, prin cea a Cur˛ii de Apel Ploie∫ti.
Or, anul‚nd amintitele hot„r‚ri, cu motivarea c„ instan˛ele civile ar fi Ónc„lcat
competen˛a exclusiv„ a procurorului, Curtea Suprem„ de Justi˛ie ar fi lipsit-o de
dreptul de a-∫i vedea cauza examinat„ de c„tre un tribunal.
36. Guvernul nu contest„ dreptul de proprietate al doamnei Vasilescu asupra
monedelor Ón litigiu. El sus˛ine c„ Decizia pronun˛at„ la 20 octombrie 1994 de
c„tre Curtea Suprem„ de Justi˛ie se Óntemeiaz„ pe o interpretare gre∫it„ a dreptului
rom‚n, Óntruc‚t Ón acest caz instan˛ele civile erau competente s„ se pronun˛e
asupra cererii reclamantei.
Dac„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie ar putea fi considerat„ ca o limitare a
dreptului de acces la un tribunal, aceasta nu aduce totu∫i atingere substan˛ei
acestui drept, Ón m„sura Ón care reclamanta p„streaz„ posibilitatea de a folosi trei
c„i de atac distincte, dintre care ∫i cea prev„zut„ la art. 168 ∫i 169 din Codul de
procedur„ penal„ (paragraful 33 din mai sus).
37. Comisia contest„ sus˛inerea Guvernului ∫i consider„ c„ regulile de
procedur„ din dreptul rom‚n, a∫a cum au fost ele interpretate ∫i aplicate de c„tre
Curtea Suprem„ de Justi˛ie, au avut drept consecin˛„ faptul c„ nici o instan˛„ nu
era Ón fapt competent„ s„ se pronun˛e asupra cererii reclamantei.
38. Curtea observ„ c„, sesizat„ cu judecarea recursului Ón anulare, pe care, Ón
temeiul art. 330 din Codul de procedur„ civil„, Ól poate promova doar procurorul
general al Parchetului de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie („procurorul
general“), Curtea Suprem„ de Justi˛ie a anulat la 20 octombrie 1994 toate
hot„r‚rile pronun˛ate de instan˛ele civile care fuseser„ Ónvestite s„ se pronun˛e
asupra ac˛iunii Ón revendicare a doamnei Vasilescu (paragraful 23 de mai sus). Œn
decizia sa, Óntemeiat„ pe art. 275 din Codul de procedur„ penal„ (paragraful 26 de
mai sus), Curtea Suprem„ de Justi˛ie arat„ c„, pronun˛‚ndu-se Ón aceast„ cauz„,
aceste instan˛e ∫i-au dep„∫it competen˛a ratione materiae. Cer‚nd restituirea
monedelor din aur confiscate de fosta mili˛ie, reclamanta ar fi contestat de fapt o
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m„sur„ de urm„rire penal„. De aceea, numai procurorul din cadrul Parchetului de
pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫, Óns„rcinat cu urm„rirea penal„ ∫i cu supravegherea
organului care a f„cut cercetarea, putea decide asupra acestei cereri ∫i nu
instan˛ele civile.
Conform Guvernului, interpretarea regulilor de procedur„, f„cut„ de Curtea
Suprem„ de Justi˛ie, este eronat„ (paragraful 36 de mai sus).
39. Curtea nu consider„ c„ trebuie s„ solu˛ioneze aceast„ problem„ de drept
rom‚n (a se vedea printre altele, mutatis mutandis, Hot„r‚rea Sakik ∫i al˛ii
precitat„, & 53). Rolul s„u se limiteaz„ Ón fapt la a verifica dac„, Ón acest caz,
doamna Vasilescu a avut acces la justi˛ie. Œn consecin˛„, Curtea Ó∫i va Óntemeia
examinarea pe dispozi˛iile dreptului rom‚n, astfel cum au fost ele aplicate
reclamantei Ón cazul de fa˛„ de c„tre Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
Œn Decizia sa din 20 octombrie 1994 aceasta a considerat c„ prin ac˛iunea Ón
revendicare introdus„ de c„tre reclamant„ se ajungea s„ se atace o m„sur„ de
urm„rire penal„. Œn consecin˛„, ea a considerat c„ aceast„ cauz„ nu intra Ón
competen˛a instan˛elor civile ∫i c„ doar Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫
putea s„ solu˛ioneze aceast„ cerere. Totu∫i este neÓndoielnic – ∫i toate p„r˛ile sunt
de acord – c„ ac˛iunea reclamantei intr„ sub inciden˛a art. 6 Ón ceea ce prive∫te
raportul juridic de drept civil, at‚ta vreme c‚t prin ac˛iune se cerea restituirea
bunurilor de care a fost deposedat„ reclamanta (paragraful 14 de mai sus).
Curtea arat„ c„ doamna Vasilescu s-a adresat deja Parchetului de pe l‚ng„
Tribunalul Arge∫, apoi procurorului general. Oricare ar fi rezultatul acestor
demersuri (paragrafele 11 ∫i 12 de mai sus) ∫i al noilor proceduri care ar putea fi
deschise, eventual, la Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫, trebuie, pentru ca
art. 6 s„ fie respectat, ca autorit„˛ile sesizate s„ reprezinte un îtribunal“ conform
acestui articol. Curtea va verifica dac„ aceast„ condi˛ie este Óndeplinit„.
40. Curtea noteaz„ c„ Ministerul Public, care prin efectul Legii nr. 92 din 4
august 1992 a Ónlocuit fosta Procuratur„, este constituit din magistra˛i care Ó∫i
exercit„ toate func˛iile lor sub autoritatea procurorului general. Ministrul justi˛iei
Ó∫i exercit„ controlul asupra tuturor membrilor Ministerului Public, inclusiv
asupra procurorului general.
Chiar dac„ exercit„, ca Ón cazul de fa˛„, o atribu˛ie de natur„ contencioas„,
procurorul Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫ ac˛ioneaz„ Ón calitate de
magistrat al Ministerului Public, subordonat mai Ónt‚i procurorului general, apoi
ministrului justi˛iei.
41. Curtea aminte∫te c„ îtribunal“ Ón sensul art. 6 alin. 1 este numai un
organ care se bucur„ de plenitudine de jurisdic˛ie, r„spunz‚nd unei serii de
exigen˛e, precum independen˛a fa˛„ de executiv, ca ∫i fa˛„ de p„r˛ile Ón cauz„ (a se
vedea, printre altele, Hot„r‚rea îBeaumartin Ómpotriva Fran˛ei din 24 noiembrie
1994, seria A, nr. 296-B, p. 63, paragraful 38). Nu aceasta este ∫i situa˛ia
procurorilor din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫ ∫i nici a
procurorului general.
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A fost deci Ónc„lcat art. 6 alin. 1.
II. Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a art. 13 din conven˛ie
42. Conform reclamantei, pretinsa lips„ de acces la un tribunal a antrenat ∫i
Ónc„lcarea art. 13 din conven˛ie, care este formulat astfel:
îOrice persoan„, ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i recunoscute Ón (...) conven˛ie
au fost Ónc„lcate, are dreptul s„ se adreseze efectiv unei instan˛e na˛ionale, chiar ∫i
atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane care au ac˛ionat Ón exercitarea
atribu˛iilor lor oficiale.“
43. Av‚nd Ón vedere constatarea Ónc„lc„rii art. 6 alin. 1, Curtea nu consider„
necesar s„ se pronun˛e asupra acestei cereri, care de altfel nici nu a fost
argumentat„. Cum dreptul revendicat are un caracter civil, art. 6 alin. 1 reprezint„
lex specialis fa˛„ de art. 13, ale c„rui garan˛ii sunt absorbite de acesta (a se vedea,
mutatis mutandis, Hot„r‚rea Brualla Gomez de la Torre Ómpotriva Spaniei din 19
decembrie 1997, Recueil 1997 – VII, & 41).

III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 1 DIN
PROTOCOLUL NR. 1
44. Critic‚nd consecin˛ele Deciziei din 20 octombrie 1994 a Cur˛ii Supreme
de Justi˛ie, doamna Vasilescu se consider„ ∫i victima Ónc„lc„rii art. 1 din
Protocolul nr. 1 (paragrafele 29 ∫i 30 de mai sus), conform c„ruia:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i
Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii sau
a amenzilor.“
Comisia Ómp„rt„∫e∫te acest punct de vedere pe care Guvernul Ól respinge.
45. Doamna Vasilescu sus˛ine c„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a avut
drept efect faptul c„ nu a putut s„ Ó∫i redob‚ndeasc„ bunurile. Ea aminte∫te c„
instan˛ele civile au admis cererea sa ini˛ial„ de restituire a 40 din cele 327 de
monede din aur ∫i a unei perechi de cercei, confiscate Ón 1966. Œn acest sens, ele
au recunoscut dreptul s„u de proprietate asupra acestor obiecte ∫i au considerat
confiscarea lor ca fiind lipsit„ de orice temei legal.
46. Conform sus˛inerilor Guvernului, succesiunea faptelor demonstreaz„ c„
lucr„torii fostei mili˛ii au ac˛ionat f„r„ autorizarea procurorului competent ∫i c„
cercetarea penal„ Ón discu˛ie era, mai ales din acest motiv, contrar„ legisla˛iei Ón
vigoare la acel moment. El admite c„ prin confiscare, ∫i ea ilegal„, reclamanta a
fost deposedat„ de bunurile cu privire la care titlul s„u de proprietate nu a fost
desfiin˛at. Guvernul explic„ de altfel c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a
organelor de la Strasbourg, Sentin˛a dat„ la 21 februarie 1992 de Judec„toria
G„e∫ti ∫i r„mas„ definitiv„ constituie un îdrept“ Ón sensul art. 1 din Protocolul
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nr. 1. Chiar dac„ anularea acestei decizii a antrenat cu certitudine o lipsire de
acest îdrept“, el fusese totu∫i, Ón orice caz, redob‚ndit pe calea unei proceduri
viciate de nerespectarea regulilor de competen˛„. De aceea, Curtea Suprem„ de
Justi˛ie nu ar fi f„cut dec‚t s„ constate nelegalitatea care afecteaz„ dreptul,
indic‚nd reclamantei procedura pe care s„ o urmeze pentru a-l dob‚ndi Ón
conformitate cu c„ile legale.
Prin urmare, Curtea Suprem„ de Justi˛ie nu s-ar fi pronun˛at dec‚t asupra
aplic„rii regulilor de competen˛„, f„r„ a atinge substan˛a Óns„∫i a dreptului de
proprietate al doamnei Vasilescu. Decizia sa ar fi urm„rit deci un scop de utilitate
public„ ∫i nu ar fi lipsit-o definitiv sau Ón Óntregime de bunurile Ón cauz„. Cum
reclamanta putea Ón continuare s„ Ó∫i exercite drepturile pe calea indicat„ de
aceast„ instan˛„, justul echilibru care trebuie s„ existe Óntre interesele sale ∫i
interesul general ar fi fost respectat.
47. Œn ceea ce prive∫te Comisia, aceasta a pus accentul pe faptul c„ decizia
Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a lipsit-o pe doamna Vasilescu de orice protec˛ie
procedural„ a dreptului de proprietate. Consider‚nd c„ lipsirea Ón fapt de
prerogativele dreptului respectiv nu este justificat„, ea ajunge la concluzia
absen˛ei unui just echilibru Óntre scopul urm„rit prin decizie – respectarea
regulilor de competen˛„ interne – ∫i obliga˛ia individual„ care a rezultat de aici
pentru reclamant„.
48. Curtea constat„ c„ la 23 iunie 1966, Ón cadrul unei cercet„ri Óndreptate
Ómpotriva so˛ului s„u, lucr„tori ai fostei mili˛ii au perchezi˛ionat f„r„ mandat
domiciliul reclamantei, de unde au confiscat 327 de monede din aur. Cercetarea a
fost Óncheiat„ la 8 iulie 1966, dar obiectele confiscate au fost re˛inute de fosta
Mili˛ie Arge∫. Nici nelegalitatea acestei m„suri, nici dreptul de proprietate al
reclamantei asupra bunurilor Ón discu˛ie – recunoscut de altfel de instan˛ele civile
(paragrafele 15, 16 ∫i 21 de mai sus) – nu sunt contestate Ón fa˛a Cur˛ii. Aceasta
consider„ Ón consecin˛„ c„, Ón sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamanta, care a
fost lipsit„ din 1966 de folosin˛a ∫i de dispozi˛ia bunurilor Ón discu˛ie, a r„mas
totu∫i proprietara lor p‚n„ ast„zi.
49. F„r„ Óndoial„, Rom‚nia nu a recunoscut dreptul de recurs individual
(art. 25) ∫i jurisdic˛ia Cur˛ii (art. 46) dec‚t la 20 iunie 1994. Totu∫i Curtea relev„
c„ pl‚ngerea reclamantei se refer„ la o situa˛ie continu„, care subzist„ ∫i la ora
actual„ [a se vedea, mutatis mutandis, hot„r‚rile Papamichalopoulos ∫i al˛ii
Ómpotriva Greciei din 23 iunie 1993, seria A, nr. 260-B, p. 69, & 40, ∫i Loizidou
Ómpotriva Turciei (fond) din 18 decembrie 1996, Recueil 1996 – VI, p. 2.230, &
41]. Ea re˛ine c„, de fapt, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a pronun˛at decizia la 20
octombrie 1994, adic„ dup„ 20 iunie 1994.
50. Av‚nd Ón vedere lipsa de temei legal, recunoscut„ at‚t de instan˛ele
na˛ionale (paragraful 48 de mai sus), c‚t ∫i de Guvern (paragraful 46 de mai sus),
continuarea re˛inerii obiectelor Ón chestiune nu poate fi calificat„ nici ca o lipsire
de proprietate ∫i nici ca o reglementare a folosin˛ei bunurilor, permise de primul ∫i
de al doilea alineat ale art. 1 din Protocolul nr. 1.
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51. Curtea aminte∫te c„ un impediment de fapt poate Ónc„lca conven˛ia la fel
ca ∫i un impediment juridic (a se vedea, mutatis mutandis, Hot„r‚rea Loizidou,
precitat„, p. 2.237, & 63).
Œntruc‚t conven˛ia vizeaz„ ap„rarea unor drepturi îconcrete ∫i efective“, se
impune a se verifica dac„ situa˛ia criticat„ echivaleaz„ cu o confiscare de fapt (a
se vedea, Óntre altele, mutatis mutandis, hot„r‚rile Sporrong ∫i Lonnroth din 23
septembrie 1982, seria A, nr. 52, p. 24, & 63, ∫i Papamichalopoulos ∫i al˛ii,
precitat„, p. 69, & 42).
52. Pentru a r„spunde acestei probleme, caracterul nelegal deja stabilit al
confisc„rii bunurilor reclamantei reprezint„ un element decisiv. Mai mult,
reclamanta a ob˛inut o hot„r‚re judec„toreasc„ care obliga Banca Na˛ional„ a
Rom‚niei s„ Ói restituie cele 40 de monede din aur ∫i cerceii pe care i-a revendicat
(paragraful 15 de mai sus). Totu∫i aceast„ hot„r‚re, ca ∫i cele care o confirm„ au
fost anulate de Curtea Suprem„ de Justi˛ie, Ón temeiul faptului c„ instan˛ele civile
au Ónc„lcat competen˛a exclusiv„ a Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Arge∫
(paragraful 23 de mai sus). Or, doamna Vasilescu a Óntreprins deja, Ón 1990,
demersuri pe l‚ng„ acesta, ca ∫i pe l‚ng„ procurorul general, dar acestea nu
duseser„ nici ele la un rezultat (paragrafele 11 ∫i 12 de mai sus).
53. Curtea apreciaz„ c„ pierderea dreptului de dispozi˛ie asupra bunurilor Ón
cauz„, combinat„ cu e∫uarea Óncerc„rilor de p‚n„ acum f„cute Ón fa˛a autorit„˛ilor
∫i instan˛elor na˛ionale pentru a remedia situa˛ia criticat„, a antrenat consecin˛e
suficient de grave pentru a permite concluzia c„ reclamanta a suferit o confiscare
Ón fapt, incompatibil„ cu dreptul la respectarea bunurilor sale (a se vedea, mutatis
mutandis, Hot„r‚rea Papamichalopoulos ∫i al˛ii, precitat„, p. 70, & 45).
54. Œn concluzie, a avut loc o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1.

IV. CU PRIVIRE LA ŒNC√LCAREA INVOCAT√ A ART. 8 DIN
CONVENfiIE
55. Œn cele din urm„ reclamanta sus˛ine c„ perchezi˛ia f„r„ mandat f„cut„ la
domiciliul s„u de c„tre mili˛ie, ca ∫i confiscarea monedelor sale din aur, care au
fost transformate pentru folosin˛a sa personal„, au condus totodat„ ∫i la Ónc„lcarea
art. 8 din conven˛ie, care dispune:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie,
a domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru securitatea
na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“
56. Guvernul a invocat lipsa de competen˛„ ratione temporis a Cur˛ii de a se
pronun˛a asupra acestui cap„t de cerere. El sus˛ine c„ incidentul de care se pl‚nge
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reclamanta a avut loc la 23 iunie 1966, deci o dat„ mult anterioar„ celei la care
Rom‚nia a recunoscut competen˛a Cur˛ii (art. 46), adic„ 20 iunie 1994.
57. Oricare ar fi r„spunsul care ar putea fi dat la Óntrebarea de a ∫ti dac„
Curtea poate examina acest cap„t de cerere, Curtea consider„ c„ solu˛ia sa cu
privire la art. 1 din Protocolul nr. 1 (paragrafele 48 – 54 de mai sus) o
dispenseaz„ de a mai examina cauza ∫i sub aspectul art. 8.
V. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 50 DIN CONVENfiIE
58. Potrivit art. 50 din conven˛ie:
îDac„ hot„r‚rea Cur˛ii declar„ c„ o decizie luat„ sau o m„sur„ dispus„ de o
autoritate judiciar„ sau de orice alt„ autoritate a unei p„r˛i contractante este Ón
Óntregime sau par˛ial Ón opozi˛ie cu obliga˛iile ce decurg din (...) conven˛ie ∫i dac„
dreptul intern al acelei p„r˛i nu permite dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a
consecin˛elor acestei decizii sau ale acestei m„suri, prin hot„r‚rea Cur˛ii se
acord„, dac„ este cazul, p„r˛ii lezate o repara˛ie echitabil„.“
Œn principal, doamna Vasilescu invit„ Curtea s„ dispun„ restituirea bunurilor
Ón cauz„ sau, Ón caz contrar, repararea prejudiciului material. Ea las„ la aprecierea
instan˛ei evaluarea prejudiciului moral ∫i a cheltuielilor de judecat„.

A. Prejudiciul material
59. Reclamanta solicit„, mai Ónt‚i, restituirea celor 40 de monede transformate
Ón salb„, ca ∫i restituirea perechii de cercei din aur sau, dac„ nu, repararea
prejudiciului material. Contest‚nd evaluarea Guvernului, ca ∫i concluziile
rapoartelor de expertiz„ pe care se bazeaz„ aceasta (paragraful 60 de mai jos),
doamna Vasilescu Ó∫i evalueaz„ prejudiciul la 30.000 dolari S.U.A., dar las„ Curtea
s„ aprecieze.
60. Pe de alt„ parte, Guvernul sus˛ine c„ o restituire in rem este imposibil„,
pentru c„ obiectele Ón cauz„ nu au putut fi identificate.
El sus˛ine, Óntre altele, c„ Ón cazul Ón care Curtea ar ajunge la concluzia unei
Ónc„lc„ri a art. 6 alin. 1, aceast„ constatare ar reprezenta prin ea Óns„∫i o
satisfac˛ie echitabil„ suficient„, Óntruc‚t nici o leg„tur„ de cauzalitate nu a fost
stabilit„ Óntre Ónc„lcarea invocat„ a acestui articol ∫i prejudiciul material invocat.
Œn ceea ce prive∫te eventualul prejudiciu provocat prin Ónc„lcarea art. 1 din
Protocolul nr. 1, Guvernul sus˛ine c„ modul de calcul al reclamantei este lipsit de
fundament ∫tiin˛ific ∫i tehnic. Œn observa˛iile sale asupra aplic„rii art. 50 el se
refer„ la o expertiz„ f„cut„ de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ∫i apreciaz„ c„
31.856.648 lei, aproximativ 3.750 dolari S.U.A., constituie o repara˛ie adecvat„ a
prejudiciului suferit de reclamant„. Œn continuare Guvernul a adus Ón sprijinul
tezei sale un raport de expertiz„, efectuat la cererea sa de c„tre Muzeul Na˛ional
de Istorie al Rom‚niei, care apreciaz„ prejudiciul pretins Ón func˛ie de valoarea
numismatic„.
61. Curtea aminte∫te c„, dac„ nu pot fi Ónl„turate consecin˛ele unei Ónc„lc„ri a
conven˛iei, art. 50 o Óndrituie∫te s„ acorde, dac„ este cazul, p„r˛ii lezate satisfac˛ia
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pe care o consider„ cea mai potrivit„ [Hot„r‚rea Papamichalopoulos ∫i al˛ii
Ómpotriva Greciei din 31 octombrie 1995 (art. 50), seria A, nr. 330-B, p. 59, & 34].
Œn spe˛„, restituirea obiectelor Ón litigiu ar fi pus-o, pe c‚t posibil, pe
reclamant„ Óntr-o situa˛ie echivalent„ celei Ón care s-ar fi g„sit, dac„ nu ar fi avut
loc Ónc„lcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 (ibidem, p. 60, & 38). Or, Guvernul
explic„ faptul c„ este imposibil s„ se procedeze la o astfel de restituire
(paragraful 60).
Œn aceste condi˛ii Curtea, hot„r‚nd Ón echitate, pe baza informa˛iilor care i-au
fost furnizate, acord„ reclamantei 60.000 franci francezi, cu titlu de prejudiciu
material, sum„ convertibil„ Ón lei la cursul de schimb de la data pl„˛ii.

B. Prejudiciul moral
62. Reclamanta pretinde, Óntre altele, f„r„ s„ indice cuantumul, o desp„gubire
pentru repararea prejudiciului moral cauzat de comportamentul autorit„˛ilor ∫i al
instan˛elor na˛ionale.
63. Guvernul nu formuleaz„ observa˛ii Ón aceast„ problem„.
64. Curtea nu exclude faptul c„ reclamanta, deposedat„ de bunurile sale timp
de peste 30 de ani, a suportat din aceast„ cauz„ anumite suferin˛e. Doamna
Vasilescu a suferit deci un prejudiciu moral pentru care Curtea, pronun˛‚ndu-se Ón
echitate, dup„ cum cere art. 50, Ói acord„ o desp„gubire de 30.000 franci francezi.
Aceast„ sum„ trebuie transformat„ Ón lei la cursul de schimb de la data pl„˛ii.

C. Cheltuieli de judecat„
65. Reclamanta cere, de asemenea, restituirea cheltuielilor de judecat„, a
c„ror evaluare o las„ la aprecierea Cur˛ii. Guvernul nu se opune acestei cereri.
66. Œn conformitate cu jurispruden˛a sa, Curtea poate dispune restituirea
cheltuielilor de judecat„ care, Ón mod real ∫i necesar, au fost suportate pentru a
Ómpiedica sau a repara Ón dreptul intern o Ónc„lcare a conven˛iei, cheltuieli al c„ror
cuantum s„ poat„ fi stabilit at‚t de comisie, c‚t ∫i de Curte; de altfel, cuantumul
acestor cheltuieli trebuie s„ fie rezonabil (a se vedea, Óntre altele, Hot„r‚rea
Demicoli Ómpotriva Maltei din 27 august 1991, seria A, nr. 210, p. 20, & 49).
Hot„r‚nd Ón echitate, Curtea acord„ reclamantei 10.000 franci francezi cu
acest titlu, din care se deduce suma de 4.815 franci francezi*6), primit„ de la
Consiliul Europei cu titlu de asisten˛„ juridic„. Restul sumei se va transforma Ón
lei, la cursul de schimb de la data pl„˛ii.

D. Dob‚nzi
67. Curtea consider„ potrivit s„ se re˛in„ rata dob‚nzii legale aplicabile Ón
Fran˛a la data adopt„rii prezentei decizii, respectiv 3,36% pe an.
*6)

Versiunea Ón limba englez„ a hot„r‚rii men˛ioneaz„ c„ T.V.A. este inclus„ Ón aceast„ sum„.
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PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE,
1. Respinge excep˛ia preliminar„ a Guvernului.
2. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat art. 6 din conven˛ie.
3. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
4. Hot„r„∫te c„ nu se impune examinarea cererilor Óntemeiate pe art. 8 ∫i 13
din conven˛ie.
5. Hot„r„∫te:
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ achite reclamantei, Ón termen de 3 luni,
urm„toarele sume, Ón echivalentul Ón lei la cursul de schimb de la data pl„˛ii:
(i) 60.000 (∫aizeci mii) franci francezi pentru prejudiciul material;
(ii) 30.000 (treizeci mii) franci francezi pentru prejudiciul moral;
(iii) 5.185 (cinci mii una sut„ optzeci ∫i cinci) franci francezi pentru
cheltuieli de judecat„;
b) c„ sumele vor fi majorate cu o dob‚nd„ de 3,36% pe an, Óncep‚nd de la
data expir„rii acestui termen ∫i p‚n„ la plata efectiv„.
Redactat„ Ón limbile francez„ ∫i englez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ la
Palatul Drepturilor Omului, la Strasbourg, la 22 mai 1998.
Rudolf Bernhardt,
pre∫edinte
Herbert Petzold,
grefier
ANEXA 1

OPINIA COMISIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

(formulat„ Ón cadrul Raportului Comisiei*1)
din 17 aprilie 1997)
[Comisia a avut urm„toarea alc„tuire:
dl. S. Trechsel, pre∫edinte, dna. G.H. Thune, dna. J. Liddy, dl. E. Busuttil, dl.
Gaukur Jorundsson, dl. A.S. Gozubuyuk, dl. A. Wettzel, dl. J.-C. Soyer, dl. H.
Danelius, dl. F. Martinez, dl. C.L. Rozakis, dl. L. Loucaides, dl. J.-C. Geus, dl.
M.P. Pellonpaa, dl. M.A. Nowicky, dl. I. Cabral Barreto, dl. B. Conforti, dl. I.
Bekes, dl. J. Mucha, dl. D. Svaby, dl. G. Ress, dl. A. Perenic, dl. C. BÓrsan, dl. K.
Herndl, dl. E. Bieliunas, dl. E.A. Alkema, dl. M. Vila Amigo, dna. M. Hion, dl. R.
Nicolini ∫i dl. H.C. Kruger, secretar].
*1) Opinia se refer„ la unele paragrafe anterioare din Raportul Comisiei, al c„rui text integral
poate fi ob˛inut la secretariatul comisiei.
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A. Capete de cerere declarate admisibile
41. Comisia a declarat admisibile capetele de cerere ale reclamantei, prin
care aceasta a invocat faptul c„ i s-a refuzat accesul la instan˛„ ∫i c„ i-a fost
Ónc„lcat dreptul la respectarea bunurilor proprii ∫i a vie˛ii private.
B. Puncte Ón discu˛ie
42. Punctele Ón discu˛ie sunt urm„toarele:
– Decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie din 20 octombrie 1994, prin care s-a
stabilit c„ instan˛ele nu au competen˛a de a dispune restituirea bunurilor, a privato pe reclamant„ de dreptul de acces la o instan˛„ care s„ statueze asupra
drepturilor sale cu caracter civil, drept garantat de art. 6 alin. 1 din conven˛ie?
– anularea Hot„r‚rii din 22 februarie 1994, care dispunea restituirea
bunurilor c„tre reclamant„, a constituit o Ónc„lcare a dreptului s„u la respectarea
bunurilor proprii, garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la conven˛ie?
– anularea Hot„r‚rii din 22 februarie 1994, care dispunea restituirea
bunurilor c„tre reclamant„, a adus atingere dreptului s„u la respectarea vie˛ii
private, Ón sensul art. 8 din conven˛ie?
C. Cu privire la Ónc„lcarea art. 6 alin. 1 din conven˛ie
43. Articolul 6 alineatul 1 din conven˛ie dispune:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i
Óntr-un termen rezonabil, a cauzei sale de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ fie asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i
obliga˛iilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie
penal„ Óndreptate Ómpotriva sa (...).“
44. Reclamanta consider„ c„ Decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie din 20
octombrie 1994, care anuleaz„ hot„r‚rile anterioare, a lipsit-o de dreptul de acces
la o instan˛„. A ar„tat c„, stabilind c„ instan˛ele judiciare nu au competen˛a de a
dispune restituirea bunurilor confiscate Ón timpul unei proceduri penale, Curtea
Suprem„ de Justi˛ie a Ónc„lcat art. 21 din Constitu˛ie, care garanteaz„ dreptul
nelimitat de acces la o instan˛„. A mai ad„ugat faptul c„ procedura pe care a
ini˛iat-o Ón fa˛a instan˛elor interne avea ca obiect o ac˛iune Ón revendicare, Ón
contradictoriu cu Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, ac˛iune Óntemeiat„ pe dispozi˛iile
Codului civil, nefiind nicidecum o contestare a deposed„rii din 1966.
45. Guvernul a sus˛inut faptul c„ executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti poate
fi contestat„ Ón dreptul rom‚nesc pe calea contesta˛iei la executare, prev„zut„ la
art. 400 din Codul de procedur„ civil„ ∫i la art. 42 din Decretul nr. 221/1960 cu
privire la executarea confisc„rii. Conform opiniei exprimate de Guvern,
modalitatea Ón care a avut loc confiscarea bunurilor reclamantei atr„gea
competen˛a instan˛elor de judecat„. Reclamanta, care nu contestase confiscarea Ón
momentul Ón care aceasta a fost executat„, nu poate pretinde dreptul perpetuu de
acces la instan˛„. Œn sf‚r∫it, Guvernul consider„ c„ hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie nu avea drept scop privarea reclamantei de dreptul s„u de acces la
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instan˛„, urm„rind pur ∫i simplu limitarea exercit„rii procedurale a acestui drept
pentru a proteja ni∫te raporturi juridice deja create.
46. Comisia reaminte∫te c„ Ón Hot„r‚rea sa Golder Ómpotriva Regatului Unit
al Marii Britanii, Curtea a declarat c„ art. 6 alin. 1 din conven˛ie îconsacr„ (...)
<<dreptul la instan˛„>>, Ón cadrul c„ruia dreptul de acces, adic„ dreptul de a
sesiza instan˛a Ón materie civil„, nu constituie dec‚t un aspect (...)“ (Curtea
European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea din 21 februarie 1975, seria A, nr. 18,
p. 18, paragraful 36). Dreptul la instan˛„ poate fi invocat de c„tre orice persoan„
care are motive serioase s„ considere ilegal„ o ingerin˛„ Ón exercitarea unuia
dintre drepturile sale cu caracter civil sau de c„tre oricine dore∫te ca o instan˛„ s„
statueze asupra Óns„∫i existen˛ei unui drept cu caracter civil (Curtea European„ a
Drepturilor Omului, Hot„r‚rea Le Compte, Van Leuven ∫i De Meyere Ómpotriva
Belgiei din 23 iunie 1981, seria A, nr. 43, p. 22 paragraful 49 in fine). Litigiul sau
conflictul trebuie s„ fie îreal“ ∫i îserios“ (a se vedea Curtea European„, Hot„r‚rea
Benthem Ómpotriva fi„rilor de Jos din 23 octombrie 1985, seria A, nr. 97, p. 14,
paragraful 32).
Dreptul de acces la instan˛„ nu este absolut; el poate fi supus unor limit„ri Ón
mod implicit admise, Óntruc‚t îcere prin Ónse∫i natura sa o reglementare din partea
statului, reglementare put‚nd varia Ón timp ∫i Ón spa˛iu Ón func˛ie de nevoile ∫i de
resursele comunit„˛ii ∫i ale indivizilor“ (Curtea European„ a Drepturilor Omului,
Hot„r‚rea Ashingdane Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii din 28 mai
1985, seria A, nr. 93, p. 24, paragraful 57). Elabor‚nd o astfel de reglementare,
statele contractante se bucur„ de o anume marj„ de apreciere. Cu toate acestea,
limit„rile aplicate nu pot restr‚nge accesul deschis individului Óntr-un mod Ón care
sau p‚n„ Óntr-at‚t Ónc‚t dreptul respectiv s„ fie Ónc„lcat Ón Óns„∫i substan˛a sa
(hot„r‚rile Golder ∫i Ashingdane, precitate, ibidem).
47. Conform unei jurispruden˛e constante dreptul de proprietate este un drept
cu caracter civil Ón sensul art. 6 alin. 1 din conven˛ie (Curtea European„ a
Drepturilor Omului, Hot„r‚rea Sporrong ∫i Lonnroth Ómpotriva Suediei din 23
septembrie 1982, seria A, nr. 52, p. 29, paragraful 79).
48. Comisia observ„ c„ reclamanta a introdus o ac˛iune Ón revendicare,
urm„rind ob˛inerea unei hot„r‚ri care s„ Ói recunoasc„ dreptul de proprietate
asupra monedelor din aur care se g„sesc Ón posesia B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei.
Comisia conchide c„ pl‚ngerea reclamantei se referea la un drept cu caracter civil
Ón sensul art. 6 alin. 1 din conven˛ie.
49. Comisia mai apreciaz„ c„ litigiul era îreal“ ∫i îserios“ ∫i subliniaz„, Ón
special, argumentele reclamantei conform c„rora procurorul, singurul care avea
autoritatea de a dispune o confiscare, a afirmat c„ nu a luat niciodat„ aceast„
m„sur„ Ómpotriva reclamantei ori a familiei sale.
50. Trebuie deci stabilit dac„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a lipsit-o pe
reclamant„ de posibilitatea de a supune litigiul privind posesia monedelor sale din
aur discu˛iei unei îinstan˛e“ care s„ Óndeplineasc„ condi˛iile prev„zute la art. 6
alin. 1 din conven˛ie. Comisia observ„ c„ reclamanta este proprietara monedelor
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din aur, ceea ce Guvernul nu contest„, ∫i c„ aceasta a Óncercat s„ ob˛in„ restituirea
lor mai Ónt‚i printr-o cerere adresat„ procurorului care ∫i-a declinat competen˛a de
a o examina, pe motivul c„ el nu ordonase niciodat„ confiscarea. Œn aceste
Ómprejur„ri reclamanta a adresat o cerere instan˛elor civile care, Ón procedura
ordinar„, i-au dat reclamantei c‚∫tig de cauz„. Cu toate acestea, Ón cadrul unui
recurs Ón anulare Curtea Suprem„ de Justi˛ie a declarat ulterior c„ tribunalele
civile nu aveau competen˛a de a lua cuno∫tin˛„ de cererea reclamantei pe motivul
c„ numai procurorul de˛inea autoritatea Ón materie.
51. Comisia observ„ c„ anularea se referea la ansamblul unei proceduri
judiciare care s-a finalizat printr-o decizie ce dob‚ndise autoritatea lucrului
judecat. Ea consider„ c„ o astfel de anulare, care, a∫a cum o arat„ art. 330 din
Codul de procedur„ civil„, poate interveni oric‚nd Ón timp, ar putea aduce atingere
principiului autorit„˛ii lucrului judecat ∫i, prin aceasta, dreptului la un proces
echitabil, prev„zut de art. 6 din conven˛ie.
52. Cu toate acestea, Comisia nu consider„ necesar s„ examineze dac„ a avut
loc o Ónc„lcare a art. 6 din conven˛ie Ón virtutea nerespect„rii principiului
securit„˛ii juridice, Óntruc‚t hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie se dovede∫te
incompatibil„ Ón alte privin˛e cu art. 6 din conven˛ie.
53. Comisia observ„ c„ acest refuz era motivat de grija de a face s„ fie
respectate normele de procedur„ Ón vigoare, considera˛ie care ar putea trece drept
legitim„ Ón sine.
54. Cu toate acestea, Ón spe˛„, aplicarea normelor de procedur„, a∫a cum au
fost ele interpretate de Curtea Suprem„ de Justi˛ie, a condus la constatarea c„ nici
o instan˛„ judiciar„ nu are competen˛a de a se pronun˛a asupra unei cereri precum
cea a reclamantei. Or, aceast„ cerere era o revendicare de drepturi civile pentru
care trebuia deschis„ o cale judiciar„.
55. Œn aceste Ómprejur„ri Comisia apreciaz„ c„, proced‚nd Ón acest mod,
Curtea Suprem„ de Justi˛ie a Ónc„lcat prin hot„r‚rea sa Óns„∫i substan˛a dreptului
de acces la instan˛„ Ón sensul art. 6 din conven˛ie.
56. Rezult„ c„ reclamanta a fost lipsit„ de c„tre Curtea Suprem„ de Justi˛ie
de o procedur„ care s„ corespund„ cerin˛elor art. 6 alin. 1 din conven˛ie, pentru
recunoa∫terea drepturilor sale cu caracter civil.

CONCLUZIE:
57. Comisia conchide Ón unanimitate c„ Ón spe˛„ a avut loc o Ónc„lcare a art.
6 alin. 1 din conven˛ie.

D. Cu privire la Ónc„lcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la conven˛ie
58. Reclamanta consider„ c„ a existat o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1
la conven˛ie, care dispune:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„
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∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului
interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii sau
a amenzilor.“
59. Reclamanta sus˛ine c„ Banca Na˛ional„ a Rom‚niei de˛ine piesele din aur
f„r„ nici un titlu valabil. Cu privire la aceasta a subliniat faptul c„ hot„r‚rile
pronun˛ate Ón cadrul ac˛iunii Ón revendicare, printre care ∫i Hot„r‚rea definitiv„
din 22 februarie 1994, au obligat Banca Na˛ional„ a Rom‚niei s„ Ói Ónapoieze
acele monede. Totu∫i, prin recursul Ón anulare Curtea Suprem„ de Justi˛ie a anulat
hot„r‚rile respective, aduc‚nd astfel atingere dreptului s„u de proprietate.
60. Guvernul nu neag„ existen˛a unui drept de proprietate al reclamantei, ci
afirm„ c„ aceasta nu a ales procedura adecvat„ pentru a ob˛ine restituirea
bunurilor. El arat„ c„ so˛ul reclamantei a f„cut Ón 1966 obiectul urm„ririi penale
pentru de˛inere ilegal„ de obiecte din aur, ceea ce presupune o fapt„ comisiv„, Ón
ciuda solu˛iei pronun˛ate ulterior. Guvernul subliniaz„ c„ so˛ul reclamantei avea
posibilitatea, pe de o parte, s„ conteste hot„r‚rea de Óncetare a urm„ririi, ceea ce el
nu a f„cut, exprim‚ndu-∫i astfel acordul Ón privin˛a solu˛iei adoptate, iar pe de alt„
parte, s„ conteste m„sura de confiscare special„ ordonat„ de procuror pe calea
contest„rii execut„rii, nici aceast„ posibilitate nefiind folosit„. Guvernul conchide
c„ reclamanta, care a r„mas inactiv„ timp de 26 de ani, nu putea s„ se prevaleze
de dreptul s„u de acces la instan˛„ pentru a ob˛ine recunoa∫terea ilegalit„˛ii
confisc„rii ∫i restituirea bunurilor.
61. Comisia arat„ c„ este de necontestat faptul c„ piesele sunt proprietatea
reclamantei.
62. Totu∫i, Hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii de Apel Ploie∫ti din 22 februarie
1994, care dispune restituirea bunurilor, confirm‚nd Ón acest mod dreptul de
proprietate al reclamantei, a fost anulat„ prin Hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
din 20 octombrie 1994.
63. Reclamanta a fost Ón acest fel lipsit„ de orice protec˛ie procedural„ a
dreptului s„u de proprietate. Prin aceasta ea a fost pus„ Ón imposibilitate de a-∫i
recupera bunurile. Conform opiniei Comisiei, atingerea adus„ dreptului de
proprietate al reclamantei semnific„ o îlipsire“ de proprietate Ón sensul celei de-a
doua fraze a primului alineat al art. 1 din Protocolul nr. 1.
64. Pentru a fi conform„ art. 1 din Protocolul nr. 1 lipsirea de proprietate nu
poate interveni dec‚t îpentru o cauz„ de utilitate public„“ ∫i îÓn condi˛iile
prev„zute de lege“. Œn plus, trebuie men˛inut un just echilibru Óntre mijloacele
folosite ∫i scopul urm„rit (Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea
Sporrong ∫i Lonnroth, precitat„, p. 26, paragraful 69, Hot„r‚rea Lithgow ∫i al˛ii
Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii din 8 iulie 1986, seria A nr. 102, p. 50,
paragraful 120). Echilibrul necesar lipse∫te, dac„ persoana vizat„ a suportat o
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povar„ individual„ care este excesiv„ (a se vedea hot„r‚rile precitate Sporrong ∫i
Lonnroth, p. 28, paragraful 73, ∫i Lithgow ∫i al˛ii, p. 50, paragraful 120).
65. Comisia reaminte∫te c„ lipsirea de proprietate f„r„ plata unei
indemniza˛ii rezonabile ∫i propor˛ionale cu valoarea sa ar constitui Ón mod normal
o Ónc„lcare excesiv„; lipsa total„ a unei indemniza˛ii nu poate fi justificat„ din
punct de vedere al art. 1 dec‚t Ón Ómprejur„ri excep˛ionale (a se vedea, Óntre altele,
Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea Sfintele m„n„stiri Ómpotriva
Greciei din 9 decembrie 1994, seria A, nr. 301-A, p. 35, paragraful 71).
66. Comisia observ„ c„ Ón spe˛„ hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie era
motivat„ prin respectarea unor norme de procedur„, mai precis a art. 275 din
Codul de procedur„ penal„, care Ói permitea reclamantei doar posibilitatea de a
sesiza procurorul. Or, aceast„ hot„r‚re a intervenit dup„ ce procurorul a refuzat s„
Ó∫i recunoasc„ competen˛a Ón examinarea cererii reclamantei.
67. Comisia consider„ c„ nu a fost invocat„ nici o justificare a situa˛iei create
de hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie. Ea arat„ Ón special c„ nici autorit„˛ile
na˛ionale ∫i nici Guvernul nu au invocat nici cea mai mic„ justificare material„ a
acestei lipsiri de proprietate. Œn plus, Comisia observ„ c„ reclamantei nu i s-a
acordat nici o desp„gubire b„neasc„ pentru lipsirea de proprietate a c„rei victim„ a
fost.
68. Œn aceste Ómprejur„ri Comisia apreciaz„ c„ echilibrul care trebuie s„
existe Óntre cerin˛ele de interes general ∫i imperativele drepturilor fundamentale
ale reclamantei a fost rupt Ón detrimentul acesteia ∫i c„ lipsirea de proprietate
suferit„ de reclamant„ a Ónc„lcat art. 1 din Protocolul nr. 1.
E. Concluzie
69. Comisia concluzioneaz„, cu o majoritate de 28 de voturi contra un vot, c„
a avut loc Ón spe˛„ o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la conven˛ie.
F. Cu privire la Ónc„lcarea art. 8 din conven˛ie
70. Œn pl‚ngerea sa reclamanta a sus˛inut c„ prin anularea Hot„r‚rii din 22
februarie 1994 s-a produs ∫i o Ónc„lcare a art. 8 din conven˛ie ∫i, prin urmare, a
dreptului la via˛a privat„.
71. Av‚nd Ón vedere concluzia la care a ajuns cu privire la art. 1 din
Protocolul nr. 1 la conven˛ie, Comisia nu consider„ necesar s„ mai examineze
cauza ∫i din punct de vedere al art. 8 din conven˛ie.

CONCLUZIE:
72. Comisia concluzioneaz„, cu o majoritate de 28 de voturi contra un vot, c„
nu este nevoie s„ se examineze dac„ Ón spe˛„ a avut loc o Ónc„lcare a art. 8 din
conven˛ie.
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G. Recapitulare
73. Comisia concluzioneaz„, Ón unanimitate, c„ a existat Ón spe˛„ o Ónc„lcare
a art. 6 alin. 1 din conven˛ie (paragraful 57).
74. Comisia concluzioneaz„, cu o majoritate de 28 de voturi contra un vot, c„
a existat Ón spe˛„ o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la conven˛ie (paragraful
69).
75. Comisia concluzioneaz„, cu o majoritate de 28 de voturi contra un vot, c„
nu este nevoie s„ se examineze dac„ Ón spe˛„ a avut loc o Ónc„lcare a art. 8 din
conven˛ie (paragraful 72).
S. Trechsel,
pre∫edintele Comisiei
H. C. Kruger,
secretarul Comisiei
OPINIA PARfiIAL SEPARAT√ A DOMNULUI MARTINEZ
Am votat Ómpreun„ cu majoritatea pentru Ónc„lcarea art. 6 alin. 1 din
conven˛ie. Cu toate acestea, nu Ómp„rt„∫esc opinia colegilor mei atunci c‚nd
ace∫tia concluzioneaz„ c„ a existat ∫i o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la
conven˛ie.
Pentru majoritate, Hot„r‚rea din 22 octombrie 1994 a Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie (din Rom‚nia) Ónseamn„ o lipsire a reclamantei de bunurile sale. Eu,
personal, nu Ómp„rt„∫esc acest punct de vedere.
Este o hot„r‚re care se pronun˛„ pur ∫i simplu cu privire la competen˛a
instan˛elor de judecat„, f„r„ ca prin aceasta s„ se ia Ón discu˛ie vreun drept
material al reclamantei.
Reclamanta, care se pretinde proprietar„, s-a adresat instan˛elor judec„tore∫ti
pentru a intra Ón îposesie“, iar cea mai Ónalt„ instan˛„ judec„toreasc„, Curtea
Suprem„ de Justi˛ie, sesizat„ Ón mod legal, s-a m„rginit s„ afirme c„ instan˛ele
judec„tore∫ti nu erau competente ratione materiae s„ se pronun˛e, competen˛a Ón
spe˛„ apar˛in‚nd procurorului.
Aceasta contravine art. 6 alin. 1 din conven˛ie. Reclamanta avea dreptul ca o
îinstan˛„“ s„ decid„ asupra drepturilor sale cu caracter civil, iar procurorul nu este
îinstan˛a“ la care se refer„ conven˛ia. Or, Curtea Suprem„ de Justi˛ie, pronun˛‚ndu-se
a∫a cum a f„cut-o, nu a afectat Ón nici un fel dreptul reclamantei la respectarea
bunurilor sale. Din punctul meu de vedere art. 1 din Protocolul nr. 1 la conven˛ie
nu ridic„ nici o problem„ deosebit„.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA1

din 23 septembrie 1998

Ón cauza Petra Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 115/1997/899/1111)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 637 din 27 decembrie 1999

SUMAR

Hot„r‚re pronun˛at„ de o Camer„

Rom‚nia – controlul coresponden˛ei unui de˛inut cu Comisia European„
pentru Drepturile Omului
I. ARTICOLUL 8 DIN CONVENfiIE
A. Obiectul litigiului

Prin cererea ce face obiectul de analiz„ al Cur˛ii, reclamantul invoc„
Ónc„lcarea dreptului s„u de coresponden˛„ cu Comisia, cu familia ∫i cu autorit„˛ile
na˛ionale.

Competen˛a ratione materiae a Cur˛ii se exercit„ Ón limitele deciziei Comisiei
privind admisibilitatea unei pl‚ngeri, or, Comisia a opinat c„ a avut loc o
Ónc„lcare a art. 8 prin faptul c„ a fost deschis„ ∫i Ónt‚rziat„ coresponden˛a dintre
reclamant ∫i Comisie.

Dosarul cauzei nu con˛ine nici o scrisoare adresat„ de reclamant familiei sale
sau autorit„˛ilor din ˛ara sa, care s„ fie interceptat„ ∫i controlat„ de autorit„˛ile
penitenciarului.
Curtea consider„ c„ nu trebuie s„ ia Ón discu˛ie aceste capete de cerere.
B. Respectarea art. 8

Recapitularea jurispruden˛ei Cur˛ii

Nota traduc„torului.
Versiunile originale sunt Ón limbile francez„ ∫i englez„.
Œntruc‚t versiunile Ón limbile francez„ ∫i englez„ folosesc inconsecvent denumirile unor institu˛ii
∫i func˛ii, traducerea a fost adaptat„, folosindu-se numai denumirile valabile ast„zi, cu excep˛ia
cazurilor expres indicate. Œn ceea ce prive∫te actele procedurale, terminologia traducerii s-a supus
regulilor intertemporale.
1
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Dispozi˛ii interne aplicabile Ón materia controlului coresponden˛ei
de˛inu˛ilor: Legea nr. 23/1969 las„ prea mult„ libertate de decizie autorit„˛ilor
na˛ionale. Controlul coresponden˛ei pare a fi automat, independent de orice
decizie a vreunei autorit„˛i judec„tore∫ti ∫i nesupus c„ilor de atac.
Regulamentul de aplicare: nepublicat, reclamantul nu a putut lua cuno∫tin˛„ de el.
Guvernul nu contest„ concluziile Comisiei: dreptul intern nu corespunde
cerin˛ei de accesibilitate, impus„ de art. 8 alin. 2 din conven˛ie, ∫i nu indic„ destul
de clar Óntinderea ∫i modalit„˛ile de exercitare a puterii de apreciere a autorit„˛ilor.
Reclamantul nu s-a bucurat de protec˛ia minim„ cerut„ de preeminen˛a
dreptului Óntr-o societate democratic„. Œngr„direa criticat„ nu este prev„zut„ de
lege.
Curtea nu consider„ c„ este necesar s„ verifice Ón cauz„ respectarea celorlalte
cerin˛e ale alin. 2 al art. 8.
Concluzie: Ónc„lcare (unanimitate).

II. ARTICOLUL 25 ALINEATUL 1 DIN CONVENfiIE
Recapitularea jurispruden˛ei Cur˛ii
Reclamantul a afirmat Ón fa˛a Comisiei c„ a fost amenin˛at de dou„ ori de
c„tre autorit„˛ile penitenciarului atunci c‚nd a cerut s„ scrie Comisiei – afirma˛ii
nedezmin˛ite de c„tre Guvernul p‚r‚t.
Curtea apreciaz„ c„ aceast„ Ómprejurare constituie o form„ de presiune
ilegal„ ∫i inacceptabil„, care a Óngr„dit dreptul la recurs individual.
Concluzie: Ónc„lcare (unanimitate).
III. ARTICOLUL 50 DIN CONVENfiIE
A. Daune morale
Acordarea unei anumite sume

B. Cheltuieli de judecat„
Absen˛a cererii de restituire a acestora
Concluzie: Statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului o anumit„ sum„ cu
titlu de daune morale (unanimitate).

REFERINfiE LA JURISPRUDENfiA CURfiII
25 martie 1983, Silver ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit; 25 martie 1992,
Campbell Ómpotriva Regatului Unit; 15 noiembrie 1996, Calogero Diana
Ómpotriva Italiei; 19 februarie 1998, Guerra ∫i al˛ii Ómpotriva Italiei; 25 mai 1998,
Kurt Ómpotriva Turciei.
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Œn cazul Petra Ómpotriva Rom‚niei*2),
Curtea European„ a Drepturilor Omului, constituit„, conform art. 43 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(conven˛ia) ∫i dispozi˛iilor aplicabile ale Regulamentului s„u B *3), Óntr-un
complet de judecat„ alc„tuit din judec„torii men˛iona˛i mai jos:
Dl. R. Bernhardt, pre∫edinte, dl. L.-E. Pettiti, dl. A. Spielmann, dl. N.
Valticos, Sir John Freeland, dl. G. Mifsud Bonnici, dl. P. Kuris, dl. M. Voicu, dl.
V. Toumanov ñjudecatori, precum ∫i din dl H. Petzold, grefier ∫i dl. P.J.
Mahoney, grefier adjunct,
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu la 23 mai ∫i la 24 august 1998,
pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la 24 august 1998.

PROCEDURA
1. Cauza a fost deferit„ Cur˛ii de c„tre Comisia European„ pentru Drepturile
Omului (Comisia) la 15 decembrie 1997, apoi la 21 ianuarie 1998 de c„tre
domnul Ioan Petra (reclamantul), cet„˛ean rom‚n, Ón interiorul termenului de 3
luni prev„zut la art. 32 alin. 1 ∫i la art. 47 din conven˛ie. La originea cauzei se
afl„ o pl‚ngere (nr. 27.273/95) Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei, prin care
reclamantul sesizase Comisia la 19 noiembrie 1994 Ón temeiul art. 25.
Cererea Comisiei face trimitere la art. 44 ∫i 48, precum ∫i la declara˛ia
rom‚n„ prin care se recunoa∫te jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii (art. 46). Pl‚ngerea
reclamantului face trimitere la art. 44 ∫i 48 din conven˛ie, a∫a cum au fost
modificate prin Protocolul nr. 9 pe care Rom‚nia l-a ratificat. Ele au ca obiect
ob˛inerea unei decizii care s„ stabileasc„ dac„ situa˛ia de fapt din cauz„
demonstreaz„ o Ónc„lcare de c„tre statul p‚r‚t a cerin˛elor art. 8 ∫i 25 din
conven˛ie.
2. Reclamantul l-a desemnat pe domnul D. Cosma, avocat Ón Baroul
Bucure∫ti, pentru a-l reprezenta (art. 31 din Regulamentul B).
3. Camera care urma s„ se constituie Ói includea de drept pe domnul M.
Voicu, judec„tor ales de na˛ionalitate rom‚n„ (art. 43 din conven˛ie), ∫i pe
domnul R. Bernhardt, vicepre∫edinte al Cur˛ii [art. 21 alin. 4 b)]. La 31 ianuarie
1998, Ón prezen˛a grefierului, vicepre∫edintele a tras la sor˛i numele celorlal˛i 7
membri, ∫i anume: domnii L.-E. Pettiti, A. Spielmann, N. Valticos, Sir John
Freeland, domnii G. Mifsud Bonnici, P. Kuris ∫i V. Toumanov (art. 43 in fine din
Conven˛ie ∫i art. 21 alin. 5 din Regulamentul B).

Notele grefierului:
*2) Cauza are nr. 115/1997/899/1.111. Primele dou„ numele indic„ pozi˛ia din anul introducerii
pl‚ngerii, iar ultimele dou„ arat„ locul s„u pe lista cuprinz‚nd cauzele cu judecarea c„rora Curtea a
fost Ónvestit„ de la Ónceput ∫i pe lista cuprinz‚nd pl‚ngerile ini˛iale corespunz„toare (a Comisiei).
*3) Regulamentul B, intrat Ón vigoare la 2 octombrie 1998, se aplic„ Ón toate cauzele care
privesc statele angajate Ón Protocolul nr. 9.

CAUZA PETRA ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

31

4. Œn calitatea sa de pre∫edinte al Camerei (art. 21 alin. 6 din Regulamentul
B), domnul Bernhardt i-a consultat, prin intermediul grefierului adjunct, pe
domnul A. Ciobanu-Dordea, agentul Guvernului rom‚n (Guvernul), pe avocatul
reclamantului ∫i pe delegatul Comisiei, domnul C. BÓrsan, cu privire la
organizarea procedurii (art. 39 alin. 1 ∫i art. 40). Conform ordonan˛ei date
ulterior, grefierul a primit memoriul Guvernului ∫i al reclamantului la 9 ∫i,
respectiv, la 15 aprilie 1998.
5. La 26 februarie 1998 Comisia a prezentat dosarul procedurilor care se
desf„∫uraser„ Ón fa˛a ei; grefierul o invitase s„ fac„ aceasta conform instruc˛iunilor
pre∫edintelui Cur˛ii.
6. La 24 aprilie 1998 completul de judecat„ a renun˛at s„ se reuneasc„ Ón
∫edin˛„, dup„ ce a constatat Óndeplinirea condi˛iilor cerute de o astfel de derogare
de la procedura obi∫nuit„ (art. 27 ∫i 40 din Regulamentul B).
ŒN FAPT

I. Circumstan˛ele cauzei
7. N„scut Ón 1941, domnul Ioan Petra este Ón prezent de˛inut la Penitenciarul
din Aiud (jude˛ul Alba). El se afl„ Ón executarea unei pedepse de 15 ani Ónchisoare
pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de omor, aplicat„ la 30 aprilie 1991 de c„tre
Tribunalul jude˛ean T‚rgu Mure∫.
8. La 10 ianuarie 1994 so˛ia reclamantului care era de˛inut la Penitenciarul
M„rgineni (jude˛ul D‚mbovi˛a) s-a adresat Comisiei. Ea se pl‚ngea c„ so˛ul s„u
nu beneficiase de un proces echitabil Ón fa˛a tribunalului. Œntre altele, ea f„cea
cunoscute dificult„˛ile Ónt‚mpinate de c„tre so˛ul s„u Ón transmiterea
coresponden˛ei din penitenciar.
9. La 20 mai 1994 reclamantul a adresat o scrisoare Comisiei, prin
intermediul so˛iei, ∫i a cerut ca orice coresponden˛„ s„ Ói fie trimis„ la domiciliu.
La 22 iulie 1994 Comisia a solicitat reclamantului informa˛ii suplimentare ∫i
documente pentru a-∫i sus˛ine pl‚ngerea.
10. La 30 octombrie ∫i la 9 noiembrie 1994 domnul Petra a scris Comisiei,
prin intermediul so˛iei, ∫i a f„cut cunoscut c„ administra˛ia penitenciarului nu Ói
permitea s„ completeze formularul de cerere.
11. La 21 ianuarie 1995 a trimis din Ónchisoarea de la M„rgineni o scrisoare
care a parvenit Comisiei la 14 februarie 1995. Scris„ pe h‚rtia regulamentar„ a
penitenciarului, ea avea un num„r de Ónregistrare ∫i provenea din Bucure∫ti, Óntrun plic cu antetul Ministerului Justi˛iei. De∫i era men˛ionat„ ca anex„, Hot„r‚rea
din 30 aprilie 1991 lipsea. Aceast„ scrisoare avea un scris diferit de al
precedentelor.
12. La 22 februarie 1995 Comisia a trimis reclamantului un formular de
cerere.
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Completat de c„tre reclamant la 9 martie 1995, formularul men˛ionat a fost
trimis Direc˛iei Generale a Penitenciarelor la 17 aprilie 1995. Œn formular nu
figura nici o referin˛„ la o eventual„ Óngr„dire a coresponden˛ei.
13. La 18 iulie 1995, ca r„spuns la o Óntrebare a Comisiei cu privire la scrisul
diferit al coresponden˛ei primite de c„tre aceasta, domnul Petra a ar„tat c„ fusese
ajutat de c„tre un coleg îf„r„ nici o leg„tur„ cu cauza, un om discret ∫i
dezinteresat“. El a ad„ugat c„ autorit„˛ile penitenciarului Ói informaser„ despre
trimiterea documentelor cerute de Comisie, care, cu toate acestea, nu primise nici
unul.
Referindu-se ∫i la dreptul la respectarea coresponden˛ei sale, el a subliniat c„
directorul penitenciarului, de∫i foarte îflexibil“, nu putea s„ Ól ajute mai mult,
Óntruc‚t administra˛ia era obligat„ s„ aplice Legea nr. 23/1969 asupra execut„rii
pedepselor ∫i regulamentul s„u îsecret“ de aplicare. El invoca din acest motiv o
Ónc„lcare a art. 8 ∫i 25 din Conven˛ie.
14. Reclamantul afirm„ c„ nu a primit niciodat„ scrisoarea din 19 octombrie
1995 prin care Comisia Ól informa, Óntre altele, de transmiterea pl‚ngerii sale c„tre
Guvern.
15. La 9 decembrie 1995 domnul Petra a trimis o scrisoare expediat„ de so˛ia
sa, inform‚nd Comisia c„ la 26 septembrie 1995 a fost transferat la Penitenciarul
Aiud ∫i c„, atunci c‚nd ceruse permisiunea de a comunica schimbarea de adres„, i
s-a r„spuns: îConsiliul Europei se afl„ la Aiud ∫i nu Ón alt„ parte“ ∫i c„, dac„
insist„, va fi supus regimului de deten˛ie special.
16. La 4 ianuarie 1996 doamna Petra a informat Comisia c„ so˛ul ei insist„ Ón
pl‚ngerea sa ∫i c„ denun˛„ ingerin˛a sistematic„ a autorit„˛ilor penitenciarului Ón
coresponden˛a sa cu Comisia. La 26 ianuarie 1996 aceasta a r„spuns pe adresa
Penitenciarului Aiud.
17. La 22 aprilie 1996 so˛ia reclamantului a scris Comisiei pentru a se pl‚nge
de condi˛iile de deten˛ie ale so˛ului s„u, care ocupa, Ómpreun„ cu Ónc„ cinci
de˛inu˛i, o celul„ de 12 mp ∫i era supus unor tratamente inumane de c„tre
gardieni. Reclamantul refuzase s„ Ói comunice numele gardienilor care Ói b„teau
pe de˛inu˛i, fiindu-i mult prea team„.
18. Domnul Petra nu a luat cuno∫tin˛„ de transmiterea pl‚ngerii sale c„tre
Guvern dec‚t Ón aprilie 1996, c‚nd a primit o copie de pe scrisoarea din 19
octombrie 1995 ∫i de pe documentele pertinente.
19. Œntr-o scrisoare din 24 mai 1996, trimis„ prin intermediul so˛iei,
reclamantul s-a pl‚ns din nou de cenzurarea coresponden˛ei sale ∫i a afirmat c„
este obligat s„ Ói prezinte scrisorile directorului penitenciarului, care le transmite
Direc˛iei penitenciarelor din Bucure∫ti, ∫i c„ el nu este niciodat„ sigur c„ scrisorile
Ói sunt efectiv transmise la Strasbourg.
20. La 13 iulie 1996 Guvernul a depus la Comisie toate documentele
privitoare la procedura juridic„ care s-a finalizat prin condamnarea reclamantului.
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21. La 3 ianuarie 1997 Comisia a primit dou„ scrisori aflate Óntr-un plic ce
purta antetul Ministerului Justi˛iei, expediat din Bucure∫ti. Prima, scris„ de
reclamant pe h‚rtia regulamentar„ a penitenciarului, era datat„ 4 decembrie 1996
∫i purta o ∫tampil„ ∫i un num„r de Ónregistrare. A doua era o scrisoare de Ónso˛ire a
∫efului Direc˛iei Generale a Penitenciarelor, generalul I.C.
Alte dou„ scrisori ale reclamantului, din 24 ∫i din 27 februarie 1997, purt‚nd
fiecare c‚te o ∫tampil„ ∫i un num„r de Ónregistrare, au fost trimise din Bucure∫ti de
c„tre Ministerul Justi˛iei la 14 martie 1997, am‚ndou„ deodat„ ∫i Ónso˛ite de o
scrisoare a aceluia∫i general I.C.
22. Œntr-o scrisoare din 9 martie 1997, trimis„ prin intermediul so˛iei, domnul
Petra a informat Comisia c„ primise decizia asupra admisibilit„˛ii pl‚ngerii sale. El a
ad„ugat c„ scrisorile sale c„tre ∫i de la Comisie erau Ón mod sistematic desf„cute ∫i c„
scrisorile sale erau trimise Comisiei prin intermediul Direc˛iei penitenciarelor. El a
afirmat c„ scrisese Ón plic Ónchis, tem‚ndu-se s„ nu fie denun˛at locotenent-colonelului
V.C., care Ól amenin˛ase, exprim‚ndu-se astfel: îAm s„-˛i dau eu ˛ie Consiliul
Europei!“
23. La 14 august 1997 Comisia a primit o nou„ scrisoare redactat„ Ón
penitenciar la 8 iulie 1997 pe h‚rtie regulamentar„, purt‚nd o ∫tampil„ ∫i un
num„r de Ónregistrare, ∫i trimis„ din Bucure∫ti la 30 iulie 1997 Óntr-un plic cu
antetul Ministerului Justi˛iei. Œn ea nu se f„cea nici o referire la o eventual„
Óngr„dire a coresponden˛ei.
24. La 15 aprilie 1998 reclamantul a trimis grefei Cur˛ii memoriul s„u, scris
pe h‚rtia regulamentar„ a penitenciarului, purt‚nd ∫tampil„ ∫i num„r de
Ónregistrare, expediat din Bucure∫ti, Óntr-un plic cu antetul Ministerului Justi˛iei.
II. DREPTUL INTERN APLICABIL

A. Legea nr. 23/1969
25. Dispozi˛iile aplicabile din Legea nr. 23/1969 cu privire la executarea
pedepselor sunt urm„toarele:
ART. 17
îCondamna˛ii au dreptul (...) de a primi ∫i trimite coresponden˛„ ∫i sume de
bani.“
ART. 18
îDrepturile condamna˛ilor de a primi (...) ∫i trimite coresponden˛„ se acord„
Ón raport cu natura infrac˛iunii, durata pedepsei, existen˛a st„rii de recidiv„,
folosirea la munc„, comportarea ∫i receptivitatea la ac˛iunea de reeducare. (...).“
ART. 20
îCoresponden˛a, c„r˛ile, ziarele ∫i revistele, al c„ror con˛inut este apreciat de
comandantul penitenciarului ca necorespunz„tor procesului de reeducare a
condamnatului, se re˛in ∫i se p„streaz„ la locul de de˛inere, pred‚ndu-i-se acestuia
la punerea Ón libertate.
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Coresponden˛a cu con˛inut necorespunz„tor se Ónainteaz„, dac„ este cazul,
organelor competente.“

B. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 23/1969, aprobat de Consiliul de
Mini∫tri la 15 decembrie 1969
26. Articolele aplicabile din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 23/1969 –
nepublicat – dispun urm„toarele:
ART. 75
îCondamna˛ii au dreptul s„ adreseze cereri, reclama˛ii, sesiz„ri scrise sau
verbale comandantului penitenciarului, procurorului, pre∫edintelui tribunalului
jude˛ean Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ penitenciarul, precum ∫i altor organe.
Administra˛ia penitenciarului asigur„ condamna˛ilor cele necesare pentru
scris.
ART. 76
îCererile, reclama˛iile ∫i sesiz„rile adresate organelor centrale sau locale se
Ónainteaz„ direct de c„tre penitenciar acestor organe, iar cele care au un con˛inut
necorespunz„tor se Ónainteaz„ Direc˛iei Generale a Penitenciarelor, pentru a lua
m„surile ce se impun potrivit legii.“
ART. 77
îComandantul penitenciarului are obliga˛ia ca cererile, reclama˛iile ∫i
sesiz„rile s„ fie expediate Ón cel mult 5 zile de la data primirii lor. Rezultatul
acestora va fi adus la cuno∫tin˛„ condamnatului Óndat„ dup„ primirea
r„spunsului.“
Conform tabelului anexat la regulamentul sus-men˛ionat de˛inu˛ii
condamna˛i pentru infrac˛iunea de omor au dreptul s„ primeasc„ ∫i s„ trimit„ c‚te
o scrisoare la fiecare dou„ luni, atunci c‚nd presteaz„ o munc„, ∫i c‚te o scrisoare
la 3 luni, atunci c‚nd nu presteaz„ nici o munc„.

PROCEDURA ŒN FAfiA COMISIEI
27. Domnul Petra a sesizat Comisia la 19 noiembrie 1994. El se pl‚ngea de
deten˛ia sa [art. 5 alin. 1 lit. e) din conven˛ie], de caracterul inechitabil al
urm„ririi penale (art. 6 alin. 1) ∫i de Ónc„lcarea dreptului la respectarea
coresponden˛ei cu Comisia (art. 8 ∫i 25).
28. La 23 februarie 1997 Comisia a declarat admisibilitatea pl‚ngerii (nr.
27.273/1995) doar Ón ceea ce prive∫te primul cap„t de cerere, resping‚ndu-le pe
celelalte. Prin raportul din 30 octombrie 1997 (art. 31), Comisia a concluzionat,
Ón unanimitate, c„ a fost Ónc„lcat art. 8 din conven˛ie ∫i c„ nu se pune nici o
problem„ distinct„ cu privire la art. 25. Textul integral al avizului s„u figureaz„ Ón
anexa la prezenta hot„r‚re.*4)
*4) Nota grefierului: Din ra˛iuni de ordin practic acest text nu va figura dec‚t Ón edi˛ia imprimat„
(Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1998), dar oricine ∫i-l poate procura de la gref„.
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CONCLUZIILE PREZENTATE CURfiII
29. Guvernul las„ la aprecierea Cur˛ii cap„tul de cerere, Óntemeiat pe art. 8 ∫i
25, cu privire la controlul coresponden˛ei reclamantului cu Comisia, ∫i o roag„ s„
resping„ celelalte capete de cerere.
30. Avocatul reclamantului cere Cur˛ii s„ constate Ónc„lcarea articolelor
men˛ionate ∫i s„ acorde clientului s„u o satisfac˛ie echitabil„.
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 8 DIN CONVENfiIE

A. Cu privire la obiectul litigiului
31. Œn cererea adresat„ Cur˛ii la 21 ianuarie 1998 reclamantul se pl‚nge de
Óngr„direa dreptului s„u la coresponden˛„ (deschiderea coresponden˛ei ∫i Ónt‚rzieri
Ón expedierea acesteia) nu numai cu Comisia, ci ∫i cu familia ∫i cu autorit„˛ile
publice. El invoc„ art. 8 din conven˛ie, care prevede:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie,
a domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru securitatea
na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“
32. Guvernul subliniaz„ c„ domnul Petra nu a invocat niciodat„ Ón fa˛a
Comisiei Óngr„direa coresponden˛ei cu autorit„˛ile rom‚ne ∫i sus˛ine c„ limitarea
libert„˛ii coresponden˛ei reclamantului cu familia sa este justificat„ din punct de
vedere al art. 8.
33. Delegatul Comisiei nu a luat nici o pozi˛ie Ón aceast„ privin˛„.
34. Curtea reaminte∫te c„, Ón ceea ce prive∫te competen˛a sa ratione materiae,
aceasta este determinat„ de cadrul deciziei Comisiei asupra admisibilit„˛ii unei
cereri (a se vedea, mutatis mutandis, hot„r‚rea Guerra ∫i al˛ii Ómpotriva Italiei din
19 februarie 1998, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1998-I, & 44). Or, Comisia a
re˛inut la 13 ianuarie 1997 c„ îf„r„ a prejudicia fondul, cap„tul de cerere al
reclamantului privitor la Óngr„direa coresponden˛ei sale (art. 8 din conven˛ie)“,
apoi, la 30 octombrie 1997, ∫i-a expus punctul de vedere conform c„ruia a existat
o Ónc„lcare a acestui articol, datorit„ îdeschiderii coresponden˛ei ∫i Ónt‚rzierii
expedierii“.
Totu∫i, chiar dac„ ultimele dou„ capete de cerere, invocate de c„tre domnul
Petra Ón pl‚ngerea sa din 21 ianuarie 1998 (paragraful 31 de mai sus), se refer„ la
acelea∫i fapte, dosarul cauzei nu con˛ine nici o scrisoare adresat„ de reclamant
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familiei sale sau autorit„˛ilor din ˛ara sa, care s„ fi fost interceptat„ ∫i controlat„ de
c„tre conducerea penitenciarelor din M„rgineni ∫i din Aiud. Œn lipsa probelor care
s„ sprijine aceste sus˛ineri, Curtea consider„ c„ nu trebuie s„ le ia Ón considerare.

B. Cu privire la respectarea art. 8
35. Reclamantul afirm„ c„ este obligat s„ prezinte scrisorile adresate
Comisiei comandantului penitenciarului, care le trimite la Bucure∫ti, produc‚nduse astfel Ónt‚rzieri considerabile. C‚t despre coresponden˛a provenit„ de la
Comisie, aceasta sose∫te desf„cut„ ∫i cu Ónt‚rzieri de mai mult de o lun„. El
invoc„ o Ónc„lcare a art. 8.
36. De comun acord cu Guvernul ∫i cu Comisia, Curtea apreciaz„ c„ a avut
loc îo ingerin˛„ din partea unei autorit„˛i publice“ Ón exercitarea dreptului
reclamantului la respectarea coresponden˛ei sale, drept garantat de alin. 1 al art.
8. O astfel de ingerin˛„ Óncalc„ dispozi˛iile acestui text, dac„ înu este prev„zut„ de
lege“ ∫i nu urm„re∫te unul sau mai multe scopuri legitime dintre cele men˛ionate
la alin. 2. Œn plus, atingerea adus„ dreptului trebuie s„ fie înecesar„ Óntr-o
societate democratic„“ pentru atingerea acestor scopuri (a se vedea hot„r‚rile
Silver ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit din 25 martie 1983, seria A, nr. 61, p. 32,
paragraful 84, Campbell Ómpotriva Regatului Unit din 25 martie 1992, seria A, nr.
233, p. 16, paragraful 34 ∫i Calogero Diana Ómpotriva Italiei din 15 noiembrie
1996, Culegere 1996 – V, p. 1.775, paragraful 28).
37. Curtea reaminte∫te c„ din moment ce o anumit„ lege ofer„ autorit„˛ilor o
putere de apreciere este imposibil s„ fie redactat„ Ón termeni foarte cer˛i, o
rigiditate excesiv„ a textului fiind rezultatul probabil al unei astfel de griji pentru
certitudine (a se vedea, printre multe altele, Hot„r‚rea Calogero Diana mai sus
citat„, p. 1.775, paragraful 32).
Œn spe˛„, dispozi˛iile interne aplicabile controlului coresponden˛ei de˛inu˛ilor
sunt incluse Ón Legea nr. 23/1969 ∫i Ón regulamentul s„u de aplicare. Or, art. 17,
18 ∫i 20 ale amintitei legi las„ autorit„˛ilor na˛ionale o marj„ prea mare de
apreciere: legea se limiteaz„ la a indica, Óntr-o manier„ foarte general„, dreptul
condamna˛ilor de a primi ∫i de a trimite coresponden˛„ ∫i acord„ directorilor
penitenciarelor autoritatea de a p„stra orice scrisoare, ziar, carte sau revist„
îneadecvate reeduc„rii condamnatului“ (paragraful 25 de mai sus). Controlul
coresponden˛ei pare deci automat, independent de orice decizie a unei autorit„˛i
judec„tore∫ti ∫i nesupus c„ilor de atac.
C‚t despre regulamentul de aplicare, acesta nu este publicat, motiv pentru
care reclamantul nu a putut s„ ia cuno∫tin˛„ de con˛inutul acestuia.
38. Curtea observ„, Ón plus, faptul c„ Guvernul nu contest„ concluziile
Comisiei, conform c„rora regulamentul de aplicare nu corespunde exigen˛ei de
accesibilitate cerute de art. 8 alin. 2 din conven˛ie, iar legea rom‚n„ nu indic„
destul de clar Óntinderea ∫i modalit„˛ile de exercitare a acestei puteri de apreciere
acordate autorit„˛ilor.
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39. Œn concluzie, domnul Petra nu s-a bucurat de protec˛ia minim„ cerut„ de
preeminen˛a dreptului Óntr-o societate democratic„ (Hot„r‚rea Calogero Diana
mai sus citat„, p. 1.776, paragraful 33). Prin urmare, Curtea constat„ c„ ingerin˛a
Ón discu˛ie nu era prev„zut„ de lege ∫i c„ a avut loc o Ónc„lcare a art. 8.
40. Av‚nd Ón vedere concluzia precedent„, Curtea nu consider„ c„ este
necesar s„ verifice Ón spe˛„ respectarea celorlalte cerin˛e ale alin. 2 al art. 8.

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 25 ALIN. 1 DIN
CONVENfiIE
41. Reclamantul afirm„ c„ Óngr„direa coresponden˛ei sale cu Comisia
constituie o Ónc„lcare a art. 25 alin. 1 din conven˛ie, conform c„ruia:
î1. Comisia poate fi sesizat„, printr-o cerere adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei, de c„tre orice persoan„ fizic„, orice organiza˛ie
neguvernamental„ sau de orice grup de particulari, care se pretinde victim„ a unei
Ónc„lc„ri de c„tre una dintre Ónaltele p„r˛i contractante a drepturilor recunoscute Ón
prezenta conven˛ie, Ón cazul Ón care Ónalta parte contractant„ aflat„ Ón cauz„ a
declarat c„ recunoa∫te competen˛a Comisiei Ón aceast„ materie. Œnaltele p„r˛i
contractante care au semnat o asemenea declara˛ie se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice
prin nici o m„sur„ exercitarea efectiv„ a acestui drept.
2. Aceste declara˛ii pot fi f„cute pentru o durat„ determinat„.
3. Ele sunt Ónm‚nate secretarului general al Consiliului Europei, care
transmite copii ale acestora Ónaltelor p„r˛i contractante ∫i asigur„ publicarea lor.
4. Comisia nu va exercita competen˛a pe care i-o atribuie prezentul articol
dec‚t atunci c‚nd cel pu˛in ∫ase Ónalte p„r˛i contractante vor fi legate prin
declara˛ia prev„zut„ Ón paragrafele precedente.“
42. Guvernul ∫i Comisia consider„ c„ nu se pune nici o problem„ distinct„ cu
privire la aceast„ dispozi˛ie.
43. Curtea reaminte∫te c„ este de cea mai mare importan˛„ pentru eficien˛a
mecanismului recursului individual reglementat de art. 25 ca reclaman˛ii sau
posibilii reclaman˛i s„ poat„ comunica liber cu Comisia, f„r„ ca autorit„˛ile s„
fac„ asupra lor presiuni de vreun fel, Ón scopul de a-∫i retrage sau de a-∫i modifica
capetele de cerere.
Prin cuv‚ntul îpresiune“ trebuie s„ Ón˛elegem nu numai coerci˛ia direct„ ∫i
actele flagrante de intimidare a reclaman˛ilor, a familiei acestora sau a
ap„r„torilor lor, ci ∫i ac˛iunile sau contactele indirecte ∫i de rea-credin˛„, destinate
s„ le schimbe hot„r‚rea sau s„ Ói descurajeze s„ se prevaleze de recursul oferit de
conven˛ie. Pentru a stabili dac„ contactele dintre autorit„˛i ∫i reclamant constituie
practici inacceptabile din punct de vedere al art. 25, trebuie s„ se ˛in„ seama de
Ómprejur„rile particulare ale cauzei. Œn aceast„ privin˛„, trebuie avute Ón vedere
vulnerabilitatea reclamantului ∫i riscul ca el s„ fie influen˛at de autorit„˛i (a se
vedea, Ón ultim„ instan˛„, Hot„r‚rea Kurt Ómpotriva Turciei din 25 mai 1998,
Culegere 1998, paragrafele 159 ∫i 160).
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44. Œn scrisorile sale din 9 decembrie 1995 ∫i din 9 martie 1997 c„tre Comisie
(paragrafele 15 ∫i 22 de mai sus) reclamantul a afirmat c„ a fost amenin˛at de dou„
ori de c„tre autorit„˛ile Penitenciarului Aiud atunci c‚nd a cerut s„ scrie Comisiei,
afirma˛ii care nu au fost dezmin˛ite de c„tre Guvernul p‚r‚t.
Din punctul de vedere al Cur˛ii, formul„ri de genul îConsiliul Europei este la
Aiud ∫i nu Ón alt„ parte“ ∫i îAm s„-˛i dau eu ˛ie Consiliul Europei!“, con˛inute Ón
scrisorile men˛ionate, constituie Ón acest caz o form„ de presiune ilegal„ ∫i inacceptabil„
care a Óngr„dit dreptul de recurs individual, Ónc„lc‚ndu-se astfel art. 25 alin. 1.

III. APLICAREA ART. 50 DIN CONVENfiIE
45. Conform art. 50 din conven˛ie:
îDac„ hot„r‚rea Cur˛ii declar„ c„ o decizie luat„ sau o m„sur„ dispus„ de o
autoritate judiciar„ sau de orice alt„ autoritate a unei p„r˛i contractante este Ón
Óntregime sau par˛ial Ón opozi˛ie cu obliga˛iile ce decurg din prezenta conven˛ie ∫i
dac„ dreptul intern al acelei p„r˛i nu permite dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a
consecin˛elor acestei decizii sau ale acestei m„suri, prin hot„r‚rea Cur˛ii se
acord„, dac„ este cazul, p„r˛ii lezate o repara˛ie echitabil„.“
A. Prejudiciu moral
46. Domnul Petra solicit„, f„r„ a stabili o sum„, o satisfac˛ie echitabil„ pentru
daunele morale suferite.
47. Guvernul consider„ c„, Ón absen˛a unor probe care s„ dovedeasc„
prejudiciul invocat, constatarea Ónc„lc„rii art. 8 ar fi o satisfac˛ie echitabil„
suficient„.
48. Delegatul Comisiei nu se pronun˛„.
49. Curtea consider„ c„ partea interesat„ a suferit cu certitudine un prejudiciu
moral, datorit„ faptului c„ i-a fost deschis„ ∫i Ónt‚rziat„ coresponden˛a cu
Comisia, ca ∫i datorit„ amenin˛„rilor pe care le-a primit din partea autorit„˛ilor de
la Penitenciarul Aiud. Din acest motiv Curtea Ói acord„ 10.000 de franci francezi,
cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecat„
50. Reclamantul, care a beneficiat de asisten˛„ juridic„ Ón fa˛a Comisiei ∫i
apoi a Cur˛ii, nu a cerut rambursarea cheltuielilor de judecat„ suplimentare.
C. Dob‚nzi
51. Conform informa˛iilor de care dispune Curtea, cuantumul legal al dob‚nzilor,
aplicabil Ón Fran˛a la data adopt„rii prezentei hot„r‚ri, este de 3,36% pe an.
PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE,
1. Declar„ c„ a fost Ónc„lcat art. 8 din conven˛ie.
2. Declar„ c„ a fost Ónc„lcat art. 25 din conven˛ie.
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3. Declar„:
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ achite reclamantului, Óntr-un interval de 3 luni, ca
daune morale, 10.000 (zece mii) franci francezi, care vor fi converti˛i Ón lei
rom‚ne∫ti la cursul de schimb aplicabil la data achit„rii;
b) c„ aceast„ sum„ va fi majorat„ cu o dob‚nd„ simpl„ de 3,36% pe an cu
Óncepere de la expirarea termenului men˛ionat ∫i p‚n„ la data achit„rii.
Redactat„ Ón limba francez„ ∫i Ón limba englez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„
public„ la Palatul Drepturilor Omului, la Strasbourg la 23 septembrie 1998.
Rudolf Bernhardt,
pre∫edinte
Herbert Petzold,
grefier
ANEXA 1

OPINIA COMISIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

(formulat„ Ón Raportul Comisiei*1)
din 30 octombrie 1997)
[Comisia a avut urm„toarea componen˛„:
Dl. S. Trechsel, pre∫edinte, dna. G.H. Thune, dna. J. Liddy, dl. E. Busuttil,
dl. Gaukur Jorundsson, dl. A.S. Gozubuyuk, dl. A. Weitzel, dl. J.-C. Soyer, dl. H.
Danelius, dl. F. Martinez, dl. C.L. Rozakis, dl. L. Loucaides, dl. J.-C. Geus, dl.
M.P. Pellonpaa, dl. B. Marxer, dl. M.A. Nowicki, dl. I. Cabral Barreto, dl. B.
Conforti, dl. N. Bratza, dl. I. Bekes, dl. J. Mucha, dl. D. Svaby, dl. G. Ress, dl. C.
BÓrsan, dl. P. Lorenzen, dl. K. Herndl, dl. E. Bielunas, dl. E.A. Alkema, dl. M.
Vila Amigo, dna. M. Hion, dl. R. Nicolini, dl. A. Arabadjiev ∫i domnul M. de
Salvia, secretar]

A. Cap„tul de cerere declarat admisibil
41. Comisia a declarat admisibil cap„tul de cerere Ón care reclamantul sus˛ine
c„ deschiderea coresponden˛ei sale cu Comisia ∫i Ónt‚rzierile Ón derularea acesteia
Óncalc„ dreptul s„u la respectarea coresponden˛ei.

B. Probleme Ón litigiu
42. Comisia va trebui prin urmare s„ stabileasc„:
– dac„ a existat o Ónc„lcare a art. 8 din conven˛ie din cauza deschiderii
coresponden˛ei reclamantului cu Comisia ∫i a Ónt‚rzierilor Ón derularea acesteia;

*1) Opinia se refer„ la unele paragrafe anterioare din Raportul Comisiei, al c„rui text integral
poate fi ob˛inut de la secretariatul Comisiei.
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– dac„ deschiderea coresponden˛ei reclamantului cu Comisia a Óngr„dit
exercitarea efectiv„ a dreptului de recurs individual al reclamantului, cu
Ónc„lcarea art. 25 din conven˛ie.

C. Cu privire la Ónc„lcarea art. 8 din conven˛ie
43. Reclamantul se pl‚nge de ingerin˛a autorit„˛ilor penitenciarului Ón dreptul
s„u la respectarea coresponden˛ei. El invoc„ art. 8 din conven˛ie, care prevede:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie,
a domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru securitatea
na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“
44. Reclamantul afirm„ c„ este obligat s„ predea scrisorile adresate Comisiei
la comandantul penitenciarului, care le trimite la Bucure∫ti, la Direc˛ia General„ a
Penitenciarelor, din acest motiv exist‚nd Ónt‚rzieri considerabile Ón trimiterea
coresponden˛ei sale. Œn plus, el nu poate ∫ti niciodat„ dac„ scrisorile sale au fost
cu adev„rat trimise destinatarului.
45. Reclamantul adaug„ c„ scrisorile care Ói sunt adresate de Comisie sosesc
desf„cute ∫i cu Ónt‚rzieri care dep„∫esc adesea o lun„. Aceste scrisori ar fi apoi
p„strate Óntr-un dosar ˛inut de comandantul penitenciarului.
46. Invoc‚nd hot„r‚rile Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului Campbell
Ómpotriva Regatului Unit ∫i Domenichini Ómpotriva Italiei, reclamantul apreciaz„
c„ deschiderea scrisorilor sale ∫i Ónt‚rzierile Ón trimiterea acestora, provocate de
personalul administrativ al Ónchisorilor din M„rgineni ∫i Aiud, contravin art. 8
din conven˛ie. El apreciaz„ c„ deschiderea coresponden˛ei sale ∫i Ónt‚rzierile Ón
trimiterea acesteia nu sunt prev„zute Ón dreptul intern. El argumenteaz„, pe de o
parte, c„ Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 23/1969 nu a fost publicat
niciodat„, iar pe de alt„ parte, c„ nici Legea nr. 23/1969 ∫i nici regulamentul s„u
de aplicare nu constituie îlegi“ Ón sensul art. 8 din conven˛ie. Mai exact, aceste
texte nu prev„d cu destul„ precizie ∫i claritate ingerin˛ele permise ∫i garan˛iile
acordate persoanelor a c„ror coresponden˛„ face obiectul acestor ingerin˛e.
Reclamantul men˛ioneaz„ cu titlu de exemplu faptul c„ nici o dispozi˛ie legal„ nu
prevede care este autoritatea competent„ s„ examineze pl‚ngerile privind
ingerin˛ele Ón coresponden˛a de˛inu˛ilor.
47. Guvernul p‚r‚t arat„ c„ autorit„˛ile nu au re˛inut nici o scrisoare adresat„
de reclamant Comisiei, Óntruc‚t legisla˛ia Ón vigoare oblig„ autorit„˛ile s„ predea
aceste scrisori destinatarului.
48. El arat„ c„ art. 17 din Legea nr. 23/1969 cu privire la executarea
pedepselor garanteaz„ dreptul la coresponden˛„. Acest drept este supus (art. 18)
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anumitor condi˛ii, Ón ceea ce prive∫te natura infrac˛iunii, durata pedepsei, starea
de recidiv„, prestarea unei munci, comportamentul ∫i atitudinea condamnatului
fa˛„ de reeducare. Potrivit Guvernului, astfel de restric˛ii sunt conforme alin. 2 al
art. 8 din conven˛ie, Óntruc‚t ele urm„resc scopul social al reeduc„rii
condamnatului pentru a-i asigura reintegrarea Óntr-o via˛„ social„ normal„.
49. Guvernul arat„, de asemenea, c„ regulamentul cu privire la executarea
pedepselor garanteaz„, la art. 75 – 77, dreptul de peti˛ie, drept distinct de dreptul
la coresponden˛„, ∫i care nu cunoa∫te nici o restric˛ie. Guvernul argumenteaz„ c„
pentru asigurarea respect„rii dreptului de peti˛ie, at‚t penitenciarele, c‚t ∫i
Direc˛ia penitenciarelor ˛in un registru Ón care Ónscriu peti˛iile adresate de de˛inu˛i
diferitelor autorit„˛i. C‚t despre peti˛iile adresate organismelor interna˛ionale,
acestea sunt trimise de Direc˛ia penitenciarelor la destinatari.
50. Conform Guvernului, proba c„ reclamantul a putut beneficia de dreptul
de peti˛ie const„ Ón faptul c„ scrisorile sale au ajuns la Comisie. Guvernul adaug„
faptul c„ coresponden˛a reclamantului cu Comisia îprin ter˛i interpu∫i“
corespunde unui minimum de precizie Ón ceea ce prive∫te redactarea peti˛iilor ∫i
permite mai ales asigurarea ap„r„rii reclamantului care nu poate s„ se apere
singur. Guvernul sus˛ine c„ aceast„ coresponden˛„ îprin ter˛i interpu∫i“ nu
constituie o restric˛ie sau o interdic˛ie a dreptului la coresponden˛„.
51. Comisia observ„, ∫i acest fapt nu este contestat de Guvernul p‚r‚t, c„
scrisorile reclamantului c„tre Comisie au fost trimise desf„cute la Direc˛ia
penitenciarelor, care le-a trimis Comisiei. Guvernul p‚r‚t nu contest„ nici c„
scrisorile adresate de Comisie reclamantului au ajuns desf„cute la destinatar.
52. Comisia noteaz„ Ón plus Ónt‚rzierile Ón derularea coresponden˛ei dintre
Comisie ∫i reclamant, merg‚nd de la 3 p‚n„ la 6 s„pt„m‚ni.
53. Comisia reaminte∫te c„ îpractica const‚nd Ón desfacerea scrisorilor
provenite de la Comisie, citite sau nu, reprezint„ o ingerin˛„ Ón dreptul
reclamantului la respectarea coresponden˛ei sale“ Ón sensul art. 8 alin. 1 din
conven˛ie (Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea Campbell
Ómpotriva Regatului Unit din 25 martie 1992, seria A, nr. 233, p. 21, paragraful 57).
54. Comisia trebuie deci s„ stabileasc„ dac„ aceast„ ingerin˛„ Óndepline∫te
condi˛iile art. 8 alin. 2 din conven˛ie. Ea trebuie s„ stabileasc„ mai Ónt‚i dac„
ingerin˛a era îprev„zut„ de lege“.
55. Comisia reaminte∫te c„ expresia îprev„zut„ de lege“ presupune cerin˛e
care merg dincolo de simpla conformare cu legisla˛ia intern„. Aceast„ expresie
vizeaz„ ∫i calitatea legii, care trebuie s„ fie compatibil„ cu preeminen˛a dreptului,
men˛ionat„ Ón preambulul conven˛iei (Curtea European„ a Drepturilor Omului,
hot„r‚rile Silver ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit din 25 martie 1983, seria A, nr.
61, p. 34, paragraful 90; Golder Ómpotriva Regatului Unit din 21 februarie 1975,
seria A, nr. 18, p. 17, paragraful 34). îLegea“ Ón chestiune trebuie s„ fie suficient
de accesibil„, Ón sensul c„ cet„˛eanul trebuie s„ poat„ dispune de suficiente
informa˛ii, Ón circumstan˛ele cauzei, cu privire la normele juridice aplicabile unui
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caz dat. Mai mult, î(...) nu se poate considera ca <<lege>> dec‚t o norm„
enun˛at„ cu destul„ precizie pentru a permite cet„˛eanului s„ Ó∫i ghideze conduita;
apel‚nd la nevoie la consilieri califica˛i, el trebuie s„ fie Ón stare s„ prevad„, Óntrun grad rezonabil, Ón circumstan˛ele cauzei, consecin˛ele care pot deriva dintr-un
anumit act“ (a se vedea Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea
Sunday Times Ómpotriva Regatului Unit din 26 aprilie 1979, seria A, nr. 30, p. 31,
paragraful 49). Aceast„ cerin˛„ implic„ faptul c„ dreptul intern trebuie s„ ofere o
anume protec˛ie Ómpotriva Ónc„lc„rilor arbitrare ale drepturilor garantate de alin. 1
de c„tre puterea public„ (Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea
Malone Ómpotriva Regatului Unit din 2 august 1984, seria A, nr. 82, p. 32,
paragraful 67).
56. Œn prezenta cauz„ Comisia trebuie s„ examineze dac„ textele aplicabile
controlului coresponden˛ei reclamantului din Ónchisoare erau suficient de
accesibile ∫i de previzibile din punct de vedere al principiilor mai sus enun˛ate.
57. Comisia arat„ c„ textele aplicabile controlului coresponden˛ei de˛inu˛ilor
sunt, pe de o parte, Legea nr. 23/1969 cu privire la executarea pedepselor,
publicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, din 18 noiembrie 1969, iar pe de alt„
parte, regulamentul de aplicare a acestei legi, aprobat de Consiliul de Mini∫tri la
15 decembrie 1969, text care nu a fost publicat ∫i care, din aceast„ cauz„, nu
corespunde cerin˛ei de accesibilitate.
58. Acum trebuie analizat dac„ legea intern„ define∫te cu suficient„ precizie
condi˛iile exercit„rii dreptului la coresponden˛„ al de˛inu˛ilor.
59. Comisia reaminte∫te c„, dac„ o lege ce confer„ putere de decizie trebuie
Ón principiu s„ Ói determine ∫i Óntinderea, este imposibil s„ se ajung„ la o precizie
absolut„ Ón redactarea sa, Óntruc‚t s-ar ajunge la o rigiditate excesiv„ a textului (a
se vedea, Ón ultim„ instan˛„, Curtea European„ a Drepturilor Omului, Hot„r‚rea
Domenichini Ómpotriva Italiei din 15 noiembrie 1996, Colec˛ia de hot„r‚ri ∫i
decizii 1996 – V, p. 1.799, paragraful 32).
60. Œn cazul de fa˛„ totu∫i dreptul intern las„ autorit„˛ilor o marj„ prea larg„
de apreciere. Œntr-adev„r, de∫i Legea nr. 23/1969 recunoa∫te de˛inu˛ilor dreptul de
a primi ∫i de a trimite coresponden˛„ ∫i stabile∫te criteriile de exercitare a acestui
drept, dispozi˛iile sale nu prev„d cu claritate ∫i precizie func˛ionarea sistemului de
control al coresponden˛ei de˛inu˛ilor.
61. Œn special, Comisia arat„ c„ Legea nr. 23/1969 nu con˛ine nici o
dispozi˛ie care s„ descrie sistemul de control al coresponden˛ei. Mai mult, art. 20
din aceast„ lege acord„ comandantului penitenciarului o putere discre˛ionar„
foarte Óntins„ atunci c‚nd este vorba s„ verifice dac„ con˛inutul coresponden˛ei
este îadecvat reeduc„rii condamnatului“, precum ∫i s„ decid„ re˛inerea
coresponden˛ei. Comisia observ„, de asemenea, c„ aceast„ lege nu face nici o
deosebire Óntre diferitele persoane cu care pot coresponda de˛inu˛ii, adic„ familia,
prietenii, avocatul, autorit„˛ile etc.
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62. Œn sf‚r∫it, Comisia noteaz„ c„ legea nu con˛ine garan˛ii Ómpotriva
eventualelor abuzuri, de exemplu dispunerea unui sistem de recurs Ón materie de
control al coresponden˛ei de˛inu˛ilor.
63. Œn rezumat, legea rom‚n„ nu indic„ cu destul„ claritate Óntinderea ∫i
modalit„˛ile de exercitare a puterii de apreciere acordate autorit„˛ilor Ón domeniul
vizat, Ón a∫a fel c„ reclamantul nu s-a bucurat de gradul minim de protec˛ie cerut
de principiul preeminen˛ei dreptului Óntr-o societate democratic„ (Hot„r‚rea
Domenichini mai sus citat„, p. 1.799 – 1.800, paragraful 33).
64. Œn orice caz, presupun‚nd c„ ingerin˛a ar fi fost prev„zut„ de lege ∫i ar fi
urm„rit un scop legitim, Comisia apreciaz„ c„ aceast„ ingerin˛„ nu putea fi
considerat„ necesar„ Óntr-o societate democratic„, Ón sensul art. 8 alin. 2 din
conven˛ie.
65. Comisia reaminte∫te, Óntr-adev„r, c„ ea consider„ esen˛ial ca mijloacele
de comunicare cu organele conven˛iei, de care beneficiaz„ de˛inu˛ii, s„ nu fie
supuse nici unei restric˛ii inutile (Hot„r‚rea Campbell mai sus citat„, opinia
Comisiei, p. 40 ∫i urm„toarele, paragraful 69 ∫i urm„toarele).
66. Œn cazul Campbell, Curtea subliniase importan˛a pe care o acord„
confiden˛ialit„˛ii coresponden˛ei trimise de Comisie, Óntruc‚t aceasta poate viza
pl‚ngeri Ómpotriva autorit„˛ilor sau personalului penitenciar. Deschiderea
scrisorilor Comisiei comport„ riscul ca alte persoane Ón afara destinatarului s„
poat„ lua cuno∫tin˛„ de con˛inutul lor. Din aceast„ cauz„ persoana interesat„ poate
fi expus„ unor represalii din partea personalului penitenciar (Hot„r‚rea Campbell
mai sus citat„, p. 22, paragraful 62). Comisia subliniaz„ Ón aceast„ privin˛„ dreptul
reclaman˛ilor, garantat de art. 25 din conven˛ie, de a nu suporta Óngr„diri Ón
exercitarea eficient„ a dreptului lor de peti˛ie Ón fa˛a Comisiei.
67. C‚t despre Acordul european privind persoanele care particip„ la
procedurile Ón fa˛a Comisiei ∫i a Cur˛ii Europene a Drepturilor Omului, art. 3
paragraful 1 a) din acest acord are drept scop Ómpiedicarea intercept„rii
Ónt‚rzierilor sau modific„rii coresponden˛ei (Hot„r‚rea Campbell mai sus citat„, p. 22,
paragraful 63).
68. Œn aceast„ cauz„ Comisia apreciaz„ c„, ˛in‚nd seama de importan˛a
confiden˛ialit„˛ii coresponden˛ei destinate Comisiei ∫i de obliga˛iile ce revin
p„r˛ilor contractante conform art. 25 din conven˛ie, deschiderea coresponden˛ei
dintre reclamant ∫i Comisie ∫i Ónt‚rzierile Ón derularea acesteia nu pot fi
considerate ca fiind înecesar(e) Óntr-o societate democratic„“ Ón sensul art. 8 alin.
2 din conven˛ie (a se vedea Hot„r‚rea Campbell mai sus citat„, p. 22, paragrafele
61 – 64).
Concluzie
69. Comisia decide, Ón unanimitate, c„ a existat Ón spe˛„ o Ónc„lcare a art. 8
din conven˛ie.
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D. Cu privire la art. 25 din conven˛ie
70. Conform art. 25,
î1. Comisia poate fi sesizat„ printr-o cerere adresat„ secretarului general al
Consiliului Europei de c„tre orice persoan„ fizic„, orice organiza˛ie
neguvernamental„ sau de orice grup de particulari, care se pretinde victim„ a unei
Ónc„lc„ri de c„tre una dintre Ónaltele p„r˛i contractante a drepturilor recunoscute Ón
prezenta conven˛ie, Ón cazul Ón care Ónalta parte contractant„ aflat„ Ón cauz„ a
declarat c„ recunoa∫te competen˛a Comisiei Ón aceast„ materie. Œnaltele p„r˛i
contractante care au semnat o asemenea declara˛ie se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice
prin nici o m„sur„ exercitarea efectiv„ a acestui drept.“
71. Comisia trebuie prin urmare s„ examineze dac„ Ón cauza prezent„
deschiderea coresponden˛ei dintre reclamant ∫i Comisie ∫i Ónt‚rzierile Ón derularea
acesteia provocate de c„tre autorit„˛ile penitenciarului, erau sau nu compatibile cu
art. 25 alin. 1 din conven˛ie.
72. Cu toate acestea, av‚nd Ón vedere concluziile de mai sus, conform c„rora
deschiderea acestei coresponden˛e ∫i Ónt‚rzierile Ón derularea ei erau contrare art.
8 din conven˛ie (a se vedea paragraful 68), Comisia apreciaz„ c„, din punct de
vedere al art. 25 din conven˛ie, aceasta nu constituie o problem„ distinct„.
Concluzie
73. Comisia decide, Ón unanimitate, c„ nici o chestiune distinct„ nu se ridic„
pe terenul art. 25 din conven˛ie.
E. Recapitulare
74. Comisia decide, Ón unanimitate, c„ a existat Ón spe˛„ o Ónc„lcare a art. 8
din conven˛ie (paragraful 69).
75. Comisia decide, Ón unanimitate, c„ nici o chestiune distinct„ nu se ridic„
pe terenul art. 25 din conven˛ie.
S. Trechsel,
pre∫edintele Comisiei
M. de Salvia,
secretarul Comisiei

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 28 septembrie 1999

Ón cauza Dalban Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 28114/95)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 277 din 20 iunie 2000

Œn cauza îI. Dalban“ Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului, constituit„ conform art. 27 din
Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(conven˛ia), astfel cum a fost modificat„ prin Protocolul nr. 11*1), ∫i conform
dispozi˛iilor aplicabile din Regulamentul interior*2), Ón Marea Camer„ compus„
din urm„torii judec„tori:
dl. L. Wildhaber, pre∫edinte, dl. A. Pastor Ridruejo, dl. L. Makarczyk, dl. P.
Kuris, dl. R. Turmen, dl. J. – P. Costa, dna. F. Tulkens, dna. V. Straznicka, dl. M.
Fischbach, dl. V. Butkevych, dna. H.S. Greve, dl. A.B. Baka, dl. R. Maruste,
dl. E. Levits, dna. S. Botoucharova, dna. R. Be∫teliu, judec„tor ad-hoc, precum ∫i
dl. P.J. Mahoney, grefier adjunct,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu Ón zilele de 8 ianuarie, 24 ianuarie
∫i 9 septembrie 1999,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la 9 septembrie 1999:

PROCEDURA
1. Curtea a fost sesizat„, Ón conformitate cu fostul art. 19 din conven˛ie*3),
de c„tre Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia), la data de 27 aprilie
1998 ∫i apoi la data de 5 mai 1998, de c„tre doamna Elena Dalban, v„duva
reclamantului, decedat la data de 13 martie 1998, Ón termenul de 3 luni prev„zut
de fostele art. 32 alin. 1 ∫i art. 47 din conven˛ie. La originea cauzei se afl„ o
cerere (nr. 28.114/95) Óndreptat„ Ómpotriva Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al
acestui stat, domnul Ionel Dalban, a sesizat Comisia la data de 20 aprilie 1995, Ón
temeiul art. 25.
Pentru motive de ordin practic prezenta hot„r‚re va continua s„ Ól numeasc„
pe domnul Dalban îreclamant“, de∫i aceast„ calitate ar trebui s„ fie atribuit„
Notele grefierului:
*1, *2) Intrat Ón vigoare la data de 1 noiembrie 1998.
3) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11, care a amendat aceast„ prevedere,
Curtea func˛ioneaz„ permanent.
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doamnei Dalban (Hot„r‚rea Ahmet Sadik Ómpotriva Greciei din 15 noiembrie
1996, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii, 1996 – V, pag. 1.641, alin. 3).
Cererea Comisiei face trimitere la dispozi˛iile fostelor art. 44 ∫i 48, astfel
cum au fost modificate de Protocolul nr. 9*4), pe care Rom‚nia l-a ratificat,
precum ∫i la declara˛ia rom‚n„, prin care se recunoa∫te jurisdic˛ia obligatorie a
Cur˛ii (fostul articol 46). Cererea citat„ ∫i pl‚ngerea reclamantului au ca obiect
ob˛inerea unei decizii cu privire la chestiunea de a ∫ti dac„ situa˛ia de fapt este de
natur„ s„ duc„ la concluzia c„ statul p‚r‚t a Ónc„lcat exigen˛ele art. 6 alin. 1 ∫i ale
art. 10 din conven˛ie.
2. Doamna Dalban a fost reprezentat„ [art. 31 alin. 1 din fostul Regulament
B *5 )], de domnul I. Popa, avocat Ón Baroul Bac„u, pe care domnul Thor
Vilhjalmsson, vicepre∫edintele Cur˛ii la acea dat„, l-a autorizat s„ foloseasc„
limba rom‚n„ Ón procedura scris„.
3. Œn calitate de pre∫edinte al Camerei care fusese ini˛ial constituit„ (fostul
art. 43 din conven˛ie ∫i art. 21 din fostul Regulament B) pentru a analiza Ón
special chestiunile de procedur„ care s-ar putea ridica Ónaintea intr„rii Ón vigoare a
Protocolului nr. 11, domnul Thor Vilhjalmsson i-a consultat, prin intermediul
grefierului, pe domnul Aurel Ciobanu-Dordea, agent al Guvernului rom‚n
(Guvernul), avocatul reclamantului ∫i pe domnul C. B‚rsan, delegatul Comisiei,
cu privire la organizarea procedurii scrise. Conform ordonan˛ei emise Ón urma
acestor demersuri grefierul a primit memoriile Guvernului ∫i ale reclamantului la
data de 30 iulie ∫i, respectiv, la data de 31 august 1998.
4. Œn urma intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la data de 1 noiembrie
1998 examinarea cauzei a fost Óncredin˛at„, Ón aplicarea art. 5 alin. 5 din
protocolul citat, Marii Camere. Marea Camer„ a fost compus„ din domnul C.
B‚rsan, judec„tor ales Ón numele Rom‚niei [art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 27
alin. 4 din Regulament, domnul L. Wildhaber, pre∫edinte al Cur˛ii, doamna E.
Palm, vicepre∫edint„ a Cur˛ii, domnul J. – P. Costa ∫i domnul M. Fischbach,
ambii vicepre∫edin˛i ai sec˛iei (art. 27 alin. 3 din conven˛ie ∫i art. 24 alin. 3 ∫i 5
a) din Regulament)]. Œn afar„ de ace∫tia au mai fost desemna˛i: domnul A. Pastor
Ridruejo, domnul G. Bonello, domnul J. Makarczyk, domnul P. Kuris, domnul R.
Turmen, doamna F. Tulkens, doamna V. Straznicka, domnul V. Butkevych,
doamna H.S. Greve, domnul A.B. Baka, domnul R. Maruste ∫i doamna S.
Botoucharova. Ulterior s-a constatat c„ domnul B‚rsan, care participase la
examinarea cauzei de c„tre Comisie, nu mai era compatibil cu calitatea de
membru al Marii Camere (art. 28 din Regulament). Prin urmare Guvernul a
desemnat-o pe doamna R. Be∫teliu pentru a participa Ón calitate de judec„tor adhoc (art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 29 alin. 1 din Regulament).
5. Pre∫edintele a hot„r‚t c„ nu era necesar ca Ón aceast„ cauz„ Comisia s„
desemneze un delegat (art. 99 din Regulament).
Intrat Ón vigoare la data de 1 octombrie 1994, Protocolul nr. 9 a fost abrogat prin Protocolul nr. 11.
Regulamentul B, intrat Ón vigoare la data de 2 octombrie 1994, s-a aplicat p‚n„ la data de
31 octombrie 1998 tuturor cauzelor privind statele vizate de Protocolul nr. 9.
4)
5)
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6. Dup„ ce i-a consultat pe Agentul guvernamental ∫i pe avocatul doamnei
Dalban Marea Camer„ a hot„r‚t c„ nu era nevoie s„ se ˛in„ o audiere public„.
7. La data de 16 ∫i, respectiv, 22 decembrie 1998 grefierul a primit
observa˛iile complementare ale reclamantului ∫i ale Guvernului. Acesta din urm„
ruga Curtea s„ am‚ne pronun˛area, av‚nd Ón vedere recursul Ón anulare cu care
Parchetul a sesizat Curtea Suprem„ de Justi˛ie ∫i prin care s-a solicitat anularea
celor dou„ hot„r‚ri prin care reclamantul a fost condamnat.
8. Prin urmare domnul E. Levits, membru supleant, l-a Ónlocuit pe domnul
Bonello aflat Ón imposibilitate de a participa [art. 24 alin. 5 b) din Regulament].
9. La data de 8 ianuarie 1999 Marea Camera a hot„r‚t suspendarea
examin„rii cauzei.
10. La data de 21 mai 1999 Guvernul, prin intermediul noului s„u agent,
domnul C. – L. Popescu, a trimis grefei textul deciziei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
din 2 martie 1999. La data de 6 mai ∫i, respectiv, 1 iunie 1999 reclamantul ∫i
Guvernul au depus, la cererea pre∫edintelui, comentariile lor cu privire la aceast„
decizie.
11. Ulterior domnul L. Ferrari Bravo, membru supleant, a Ónlocuit-o pe
doamna Palm, aflat„ Ón imposibilitate de a participa [art. 24 alin. 5 b) din
Regulament].
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
12. Ziarist ∫i director al revistei s„pt„m‚nale locale îCronica Roma∫can„“,
domnul Ionel Dalban a locuit la Roman p‚n„ la moartea sa, survenit„ la data de
13 martie 1998.
13. La data de 23 septembrie 1992 reclamantul a publicat Ón nr. 90/1992 al
respectivei reviste un articol intitulat îFraude de zeci de milioane la I.A.S
Roman“, Ón care dezv„luia fraudele care ar fi fost comise de directorul
Œntreprinderii Agricole de Stat îFastrom“ Roman (fost„ I.A.S.), G.S. Cit‚nd
rapoartele direc˛iei economice din cadrul Poli˛iei Generale, ziaristul a scris: î(...)
o nou„ fraud„ de propor˛ii incredibile se dezv„luie la Societatea Comercial„
<<Fastrom>> S.A. Roman, fost I.A.S., av‚ndu-l Ón prim plan pe un alt r„sf„˛at al
nomenclaturii comuniste locale, domnul G.S. Valoarea pagubei produse de
dumnealui [...] se ridic„, dup„ estim„rile poli˛iei economice din Inspectoratul
General al Poli˛iei ∫i ale altor exper˛i din capital„, la peste 23 milioane lei! Frauda
const„ Ón documente intrate Ón gestiunea depozitului central al I.A.S. Roman, dar
m„rfurile propriu-zise nu sunt de g„sit Ón inventarele unit„˛ilor din subordine. S-a
stabilit c„ multe dintre aceste m„rfuri au fost Ónlocuite cu ce au avut nevoie
domnul SmÓntÓn„ ∫i apropia˛ii s„i sau pur ∫i simplu au fost transformate Ón lei,
Ómp„r˛i˛i apoi fr„˛e∫te. Jaf ca Ón codru!
Opinia public„ roma∫can„ se Óntreab„: cum a fost posibil? Poate ne va spune
domnul senator R.T., care p‚n„ Ón acest an [...] a fost Ómputernicit al statului la
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<<Fastrom>> Roman. Œn aceast„ calitate, domnia sa a ridicat pe statele de plat„,
lun„ de lun„, Ónsumat, sute de mii de lei. Pentru ce sau, altfel spus, cum a ap„rat
interesele statului s-a v„zut [...].“
14. La data de 6 ianuarie 1993 reclamantul a publicat (Ón nr. 104/1993 al
revistei) un articol Ón care se putea citi:
îDacia break cu num„r de Ónmatriculare 2 – NT – 173, apar˛in‚nd
<<Fastrom>> a fost <<achizi˛ionat„>> timp de un an ∫i jum„tate de c„tre domnul
senator R.T., de vineri p‚n„ luni, pentru a-l duce ∫i a-l aduce la Aeroportul de la
Bac„u (∫ofer R.M.), poveste deja terminat„, dar care Ónc„ nu a fost uitat„.“
15. Apreciind aceste afirma˛ii ca def„im„toare, G.S. ∫i R.T. au formulat
pl‚ngeri penale prealabile Ómpotriva domnului Dalban, invoc‚nd art. 206 din
Codul penal.
16. La data de 24 iunie 1994 Judec„toria Roman l-a condamnat pe reclamant
la 3 luni Ónchisoare pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie, dispun‚nd
suspendarea execut„rii pedepsei ∫i obligarea acestuia la plata unei sume de
300.000 lei p„r˛ilor civile R.T. ∫i G.S. Œn plus reclamantului i-a fost interzis„
exercitarea profesiei pe o durat„ nedeterminat„.
17. Instan˛a a motivat c„, de∫i G.S. a fost cercetat penal Ón dou„ cauze,
parchetul a dispus la data de 7 septembrie 1990 ∫i la data de 10 decembrie 1992
neÓnceperea urm„ririi penale pentru infrac˛iunile de delapidare ∫i de abuz Ón
serviciu contra intereselor ob∫te∫ti (art. 248 din Codul penal).
Œn ceea ce Ól prive∫te pe R.T. instan˛a a constatat c„, Ón calitatea sa de
membru al Consiliului reprezentan˛ilor statului, primise o indemniza˛ie de 55.000
lei Ón perioada iunie 1991 – iulie 1992 ∫i nu îsute de mii“ de lei. Œn plus, conform
Regulamentului interior al Senatului, îprefecturile, Ón scopul exercit„rii
activit„˛ilor senatoriale, vor pune la dispozi˛ie senatorilor un mijloc de transport ∫i
o secretar„“, iar prin adresa nr. 4.849/1991 Prefectura Jude˛ului Neam˛ a solicitat
conducerii Œntreprinderii Agricole de Stat îFastrom“ Roman s„ pun„ la dispozi˛ie
biroului senatorial Roman o ma∫in„. Judec„torii au constatat c„ afirma˛iile
reclamantului nu corespundeau realit„˛ii.
18. Reclamantul a declarat recurs. Din punctul s„u de vedere rapoartele
Direc˛iei economice a poli˛iei, care au stat la baza acuz„rii lui G.S., proceseleverbale Óntocmite de inspectori financiari la datele de 19 iunie, 26 iunie ∫i,
respectiv, 18 decembrie 1992, precum ∫i declara˛iile membrilor consiliului de
administra˛ie ∫i ai sindicatului Societ„˛ii Comerciale îFastrom“ Roman
constituiau probe ale opera˛iunilor contabile ilegale efectuate de G.S., directorul
societ„˛ii comerciale. Sumele Ón discu˛ie se ridicau, conform acestor documente,
la mai mult de 23 milioane lei.
19. Œn ceea ce-l prive∫te pe R.T. reclamantul a subliniat c„ Judec„toria
Roman a constatat prin hot„r‚rea din 24 iunie 1994 c„ folosea o ma∫in„ a
Societ„˛ii Comerciale îFastrom“ Roman. Cu privire la afirma˛iile referitoare la
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indemniza˛ia primit„ de R.T. domnul Dalban a negat orice caracter def„im„tor,
de∫i a indicat o sum„ gre∫it„.
20. Prin decizia din 7 decembrie 1994 Tribunalul Neam˛ a men˛inut, cu
opinia separat„ a unui judec„tor, pedeapsa cu Ónchisoarea ∫i desp„gubirile
acordate p„r˛ilor civile Ón prima instan˛„. Constat‚nd c„ fa˛„ de G.S. s-a dispus de
dou„ ori neÓnceperea urm„ririi penale, instan˛a a considerat, f„r„ a examina
rapoartele poli˛iei furnizate de reclamant pentru a-∫i justifica afirma˛iile, c„
acestea nu corespundeau realit„˛ii. Œn ceea ce Ól prive∫te pe senator instan˛a a
constatat c„ folosirea ma∫inii era legal„.
Interdic˛ia exercit„rii profesiei de ziarist a fost Ón schimb Ónl„turat„ îdatorit„
comportamentului corespunz„tor al reclamantului“.
21. Judec„torul M.C. a motivat opinia separat„ dup„ cum urmeaz„:
î(...) Dezv„luirea adev„rului este o condi˛ie sine qua non pentru Óndep„rtarea
lacunelor ∫i pentru ap„rarea intereselor societ„˛ii. Aceste interese sunt prioritare
ap„r„rii cu orice pre˛ a propriilor noastre reputa˛ii. Con∫tiin˛„ ridicat„ a cet„˛ii,
ziaristul are dreptul ∫i obliga˛ia de a pune Ón discu˛ie institu˛iile ∫i oamenii
acestora, pentru a controla dac„ munca lor este satisf„c„toare, dac„ ei Ó∫i justific„
mandatul cu care au fost Ónvesti˛i ∫i dac„ prestigiul cu care sunt Ónconjura˛i este
autentic sau fals. Nimeni nu este infailibil ∫i nici nu poate pretinde c„ este.
Mi se pare nedrept s„-l condamn„m pe ziaristul Ionel Dalban at‚ta vreme c‚t
el nu a f„cut dec‚t s„-∫i Óndeplineasc„ datoria de ziarist Ón mod obiectiv, dornic s„
contribuie la asanarea climatului moral al ora∫ului Ón care tr„ie∫te ∫i munce∫te
(...).“
22. Œn ciuda acestei condamn„ri reclamantul a continuat s„ publice informa˛ii
cu privire la frauda pretins„ a fi fost comis„ de G.S.
De altfel reclamantul nu a achitat desp„gubirile c„tre p„r˛ile civile.
23. Œn urma acestor dezv„luiri Comisia de anchet„ a abuzurilor de pe l‚ng„
Parlamentul Rom‚niei a sesizat Parchetul Neam˛.
24. Pe de alt„ parte, organiza˛ia neguvernamental„ îLiga democratic„ pentru
dreptate“ a reluat aceste dezv„luiri, iar ca urmare, Parchetul de pe l‚ng„
Judec„toria Roman a dispus la data de 20 iulie 1994 o nou„ cercetare penal„
Ómpotriva lui G.S.
25. Dup„ condamnarea reclamantului articole asupra aceluia∫i subiect au fost
publicate ∫i de alte ziare, dintre care cotidianul na˛ional de mare tiraj îAdev„rul“.
26. Numero∫i ziari∫ti au considerat condamnarea reclamantului o îÓncercare
de intimidare“ a presei.
27. La data de 24 aprilie 1998 parchetul a sesizat Curtea Suprem„ de Justi˛ie
cu recurs Ón anulare Ómpotriva celor dou„ hot„r‚ri judec„tore∫ti Ón discu˛ie, cu
motivarea c„ nu erau Óntrunite elementele constitutive ale infrac˛iunii de calomnie.
28. Prin decizia din 2 martie 1999 instan˛a suprem„ a admis recursul Ón
anulare. Œn ceea ce prive∫te fapta de calomnie s„v‚r∫it„ Ón dauna p„r˛ii v„t„mate
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G.S., instan˛a suprem„ l-a achitat pe reclamant, apreciind c„ acesta ac˛ionase cu
bun„-credin˛„. Œn ceea ce prive∫te fapta de calomnie s„v‚r∫it„ Ón dauna p„r˛ii
v„t„mate R.T. Curtea a anulat cele dou„ hot„r‚ri, consider‚nd Óntemeiat„
condamnarea domnului Dalban, dar, av‚nd Ón vedere decesul acestuia din urm„, a
pronun˛at Óncetarea procesului penal.
II. ELEMENTE DE DREPT INTERN
29. Dispozi˛iile aplicabile din Codul penal sunt urm„toarele:
ART. 206
îAfirmarea ori imputarea Ón public, prin orice mijloace, a unei fapte
determinate privitoare la o persoan„, care, dac„ ar fi adev„rat„, ar expune acea
persoan„ la o sanc˛iune penal„, administrativ„ sau disciplinar„, ori dispre˛ului
public, se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend„.
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea prealabil„ a persoanei
v„t„mate.
Œmp„carea p„r˛ilor Ónl„tur„ r„spunderea penal„.“
ART. 207
îProba verit„˛ii celor afirmate sau imputate este admisibil„, dac„ afirmarea
sau imputarea a fost s„v‚r∫it„ pentru ap„rarea unui interes legitim. Fapta cu
privire la care s-a f„cut proba verit„˛ii nu constituie infrac˛iunea de insult„ sau
calomnie.“
30. Dispozi˛iile aplicabile din Codul de procedur„ penal„ sunt urm„toarele:
ART. 3859
îHot„r‚rile sunt supuse cas„rii Ón urm„toarele cazuri:
(...)
10. instan˛a nu s-a pronun˛at asupra unei fapte re˛inute Ón sarcina inculpatului
prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor
cereri esen˛iale pentru p„r˛i, de natur„ s„ garanteze drepturile lor ∫i s„ influen˛eze
solu˛ia procesului;
(...).“
ART. 504
îOrice persoan„ care a fost condamnat„ definitiv are dreptul la repararea de
c„tre stat a pagubei suferite, dac„ Ón urma rejudec„rii cauzei s-a stabilit prin
hot„r‚re definitiv„ c„ nu a s„v‚r∫it fapta imputat„ ori c„ acea fapt„ nu exist„.
(...)
Nu are dreptul la repararea pagubei persoana care, Ón cursul urm„ririi penale
sau al judec„˛ii, cu inten˛ie sau din culp„ grav„ a st‚njenit sau a Óncercat s„
st‚njeneasc„ aflarea adev„rului.
Persoanelor ar„tate Ón alin. 1 ∫i 2, care Ónainte de arestare erau Óncadrate Ón
munc„, li se calculeaz„ la vechimea Ón munc„ ∫i timpul c‚t au fost arestate, iar
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persoanelor ar„tate Ón alin. 1 li se calculeaz„ la vechimea Ón munc„ ∫i timpul c‚t
au executat pedeapsa la locul de munc„.“
ART. 505
îAc˛iunea pentru repararea pagubei poate fi pornit„ de persoana Óndrept„˛it„
potrivit art. 504, iar dup„ moartea acesteia poate fi continuat„ sau pornit„ de c„tre
persoanele care se aflau Ón Óntre˛inerea sa.
Ac˛iunea poate fi pornit„ Ón termen de un an de la r„m‚nerea definitiv„ a
hot„r‚rii de achitare sau de la data ordonan˛ei de scoatere de sub urm„rire.“

PROCEDURA ŒN FAfiA COMISIEI
31. Domnul Dalban a sesizat Comisia la data de 20 aprilie 1995. Invoc‚nd
art. 6 alin. 1 ∫i art. 10 din conven˛ie, el s-a pl‚ns de caracterul inechitabil al
procesului ∫i de o Ónc„lcare a dreptului la libertatea de exprimare.
32. Comisia a re˛inut cererea (nr. 28.114/94) la data de 9 septembrie 1996. Œn
raportul din 22 ianuarie 1998 (art. 31) a constatat Ón unanimitate c„ a existat o
Ónc„lcare a art. 10 ∫i c„ nu a fost nevoie s„ examineze dac„ a avut loc ∫i o
Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 (31 de voturi, Ómpotriv„ un vot). Textul integral al opiniei
Comisiei figureaz„ Ón anexa la prezenta hot„r‚re*1).
Concluzii prezentate Cur˛ii
33. Avocatul doamnei Dalban a invitat Curtea s„ constate Ónc„lcarea art. 10
din conven˛ie ∫i s„ acorde clientei sale o desp„gubire echitabil„ de 250 milioane
lei pentru daune materiale ∫i morale.
34. Guvernul a rugat Curtea, Ón principal, s„ radieze cauza de pe rol, din
moment ce v„duva reclamantului nu poate invoca, Ón opinia sa, un interes
personal pentru continuarea procedurii. Œn subsidiar acesta nu contest„ c„ a avut
loc o Ónc„lcare a art. 10 din conven˛ie, dar invit„ Curtea s„ radieze cauza, cu
motivarea c„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie din 2 martie 1999 ar fi reparat
respectiva Ónc„lcare. Œn ceea ce prive∫te cap„tul de cerere Óntemeiat pe art. 6 alin.
1 din conven˛ie Guvernul cere Cur˛ii s„ constate c„ aceste dispozi˛ii nu au fost
Ónc„lcate. Œn final solicit„ respingerea preten˛iilor formulate de doamna Dalban Ón
virtutea art. 41 din conven˛ie.
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA OBIECTUL LITIGIULUI
35. Œntr-o scrisoare din data de 16 decembrie 1998 adresat„ Cur˛ii avocatul
Popa a reclamat spargerea cabinetului s„u de avocat ∫i furtul unor documente care
priveau cauza de fa˛„, precum ∫i interceptarea de c„tre ni∫te necunoscu˛i a dou„
scrisori adresate Cur˛ii.

Nota grefierului:
*1) Din ra˛iuni de ordin practic textul nu va ap„rea dec‚t Ón edi˛ia tip„rit„ (Colec˛ie de hot„r‚ri ∫i
decizii, 1999), dar oricine ∫i-l poate procura de la gref„.
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36. Guvernul subliniaz„ faptul c„, îav‚nd Ón vedere obiectul cererii (...)“,
pl‚ngerea avocatului este neÓntemeiat„.
37. Deoarece aceste capete de cerere nu au fost f„cute cunoscute Comisiei Ón
etapa admisibilit„˛ii, ele nu pot face obiectul de examinare a Cur˛ii (a se vedea Ón
special, mutatis mutandis, Hot„r‚rea Janowski Ómpotriva Poloniei din 21 ianuarie
1999, Colec˛ie de hot„r‚ri ∫i decizii, 1999).

II. CU PRIVIRE LA CEREREA DE RADIERE DE PE ROL
38. Œn observa˛iile sale din data de 1 iunie 1999 adresate Cur˛ii Guvernul
solicit„ radierea cauzei de pe rol, cu motivarea c„ v„duva reclamantului, Ón
memoriul s„u din data de 31 august 1998, nu ar invoca, a∫a cum a f„cut-o Ón
cererea sa din data de 5 mai 1998, un interes personal pentru continuarea
procedurii, ci s-ar referi la interesul defunctului s„u so˛.
39. Curtea constat„ mai Ónt‚i c„ reclamantul a fost condamnat de instan˛ele
rom‚ne pentru calomnie prin pres„. Ea consider„ c„ v„duva domnului Dalban are
un interes legitim pentru a se constata c„ a avut loc o Ónc„lcare a dreptului la
libertatea de exprimare datorit„ condamn„rii acestuia.
Prin urmare cererea Guvernului, prin care se solicit„ radierea de pe rol a
cauzei, trebuie respins„. Curtea recunoa∫te calitatea procesual„ a doamnei Dalban.

III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 10 DIN
CONVENfiIE
40. Conform sus˛inerilor reclamantului condamnarea sa pentru calomnie a
adus atingere dreptului s„u la libertatea de exprimare, garantat de art. 10 din
conven˛ie, care prevede urm„toarele:
î1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie ∫i libertatea de a primi sau de a comunica informa˛ii
ori idei f„r„ amestecul autorit„˛ilor publice ∫i f„r„ a ˛ine seama de frontiere.
Prezentul articol nu Ómpiedic„ statele s„ supun„ societ„˛ile de radiodifuziune, de
cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libert„˛i ce comport„ Óndatoriri ∫i responsabilit„˛i poate
fi supus„ unor formalit„˛i, condi˛ii, restr‚ngeri sau sanc˛iuni prev„zute de lege,
care constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„, pentru securitatea
na˛ional„, integritatea teritorial„ sau siguran˛a public„, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea infrac˛iunilor, protec˛ia s„n„t„˛ii sau a moralei, protec˛ia reputa˛iei sau
a drepturilor altora, pentru a Ómpiedica divulgarea de informa˛ii confiden˛iale sau
pentru a garanta autoritatea ∫i impar˛ialitatea puterii judec„tore∫ti.“

A. Cu privire la pierderea calit„˛ii de îvictim„“
41. Curtea constat„, Ón primul r‚nd, c„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie din
2 martie 1991, care a admis recursul Ón anulare al parchetului, a anulat cele dou„
hot„r‚ri de condamnare aflate la originea cererii Óntemeiate pe art. 10 din
conven˛ie (a se vedea alin. 28 de mai sus).
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42. Œn observa˛iile sale din data de 1 iunie 1999 Guvernul sus˛ine c„ Ón ceea
ce prive∫te condamnarea reclamantului pentru calomnierea lui G.S. instan˛a
suprem„ a pronun˛at achitarea, consider‚nd c„ domnul Dalban ac˛ionase cu bun„credin˛„. Aceast„ concluzie, al„turi de posibilitatea pe care o avea v„duva de a
recupera pe cale judiciar„ civil„ daunele pretinse a fi fost suferite, constituie,
conform Guvernului, o recunoa∫tere îÓn substan˛„ a unei eventuale Ónc„lc„ri a
conven˛iei ∫i permite din plin desp„gubirea Ón conformitate cu dreptul intern“.
Guvernul invit„ prin urmare Curtea s„ resping„ cererea pentru pierderea calit„˛ii
de îvictim„“.
Œn ceea ce prive∫te condamnarea pentru calomnierea senatorului R.T.
Guvernul subliniaz„ c„ cele dou„ hot„r‚ri care f„ceau obiectul recursului
parchetului au fost casate de Curtea Suprem„ de Justi˛ie î∫i, dup„ o nou„ judecat„,
[aceasta] a pronun˛at Óncetarea procesului penal ca urmare a decesului
inculpatului“. Consider‚nd c„ Ón acest mod a reparat pretinsa Ónc„lcare a art. 10
din conven˛ie, Guvernul îlas„ la aprecierea Cur˛ii“ faptele respective.
43. Avocatul doamnei Dalban consider„ decizia Cur˛ii Supreme îun adev„rat
rechizitoriu la adresa“ defunctului reclamant ∫i îo apologie explicit„ a lui R.T.“.
44. Œn Hot„r‚rea sa Amuur Ómpotriva Fran˛ei din 25 iunie 1996 Curtea a
reafirmat c„ îo decizie sau o m„sur„ favorabil„ reclamantului nu este Ón principiu
suficient„ pentru a-∫i pierde calitatea de victim„, dec‚t dac„ autorit„˛ile na˛ionale
au recunoscut, Ón mod explicit sau Ón substan˛„, ∫i apoi au reparat Ónc„lcarea
conven˛iei“ (Culegere, 1996 – III, pag. 8 – 46, alin. 36).
Œn cazul de fa˛„, chiar dac„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, care a anulat
hot„r‚rile atacate cu motivarea c„ reclamantul ac˛ionase cu bun„-credin˛„, pe baza
unor documente oficiale privitoare la G.S. (a se vedea mai sus alin. 28), ar putea
trece drept o recunoa∫tere Ón substan˛„ a limit„rii nejustificate a îdreptului la
libertatea de exprimare“, Curtea apreciaz„ c„ decizia men˛ionat„ nu constituie o
repara˛ie adecvat„ Ón sensul propriei sale jurispruden˛e. Œntr-adev„r, pe de o parte,
de∫i Guvernul citeaz„ art. 998 ∫i 999 din Codul civil ∫i art. 505 din Codul de
procedur„ penal„ (a se vedea alin. 30 de mai sus), nu este clar dac„ ∫i prin ce
mijloace doamna Dalban va putea ob˛ine vreo desp„gubire. Pentru ca
responsabilitatea civil„ s„ fie angajat„, calea deschis„ de Codul civil prevede
existen˛a unei culpe. Doamna Dalban afirm„, f„r„ a fi contrazis„ de Guvern, c„
trebuie pl„tit„ o tax„ de timbru consistent„. Œn ceea ce prive∫te calea prev„zut„ de
Codul de procedur„ penal„ nu ar fi rezonabil s„ se solicite doamnei Dalban s„
declan∫eze o nou„ procedur„ cu un final cel pu˛in incert, dup„ ce cercetarea
judec„toreasc„ s-a finalizat printr-o condamnare confirmat„ Ón recurs.
Œn ceea ce prive∫te concluziile privindu-l pe senatorul R.T., inserate Ón
decizia din data de 2 martie 1999, Curtea constat„ c„ instan˛a suprem„ rom‚n„ a
considerat Óntemeiat„ condamnarea reclamantului, Óntruc‚t acesta ac˛ionase Ón
scopul cre„rii unui prejudiciu, f„r„ a verifica Ónainte informa˛iile publicate Ón
articolele incriminate (a se vedea alin. 28 de mai sus). Decizia prin care s-a Óncetat
procesul penal nu a fost pronun˛at„ dec‚t datorit„ decesului domnului Dalban.

54

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

Este evident c„ nu exist„ nici o recunoa∫tere explicit„ sau implicit„ din partea
autorit„˛ilor na˛ionale a Ónc„lc„rii art. 10.
45. Œn concluzie Curtea apreciaz„ c„ v„duva reclamantului poate s„ se
pretind„ îvictim„“ Ón sensul art. 34 din conven˛ie.
B. Cu privire la temeinicia pl‚ngerii
46. Nimeni nu contest„ Ón fa˛a Cur˛ii c„ a existat o ingerin˛„ a unei autorit„˛i
publice Ón dreptul reclamantului la libertatea de exprimare, garantat de primul
alineat al art. 10 din conven˛ie, datorat„ condamn„rii Ón litigiu. Nu se poate
contesta faptul c„ ingerin˛a era îprev„zut„ de lege“ ∫i urm„rea un scop legitim,
îap„rarea reputa˛iei (...) altora“, ∫i c„ r„spundea deci la dou„ dintre condi˛iile care
permit ca ingerin˛a s„ fie considerat„ ca justificat„ din punct de vedere al alin. 2 al
art. 10 din conven˛ie. Curtea a f„cut acelea∫i constat„ri pe care le-a f„cut deja
Comisia.
47. Œn ceea ce prive∫te chestiunea de a ∫ti dac„ atingerea era necesar„ îÓntr-o
societate democratic„“, Curtea reaminte∫te c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a
constant„, trebuie stabilit dac„ atingerea Ón litigiu corespundea unei nevoi sociale
imperioase, dac„ era propor˛ional„ cu scopul legitim urm„rit, dac„ motivele
invocate de autorit„˛ile na˛ionale pentru a o justifica sunt Óntemeiate ∫i suficiente (a
se vedea, Óntre altele, Hot„r‚rea Bladet Tromso ∫i Stensaas Ómpotriva Norvegiei din
20 mai 1999, Colec˛ie de hot„r‚ri ∫i decizii, 1999). Curtea nu are sarcina de a se
substitui instan˛elor na˛ionale, ci de a verifica din perspectiva art. 10, av‚nd Ón
vedere toate circumstan˛ele cauzei, deciziile pe care acestea le-au pronun˛at Ón
virtutea puterii lor de apreciere (ibidem, alin. 60, ∫i, printre altele, Hot„r‚rea
Fressoz ∫i Roire Ómpotriva Fran˛ei din 21 ianuarie 1999, Colec˛ie de hot„r‚ri ∫i
decizii – I, 1999.
48. Articolele incriminate tratau un subiect de interes public: administrarea
patrimoniului statului ∫i modul Ón care oamenii politici Ó∫i Óndeplinesc mandatul.
Primul articol d„dea informa˛ii extrase din dosarele de cercetare penal„ ale
direc˛iei economice a poli˛iei, pun‚nd Ón discu˛ie gestionarea Œntreprinderii
Agricole de Stat îFastrom“, al c„rei director a fost G.S., R.T. fiind reprezentantul
statului Ón consiliul de administra˛ie. Al doilea articol men˛iona indemniza˛ia
primit„ Ón aceast„ calitate de senatorul R.T., precum ∫i faptul c„ a folosit un
autoturism pus la dispozi˛ia sa de c„tre societate (a se vedea pct. 13 ∫i 14 de mai
sus).
49. Pentru a se pronun˛a Ón cauz„ Curtea trebuie deci s„ ˛in„ seama de un
element deosebit de important: rolul esen˛ial jucat de pres„ Óntr-o societate
democratic„. Dac„ presa nu trebuie s„ dep„∫easc„ anumite limite, Óndeosebi Ón
ceea ce prive∫te reputa˛ia ∫i drepturile celorlal˛i, precum ∫i necesitatea de a
Ómpiedica divulgarea unor informa˛ii confiden˛iale, sarcina sa este totu∫i
comunicarea, cu respectarea datoriilor ∫i responsabilit„˛ilor proprii, a informa˛iilor
∫i ideilor referitoare la orice problem„ de interes general. Mai mult, Curtea este
con∫tient„ de faptul c„ libertatea Ón domeniul presei scrise include, de asemenea,
∫i recurgerea la o anume doz„ de exagerare, chiar de provocare. Œn cauze
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asem„n„toare celei de fa˛„ marja de apreciere a autorit„˛ilor na˛ionale se
circumscrie interesului unei societ„˛i democratice de a permite presei s„ Ó∫i joace
rolul indispensabil de îc‚ine de paz„“ ∫i s„ Ó∫i exercite aptitudinea de a da
informa˛ii cu privire la problemele de interes general (Hot„r‚rea Ón cauza Tromso
∫i Stensaas Ómpotriva Norvegiei, citat„ mai sus la alin. 59). Œntr-adev„r, este
inadmisibil ca un ziarist s„ nu poat„ formula judec„˛i critice de valoare dec‚t sub
condi˛ia demonstr„rii veridicit„˛ii (Hot„r‚rea Lingens Ómpotriva Austriei din 8
iulie 1986, seria A nr. 103, pag. 28, alin. 46).
50. Œn acest caz Curtea constat„, la fel ca ∫i Comisia, c„ nu s-a f„cut dovada
c„ faptele descrise Ón articole erau Ón totalitate false ∫i c„ serveau aliment„rii unei
campanii de def„imare a lui G.S. ∫i a senatorului R.T. Articolele domnului Dalban
nu se refereau la aspecte ale vie˛ii particulare ale lui R.T., ci la comportamentul ∫i
atitudinea sa Ón calitate de ales al poporului (a se vedea alin. 13 ∫i 14 de mai sus).
Formulele folosite de reclamant pentru a-∫i exprima p„rerea asupra practicilor
sus-numitului senator ∫i asupra modului Ón care acesta ∫i-a Óndeplinit mandatul au
fost considerate de instan˛ele na˛ionale ca necorespunz„toare realit„˛ii ∫i deci
calomnioase. Œn ceea ce Ól prive∫te pe G.S., acestea au apreciat c„ neÓnceperea
urm„ririi penale dispus„ de c„tre parchet era suficient„ pentru a stabili c„
informa˛iile con˛inute Ón articole erau false, ∫i aceasta f„r„ s„ se fi examinat
anterior probele furnizate de reclamant (a se vedea alin. 17 ∫i 20 de mai sus).
51. Guvernul nu contest„ concluzia Comisiei, conform c„reia, av‚ndu-se Ón
vedere chiar Óndatoririle ∫i responsabilit„˛ile unui ziarist atunci c‚nd acesta se
prevaleaz„ de dreptul pe care i-l garanteaz„ art. 10 din conven˛ie (...), condamnarea
reclamantului nu poate fi considerat„ ca înecesar„ Óntr-o societate democratic„“.
52. Curtea ia act de aceasta ∫i constat„ ∫i ea c„, Ón raport cu scopul legitim
urm„rit, condamnarea penal„ a domnului Dalban la o pedeaps„ cu Ónchisoarea a
constituit o Ónc„lcare dispropor˛ionat„ a dreptului la libertatea de exprimare a unui
ziarist.
Œn consecin˛„ a existat o Ónc„lcare a art. 10 din conven˛ie.

IV. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 6 ALIN. 1 DIN
CONVENfiIE
53. Reclamantul afirm„ c„ nu a beneficiat de un proces echitabil din cauza
faptului c„ instan˛ele na˛ionale nu au avut Ón vedere probele administrate Ón
ap„rare, respectiv documentele oficiale care au servit ca surs„ articolelor sale (a se
vedea alin. 17 ∫i 20 de mai sus). El invoc„ art. 6 alin. 1 care prevede urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, (...) de c„tre o
instan˛„ (...), care va hot„rÓ (...) asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie
penal„ Óndreptate Ómpotriva sa (...)“
54. Guvernul invit„ Curtea s„ declare c„ nu a existat o Ónc„lcare a acestor
dispozi˛ii, deoarece îabsen˛a unor trimiteri explicite la argumentele invocate de
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domnul Dalban“ nu poate fi considerat„ o neexaminare a argumentelor sale.
Faptul c„ documentele Ón discu˛ie au fost admise ca prob„ ∫i depuse la dosar
conduce la concluzia c„ judec„torii na˛ionali au examinat ∫i au avut Ón vedere
toate actele depuse de reclamant.
55. Av‚nd Ón vedere concluzia Ón ceea ce prive∫te cap„tul de cerere Óntemeiat
pe art. 10 din conven˛ie, Curtea, la fel ca ∫i Comisia, consider„ c„ nu este necesar
s„ examineze faptele re˛inute ∫i din punct de vedere al art. 6 alin. 1.
V. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE

56. Conform art. 41 din conven˛ie:
îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Œnaltei P„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“
A. Desp„gubiri
57. Doamna Dalban solicit„ acordarea sumei de 250 milioane lei rom‚ne∫ti
(ROL) ca repara˛ie a prejudiciului moral cauzat de condamnarea care a condus la
discreditarea defunctului s„u so˛ ∫i a prejudiciului material care ar decurge din
pierderile suferite Ón urma dispari˛iei revistei îCronica Roma∫can„“. Ea
precizeaz„ c„ îaceast„ sum„ reprezint„ o recompens„ minim„, destinat„ exclusiv
reapari˛iei ziarului“, ∫i nu o sporire a averii personale.
58. Guvernul subliniaz„ Ón primul r‚nd absen˛a oric„rei leg„turi de
cauzalitate Óntre preten˛iile formulate ∫i prejudiciul material pretins ∫i consider„ c„
suma indicat„ ar fi oricum exagerat„. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, simpla
constatare a Ónc„lc„rii art. 10 din conven˛ie ar constitui Ón sine o satisfac˛ie
echitabil„ suficient„. Œn privin˛a desp„gubirilor la care a fost obligat reclamantul,
Guvernul sus˛ine c„ ele nu au fost niciodat„ achitate, reamintind posibilitatea pe
care o are doamna Dalban de a le recupera printr-o ac˛iune civil„.
59. Curtea Ómp„rt„∫e∫te punctul de vedere al Guvernului cu privire la
pretinsul prejudiciu material. Œn ceea ce prive∫te daunele morale, ea consider„,
dimpotriv„, c„ reclamantul ∫i v„duva sa au suferit un asemenea prejudiciu care nu
poate fi reparat suficient prin simpla constatare a Ónc„lc„rii. Œn cauz„, decesul
domnului Dalban, intervenit Ónaintea introducerii de c„tre parchet a recursului Ón
anulare, este un element care trebuie luat Ón considerare la evaluarea prejudiciului.
fiin‚nd seama de rata ridicat„ a infla˛iei Ón Rom‚nia, Curtea va exprima suma
acordat„ Ón franci francezi (FRF), convertibili Ón lei rom‚ne∫ti la cursul zilei.
Curtea acord„ doamnei Dalban 20.000 FRF. Œn ceea ce prive∫te al treilea
argument al Guvernului Curtea se limiteaz„ s„ constate c„ doamna Dalban nu
solicit„ rambursarea desp„gubirilor la care a fost obligat reclamantul, cu at‚t mai
mult cu c‚t ele nu au fost pl„tite (a se vedea alin. 22 de mai sus).
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B. Taxe ∫i cheltuieli
60. Reclamantul a beneficiat de asisten˛„ judiciar„ Ón fa˛a Comisiei ∫i apoi a
Cur˛ii, iar v„duva sa nu a solicitat rambursarea unor taxe ∫i cheltuieli
suplimentare.

C. Dob‚nzi
61. Curtea consider„ necesar s„ re˛in„ dob‚nzile legale aplicabile Ón Fran˛a la
data adopt„rii prezentei hot„r‚ri, adic„ 3,47% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:
1. Hot„r„∫te c„ mo∫tenitoarea reclamantului are calitatea de a se substitui Ón
drepturile sale.
2. Hot„r„∫te c„ v„duva reclamantului poate s„ se pretind„ îvictim„“ Ón sensul
art. 34 din conven˛ie.
3. Hot„r„∫te c„ a avut loc o Ónc„lcare a art. 10 din conven˛ie.
4. Hot„r„∫te c„ nu se impune examinarea cauzei din punct de vedere al art. 6
alin. 1.
5. Hot„r„∫te:
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ v„duvei reclamantului, Ón termen de 3
luni, 20.000 (dou„zeci de mii) franci francezi cu titlu de prejudiciu moral,
convertibili Ón lei rom‚ne∫ti la cursul din momentul pl„˛ii;
b) c„ aceast„ sum„ va fi majorat„ cu o dob‚nd„ simpl„ de 3,47% pe an,
Óncep‚nd cu data expir„rii termenului mai sus men˛ionat ∫i p‚n„ la data achit„rii
sumei.
6. Respinge celelalte cereri privind acordarea de desp„gubiri.
Redactat„ Ón limbile francez„ ∫i englez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ la
Palatul Drepturilor Omului din Strasbourg la data de 28 septembrie 1999.
Luzius Wildhaber,
pre∫edinte
Paul Mahoney,
grefier adjunct

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 28 octombrie 1999

Ón cauza Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 28342/95)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 414 din 31 august 2000

Œn cauza Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului, conform art. 27 din Conven˛ia
pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (conven˛ia),
modificat„ prin Protocolul nr. 11*1), ∫i Ón baza dispozi˛iilor aplicabile din
Regulament*2), constituit„ Ón Marea Camer„ format„ din urm„torii judec„tori:
dl. L. Wildhaber, pre∫edinte, dna. E. Palm, dl. C. Rozakis, sir Nicolas Bratza,
dl. L. Ferrari Bravo, dl. L. Caflisch, dl. L. Loucaides, dl. J.-P. Costa, dl. W.
Fuhrmann, dl. K. Jungwiert, dl. B. Zupancic, dna N. Vajic, dl. J. Hedigan, dna. M.
Tsatsa-Nikolovska, dl. T. Pan˛Óru, dl. E. Levits, dl. L. Mihai, judec„tor ad-hoc ∫i
doamna M. De Boer-Buquicchio, grefier adjunct,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu, Ón zilele de 17 iunie ∫i 30
septembrie 1999,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la data de 30 septembrie 1999:

PROCEDURA
1. Œn temeiul fostului articol 19 din conven˛ie*3), la 3 noiembrie 1998 Curtea
a fost sesizat„ de c„tre un cet„˛ean rom‚n, domnul Dan Brum„rescu (reclamantul),
iar la 6 noiembrie 1998, de c„tre Comisia European„ a Drepturilor Omului
(Comisia), Ón termenul de 3 luni prev„zut de fostele articole 32 alin. 1 ∫i art. 47
din conven˛ie. La originea cauzei se afl„ o pl‚ngere (nr. 28.342/95) Óndreptat„
Ómpotriva Rom‚niei, introdus„ la Comisie la data de 9 mai 1995 de domnul Dan
Brum„rescu, conform fostului articol 25.
Cererea de sesizare a Comisiei s-a Óntemeiat pe fostele articole 44 ∫i 48,
precum ∫i pe declara˛ia rom‚n„ care recunoa∫te jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii
(fostul articol 46). Pl‚ngerea reclamantului a avut ca temei de drept fostele
articole 44 ∫i 48 din conven˛ie, modificate prin Protocolul nr. 9, ratificat de
Notele grefei:
*1), *2) Intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
*3) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11, care a amendat aceast„ dispozi˛ie,
Curtea func˛ioneaz„ permanent.
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Rom‚nia. Cererile au drept obiect ob˛inerea unei hot„r‚ri prin care s„ se
stabileasc„ existen˛a Ónc„lc„rii de c„tre statul p‚r‚t a art. 6 alin. 1 din conven˛ie ∫i
a art. 1 din Protocolul nr. 1, adi˛ional la conven˛ie.
2. Œn aplicarea art. 5 alin. 4 din Protocolul nr. 11 la conven˛ie, coroborat cu
art. 100 alin. 1 ∫i cu art. 24 alin. 6 din Regulament, examinarea cauzei a fost
Óncredin˛at„ Marii Camere a Cur˛ii.
Marea Camer„ a fost alc„tuit„ din domnul C. BÓrsan, judec„tor ales Ón
numele Rom‚niei (art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 24 alin. 4 din Regulamentul
Cur˛ii), domnul L. Wildhaber, pre∫edintele Cur˛ii, doamna E. Palm ∫i domnul C.
Rozakis, vicepre∫edin˛i ai Cur˛ii, sir N. Bratza, pre∫edintele sec˛iei, ∫i domnul G.
Ress, vicepre∫edintele sec˛iei [art. 27 alin. 3 din conven˛ie ∫i art. 24 alin. 3 ∫i 5 a)
din Regulament]. Au mai fost desemna˛i pentru completarea Marii Camere:
domnul L. Ferrari Bravo, domnul M.L. Caflisch, domnul M.L. Loucaides, domnul
W. Fuhrmann, domnul K. Jungwiert, domnul B. Zupancic, doamna N. Vajic,
domnul J. Hedigan, doamna M. Tsatsa-Nikolovska, domnul T. Pan˛Óru ∫i domnul
E. Levits (art. 24 alin. 3 ∫i art. 100 alin. 4 din Regulament).
Ulterior domnul C. BÓrsan, judec„tor na˛ional, a devenit incompatibil,
deoarece a participat Ón cadrul Comisiei la examinarea cauzei (art. 28 din
Regulament). Prin urmare Guvernul l-a desemnat pe domnul L. Mihai Ón calitate
de judec„tor ad-hoc (art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 29 alin. 1 din
Regulament).
3. Œn aplicarea art. 59 alin. 3 din Regulament pre∫edintele Cur˛ii a invitat
p„r˛ile s„ Ó∫i prezinte observa˛iile asupra problemelor ridicate Ón cauz„.
4. Reclamantul a fost reprezentat de domnul C. Dinu, avocat Ón cadrul
Baroului Bucure∫ti (art. 36 alin. 3 ∫i art. 4 din Regulament).
5. La data de 3 mai 1999 s-a Ónregistrat la gref„ memoriul reclamantului, iar
la 10 mai 1999, dup„ ce s-a acordat o prelungire a termenului ini˛ial stabilit, cel al
Guvernului.
6. La data de 1 iunie 1999 reclamantul a prezentat observa˛ii complementare
la memoriul din data de 3 mai 1999, iar Guvernul a r„spuns acestor observa˛ii la
data de 14 iunie 1999. De∫i aceste ultime documente au fost primite dup„
expirarea termenului fixat pentru prezentarea memoriilor, pre∫edintele a hot„r‚t la
data de 17 iunie 1999, conform art. 38 alin. 1 din Regulament, s„ accepte ata∫area
lor la dosar.
7. Œn conformitate cu hot„r‚rea pre∫edintelui care Ól autorizase ∫i pe
reprezentantul reclamantului s„ foloseasc„ limba rom‚n„ la audieri (art. 34 alin. 3
din Regulament), la Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg a avut loc o
audiere Ón ∫edin˛„ public„ la data de 17 iunie 1999.
La audiere au participat:
– din partea Guvernului:
– dl. C.-L. Popescu, consilier, Ministerul Justi˛iei, agent;
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– dna. R. Rizoiu, Ministerul Justi˛iei, consilier;
– dl. T. Corl„˛ean, Ministerul Afacerilor Externe, consilier;
– din partea reclamantului:
– domnul C. Dinu, avocat Ón Baroul Bucure∫ti, avocat.
Curtea a ascultat sus˛inerile p„r˛ilor, precum ∫i r„spunsurile domnului
Popescu, ale doamnei Rizoiu ∫i ale domnului Dinu la Óntreb„rile puse de unii
judec„tori.
8. La data de 30 iunie 1999, conform art. 61 alin. 3 din Regulamentul Cur˛ii,
pre∫edintele a acordat domnului Mircea Dan Mirescu permisiunea de a prezenta
observa˛ii scrise asupra unor aspecte ale cauzei. Aceste observa˛ii au fost primite
la data de 28 iunie 1999.
9. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 61 alin. 5 din Regulament, reclamantul
a r„spuns observa˛iilor intervenientului la data de 29 iulie 1999, iar Guvernul, la
data de 30 iulie 1999.
10. La data de 30 septembrie 1999 domnul Ress, aflat Ón imposibilitate de a
participa, a fost Ónlocuit de domnul J.-P. Costa [art. 24 alin. 5b) ∫i art. 28 din
Regulament].
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
11. Œn anul 1930 p„rin˛ii reclamantului au construit o cas„ Ón Bucure∫ti. Œn
anul 1939 au Ónchiriat parterul casei fra˛ilor Mirescu, unchii ter˛ului intervenient,
domnul Mircea Dan Mirescu.
12. Œn anul 1950 imobilul a trecut Ón posesia statului, invoc‚ndu-se
dispozi˛iile Decretului de na˛ionalizare nr. 92/1950. Motivele sau temeiul legal
ale lipsirii de proprietate nu au fost niciodat„ comunicate p„rin˛ilor reclamantului.
Li s-a permis totu∫i s„ foloseasc„ unul dintre apartamentele imobilului, Ón calitate
de chiria∫i ai statului.
13. Œn anul 1974, Ón aplicarea Legii nr. 4/1973, statul a v‚ndut fra˛ilor
Mirescu locuin˛a pe care ace∫tia o ocupau Ón calitate de chiria∫i. Ter˛ul
intervenient, domnul Mircea Dan Mirescu, ∫i sora sa, A.M.M., au mo∫tenit
apartamentul Ón anul 1988. Œn anul 1997, Ón urma decesului surorii sale, ter˛ul
intervenient a r„mas unicul mo∫tenitor al apartamentului mai sus men˛ionat.

A. Ac˛iunea Ón revendicare
14. Œn anul 1993, Ón calitate de mo∫tenitor, reclamantul a sesizat Judec„toria
Sectorului 5 Bucure∫ti, solicit‚nd constatarea nulit„˛ii na˛ionaliz„rii. A ar„tat c„ la
momentul na˛ionaliz„rii p„rin˛ii s„i erau salaria˛i ∫i c„ bunurile salaria˛ilor nu
puteau fi na˛ionalizate Ón baza Decretului nr. 92/1950. Nu rezult„ din
documentele prezentate Cur˛ii dac„ Ón fa˛a instan˛ei de fond reclamantul a f„cut
cunoscut contractul de v‚nzare-cump„rare Óncheiat de stat cu fra˛ii Mirescu Ón
anul 1973.
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15. Prin sentin˛a pronun˛at„ la data de 9 decembrie 1993 judec„toria a
constatat c„ a avut loc o gre∫it„ aplicare a Decretului nr. 92/1950, deoarece
p„rin˛ii reclamantului f„ceau parte din categoria persoanelor exceptate de la
na˛ionalizare. Instan˛a a mai constatat c„ posesia exercitat„ de stat era Óntemeiat„
pe violen˛„ ∫i, prin urmare, statul nu putea invoca uzucapiunea. Instan˛a a mai
hot„r‚t c„ statul nu ar fi putut invoca nici dispozi˛iile decretelor nr. 218/1960 ∫i
nr. 712/1966, Óntruc‚t aceste texte contraveneau constitu˛iilor din 1952 ∫i,
respectiv, din 1965. Prin urmare, instan˛a a dispus ca Prim„ria Municipiului
Bucure∫ti ∫i Óntreprinderea de stat C., care a administrat locuin˛ele de stat, s„
restituie imobilul reclamantului.
16. Hot„r‚rea a devenit definitiv„ ∫i irevocabil„ prin neexercitarea vreunei
c„i de atac.
17. La data de 31 martie 1994 primarul municipiului Bucure∫ti a dispus
restituirea imobilului, iar la data de 27 mai 1994 Óntreprinderea C. a procedat la
executare.
18. Œncep‚nd cu aceast„ dat„ reclamantul a Óncetat s„ pl„teasc„ chiria pentru
apartamentul pe care Ól ocupa Ón imobil.
19. Din data de 14 aprilie 1994 ∫i p‚n„ Ón anul 1996 reclamantul a achitat
toate taxele aferente imobilului (alin. 25 de mai jos).
20. La o dat„ neprecizat„ procurorul general al Rom‚niei, Ón urma unui
memoriu formulat de domnul Mircea Dan Mirescu, a declarat recurs Ón anulare
Ómpotriva hot„r‚rii din 9 decembrie 1993, ar„t‚nd c„ judec„torii au dep„∫it
limitele competen˛elor judec„tore∫ti atunci c‚nd au examinat legalitatea aplic„rii
Decretului nr. 92/1950.
21. Pentru termenul din 22 februarie 1995, fixat Ón cadrul procedurii
desf„∫urate la Curtea Suprem„ de Justi˛ie, domnul Mircea Dan Mirescu nu a fost
citat. La acea dat„ reclamantul a cerut acordarea unui nou termen, ar„t‚nd c„
avocatul s„u este bolnav ∫i se afl„ deci Ón imposibilitatea de a se prezenta.
22. Curtea Suprem„ de Justi˛ie a respins cererea de am‚nare a cauzei ∫i a
acordat cuv‚ntul pe motivele de recurs, am‚n‚nd pronun˛area pentru data de 1
martie 1995, dat„ p‚n„ la care reclamantul urma s„ depun„ concluzii scrise.
23. Prin concluziile scrise reclamantul a solicitat respingerea recursului Ón
anulare. El a subliniat, pe de o parte, c„ Decretul nr. 92/1950 contravenea
Constitu˛iei din 1948 datorit„ faptului c„ a fost publicat par˛ial ∫i a Ónc„lcat
principiul conform c„ruia orice expropriere trebuie f„cut„ pentru un scop de
utilitate public„ ∫i cu plata unei desp„gubiri rezonabile. Pe de alt„ parte,
reclamantul a sus˛inut c„ na˛ionalizarea casei nu era conform„ dispozi˛iilor
decretului, deoarece p„rin˛ii s„i erau salaria˛i, iar locuin˛ele apar˛in‚nd salaria˛ilor
nu puteau fi na˛ionalizate. Reclamantul a mai f„cut referire ∫i la art. 21 din
actuala Constitu˛ie a Rom‚niei, care garanteaz„ accesul liber ∫i nelimitat la
justi˛ie.

62

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

24. Prin decizia pronun˛at„ la data de 1 martie 1995 Curtea Suprem„ de
Justi˛ie a anulat hot„r‚rea din 9 decembrie 1993 ∫i a respins ac˛iunea
reclamantului. Motiv‚nd c„ legea este un mod de dob‚ndire a propriet„˛ii, a
constatat c„ imobilul a fost preluat de stat chiar Ón ziua intr„rii Ón vigoare a
Decretului nr. 92/1950 ∫i c„ instan˛ele judec„tore∫ti nu au competen˛a s„
examineze modul de aplicare a dispozi˛iilor sale. Prin urmare, Curtea Suprem„ de
Justi˛ie a apreciat c„ Judec„toria Bucure∫ti nu ar fi putut constata c„ reclamantul
era adev„ratul proprietar al imobilului dec‚t modific‚nd decretul mai sus
men˛ionat. S-a constatat deci c„ judec„toria a dep„∫it limitele competen˛elor
judec„tore∫ti, aduc‚nd atingere competen˛elor puterii legislative. Curtea Suprem„
de Justi˛ie nu a negat dreptul fo∫tilor proprietari de a introduce ac˛iuni Ón
revendicare, dar a considerat c„, Ón cauz„, reclamantul nu a f„cut dovada dreptului
s„u de proprietate, Ón timp ce statul a demonstrat c„ titlul s„u era Óntemeiat pe
decretul de na˛ionalizare. Curtea Suprem„ de Justi˛ie a concluzionat c„, Ón orice
caz, o nou„ lege ar trebui s„ prevad„ m„suri de desp„gubire pentru bunurile
Ónsu∫ite de stat Ón mod abuziv.
25. Administra˛ia financiar„ a comunicat ulterior reclamantului c„ Óncep‚nd
cu data de 2 aprilie 1996 imobilul Ón chestiune a trecut din nou Ón patrimoniul
statului.

B. Evenimente survenite dup„ raportul Comisiei: ac˛iunea Ón restituire a
propriet„˛ii
26. La o dat„ neprecizat„ reclamantul a depus o cerere prin care solicit„
Comisiei de aplicare a Legii nr. 112/1995 (denumit„ Ón continuare comisia)
restituirea imobilului. El a ar„tat c„ fusese deposedat Ón anul 1950, cu Ónc„lcarea
dispozi˛iilor Decretului nr. 92/1950, c„ Judec„toria Bucure∫ti, Ón sentin˛a sa
definitiv„ din 9 decembrie 1993, considerase ilegal„ aceast„ privare de proprietate
∫i c„, prin urmare, era Óndrept„˛it s„ redob‚ndeasc„ dreptul de proprietate asupra
Óntregului imobil.
27. Œntr-un proces-verbal Óntocmit Ón noiembrie 1997 comisia tehnic„ de
evaluare, Ónfiin˛at„ prin Legea nr. 112/1995, a apreciat valoarea total„ a
imobilului la 274.621.286 lei, din care 98.221.701 lei reprezint„ valoarea
apartamentului locuit de reclamant.
28. Prin decizia din 24 martie 1998 comisia a restituit reclamantului
apartamentul Ón care locuia Ón calitate de chiria∫ ∫i i-a acordat o desp„gubire
pentru restul casei. Av‚nd Ón vedere art. 12 din Legea nr. 112/1995, care
plafoneaz„ desp„gubirile, ∫i ˛in‚nd seama de plafonul Ón vigoare Ón noiembrie
1997, ∫i anume 225.718.800 lei, comisia a evaluat desp„gubirile la care
reclamantul avea drept la 147.497.099 lei.
29. La data de 14 mai 1998 reclamantul a formulat pl‚ngere Ómpotriva
hot„r‚rii comisiei. El a criticat refuzul nemotivat de a i se restitui Ón totalitate
imobilul. A ar„tat c„ Ón cazul s„u, fiind vorba de o privare ilegal„ de proprietate,
Legea nr. 112/1995 cu privire la imobilele trecute cu titlu Ón proprietatea statului
nu era aplicabil„. Prin urmare, singura solu˛ie care s„ permit„ ap„rarea dreptului
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s„u de proprietate era ac˛iunea Ón revendicare. Totu∫i, pentru c„ a introdus deja o
astfel de ac˛iune, iar judec„toria a constatat prin sentin˛a civil„ din data de 9
decembrie 1993 c„ el era proprietarul imobilului, reclamantul a considerat c„ nu
mai putea introduce o alt„ ac˛iune Ón revendicare. Œn consecin˛„, a cerut
recunoa∫terea dreptului s„u de proprietate asupra Óntregului imobil ∫i a ar„tat c„
nu avea de g‚nd s„ solicite o desp„gubire Ón baza Legii nr. 112/1995.
30. Pl‚ngerea reclamantului a fost respins„ prin sentin˛a din data de 21
aprilie 1999. Reclamantul a introdus apel. Aceast„ procedur„ este Ón prezent pe
rol la Tribunalul Municipiului Bucure∫ti.
II. JURISPRUDENfiA ™I DREPTUL INTERN

A. Constitu˛ia
31. Articolul 21 din Constitu˛ie are urm„torul cuprins:
î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“

B. Legea nr. 59 din 23 iulie 1993, care modific„ Codul de procedur„
civil„
32. Dispozi˛iile aplicabile ale acestei legi sunt urm„toarele:
ART. 330
îProcurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justi˛iei, poate ataca
cu recurs Ón anulare, la Curtea Suprem„ de Justi˛ie, hot„r‚rile judec„tore∫ti
irevocabile pentru urm„toarele motive:
1. c‚nd instan˛a a dep„∫it atribu˛iile puterii judec„tore∫ti;
2. (...)“
ART. 3301
îRecursul Ón anulare se poate declara oric‚nd.“
C. Legea nr. 17 din 17 februarie 1997, care modific„ articolul 3301 din
Codul de procedur„ civil„
33. Articolul 3301 a fost modificat dup„ cum urmeaz„:
îART. 3301
Pentru motivul prev„zut la art. 330 pct. 1, recursul Ón anulare se poate
declara Ón termen de 6 luni de la data c‚nd hot„r‚rea judec„toreasc„ a r„mas
irevocabil„ (...).“
D. Decretul nr. 92/1950 pentru na˛ionalizarea unor imobile
34. Dispozi˛iile aplicabile au urm„torul con˛inut:
ART. 1
î(...) pentru asigurarea unei bune gospod„riri a fondului de locuin˛e supuse
degrad„rii din cauza sabotajului marii burghezii ∫i a exploatatorilor care de˛in un
mare num„r de imobile;
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Pentru a lua din m‚na exploatatorilor un important mijloc de exploatare;
Se na˛ionalizeaz„ imobilele prev„zute Ón listele-anex„ (...) care fac parte
integrant„ din prezentul decret ∫i la a c„ror alc„tuire s-a ˛inut seama de
urm„toarele criterii:
1. Imobilele cl„dite care apar˛in fo∫tilor industria∫i, fo∫tilor mo∫ieri, fo∫tilor
bancheri, fo∫tilor mari comercian˛i ∫i celorlalte elemente ale marii burghezii.
2. Imobilele cl„dite care sunt de˛inute de exploatatorii de locuin˛e.“
ART. 2
îNu intr„ Ón prevederile decretului de fa˛„ ∫i nu se na˛ionalizeaz„ imobilele
proprietatea muncitorilor, func˛ionarilor, micilor meseria∫i, intelectualilor
profesioni∫ti ∫i pensionarilor.“

E. Decretul nr. 524 din 24 noiembrie 1955, care modific„ Decretul
nr. 92/1950
35. Dispozi˛iile aplicabile sunt redactate Ón felul urm„tor:
ART. 11
îŒn baza criteriilor stabilite Ón art. I pct. 1 – 5 inclusiv ∫i art. II, Consiliul de
Mini∫tri va putea face completarea sau modificarea listelor-anex„ prev„zute Ón
art. I alin. 4 din prezentul decret.“
îConsiliul de Mini∫tri poate hot„rÓ scoaterea de sub na˛ionalizare a oric„ror
imobile sau apartamente. î

F. Jurispruden˛a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
Jurispruden˛a dinainte de 2 februarie 1995
36. Sec˛ia civil„ a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a confirmat Ón repetate r‚nduri
jurispruden˛a instan˛elor inferioare care au apreciat c„ au competen˛a de a se
pronun˛a Ón cauze ce au ca obiect bunuri imobile na˛ionalizate, Ón special cele
na˛ionalizate Ón baza Decretului nr. 92/1950. Astfel, Ón Decizia nr. 518 din 9
martie 1993 s-a exprimat, Ón ceea ce prive∫te competen˛a instan˛elor Ón
examinarea litigiilor legate de aplicarea Decretului nr. 92/1950, dup„ cum
urmeaz„:
îHot„r‚nd cu privire la ac˛iunea Ón revendicare promovat„ de reclamant,
instan˛ele – c„rora legea le confer„ o competen˛„ general„ de solu˛ionare – nu au
f„cut altceva dec‚t s„ aplice Decretul nr. 92/1950. Mai precis, au aplicat, pe de o
parte, dispozi˛iile care exclud de la na˛ionalizare anumite bunuri imobile ∫i
dispozi˛iile privind restituirea bunurilor Ón caz de aplicare abuziv„ sau eronat„, pe
de alt„ parte.“
Revirimentul jurispruden˛ei din 2 februarie 1995
37. La data de 2 februarie 1995 Curtea Suprem„ de Justi˛ie, constituit„ Ón
Sec˛iile Unite, a hot„r‚t, cu o majoritate de 25 de voturi Ómpotriva a 20,
schimbarea jurispruden˛ei Sec˛iei civile. Astfel s-a motivat:
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îInstan˛ele judec„tore∫ti nu au atribu˛ia de a cenzura ∫i dispune restituirea
imobilelor na˛ionalizate prin Decretul nr. 92/1950 (...); numai legea poate
dispune cu privire la conformitatea na˛ionaliz„rilor efectuate Ón temeiul
Decretului nr. 92/1950 cu dispozi˛iile actualei Constitu˛ii (...).“
Revirimentul jurispruden˛ei din 28 septembrie 1998
38. La data de 28 septembrie 1998 Curtea Suprem„ de Justi˛ie, constituit„ Ón
Sec˛iile Unite, a hot„r‚t Ón unanimitate s„ revin„ asupra hot„r‚rii sale din data de 2
februarie 1995, prin care apreciase c„ tribunalele nu aveau competen˛a s„
solu˛ioneze litigiile privind Ónc„lc„ri ale dreptului de proprietate comise Óntre anii
1944 ∫i 1989. Œn hot„r‚re s-au men˛ionat urm„toarele:
îInstan˛ele judec„tore∫ti sunt competente s„ judece toate ac˛iunile deduse
judec„˛ii prin care se reclam„ Ónc„lcarea dreptului de proprietate ∫i a celorlalte
drepturi reale, intervenite Ón perioada 1944 – 1989.“

G. Pozi˛ia Cur˛ii Constitu˛ionale
39. La 19 iulie 1995 Curtea Constitu˛ional„ s-a pronun˛at cu privire la
constitu˛ionalitatea proiectului de lege care precizeaz„ situa˛ia juridic„ a
imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e, devenite proprietate a statului. Astfel,
analiz‚nd posibilitatea oferit„ proprietarilor lipsi˛i de proprietate Ón mod abuziv
sau f„r„ titlu de a ob˛ine fie restituirea bunurilor printr-o ac˛iune Ón justi˛ie, fie o
desp„gubire:
î[...] Alta este Óns„ situa˛ia locuin˛elor care au fost preluate de stat printr-un
act administrativ ilegal, ori pur ∫i simplu un fapt, a∫adar f„r„ titlu, Ón condi˛iile
inexisten˛ei unei reglement„ri legale care s„ constituie temeiul juridic al
constituirii dreptului de proprietate al statului. Œn asemenea cazuri dreptul de
proprietate al persoanei fizice nu a fost desfiin˛at legal, astfel Ónc‚t, statul nefiind
proprietar, asemenea imobile nu pot fi incluse Ón categoria celor avute Ón vedere
Óntr-o lege al c„rei obiect este reglementarea situa˛iei juridice a locuin˛elor trecute
Ón proprietatea statului. Œn al˛i termeni, excep˛ia cazurilor Ón care, potrivit legii,
apartamentele ar urma s„ fie, f„r„ limit„ri valorice, restituite Ón natur„ fostului
proprietar ori mo∫tenitorilor acestuia, m„surile cuprinse Ón lege (acordarea de
desp„gubiri, v‚nzarea locuin˛elor c„tre chiria∫ii care le ocup„ ori p„strarea lor Ón
patrimoniul statului) nu sunt aplicabile acelor locuin˛e cu privire la care statul nu
a dob‚ndit legal dreptul de proprietate.
A considera, Óntr-o dispozi˛ie a legii, c„ ∫i imobilele preluate de stat, f„r„
titlu, fac obiectul dreptului s„u de proprietate, ar fi s„ se recunoasc„ acestei legi
un efect constitutiv de drept de proprietate al statului, ceea ce ar presupune fie un
efect retroactiv al legii, fie recurgerea la un mod de transformare a propriet„˛ii
persoanelor fizice Ón proprietate de stat, pe care Constitu˛ia din 1991 nu Ól
cunoa∫te ∫i care, de aceea, nu poate fi acceptat.
Urmeaz„, a∫adar, ca obiec˛ia de neconstitu˛ionalitate a acelei p„r˛i din lege
care se refer„ la imobilele trecute Ón proprietatea statului sau a altor persoane
juridice, f„r„ titlu, s„ fie primite (...).
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Ar r„m‚ne, de aceea, la aprecierea Parlamentului, cu prilejul reexamin„rii
legii, posibilitatea adopt„rii unor m„suri de completare a dispozi˛iilor acesteia
privind dreptul persoanelor ale c„ror locuin˛e au fost preluate de c„tre stat, f„r„
titlu, ∫i al mo∫tenitorilor acestora – locuin˛e cu privire la care statul nu a dob‚ndit
dreptul de proprietate – de a opta pentru beneficiul aplic„rii legii, Ón ipoteza Ón
care vor dori s„ renun˛e la calea incert„, lent„ ∫i costisitoare a unei ac˛iuni Ón
revendicare (...).“

H. Legea nr. 112 din 23 noiembrie 1995 pentru reglementarea situa˛iei
juridice a unor imobile cu destina˛ia de locuin˛e, trecute Ón proprietatea statului,
intrat„ Ón vigoare la 29 ianuarie 1996
40. Dispozi˛iile aplicabile ale acestei legi sunt:
ART. 1
îFo∫tii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e,
trecute ca atare Ón proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dup„ 6 martie
1945, cu titlu, ∫i care se aflau Ón posesia statului sau a altor persoane juridice la
data de 22 decembrie 1989, beneficiaz„ de m„surile reparatorii prev„zute de
prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaz„ ∫i mo∫tenitorii fo∫tilor proprietari, potrivit
legii.“
ART. 2
îPersoanele prev„zute la art. 1 beneficiaz„ de restituirea Ón natur„, prin
redob‚ndirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor Ón care locuiesc Ón
calitate de chiria∫i sau a celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente
primesc desp„gubiri Ón condi˛iile art. 12.
Œn cazul apartamentelor trecute Ón proprietatea statului pentru care s-au
primit desp„gubiri, dac„ sunt ocupate de fo∫tii proprietari sau sunt libere, ele se
restituie Ón natur„. Redob‚ndirea dreptului de proprietate este condi˛ionat„ de
restituirea sumei primite cu titlu de desp„gubire, actualizat„ Ón condi˛iile
prevederilor art. 13.“
ART. 13
îValoarea desp„gubirilor care se acord„ fo∫tilor proprietari ∫i mo∫tenitorilor
acestora, pentru apartamentele nerestituite Ón natur„, precum ∫i pre˛ul de v‚nzare,
dup„ caz, se stabilesc pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, ale
Decretului-lege nr. 61/1990 ∫i ale Legii nr. 85/1992, republicat„, iar valoarea
terenurilor aferente, pe baza Criteriilor privind stabilirea ∫i evaluarea terenurilor
aflate Ón patrimoniul societ„˛ilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665 din 28
februarie 1992, elaborate de Ministerul Finan˛elor ∫i Ministerul Lucr„rilor Publice
∫i Amenaj„rii Teritoriului, cu complet„rile ulterioare. La valorile astfel calculate
se vor aplica coeficien˛ii de actualizare, care nu vor fi mai mici dec‚t coeficientul
de cre∫tere a veniturilor salariale medii pe economie.
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Valoarea total„ a apartamentului restituit Ón natur„ ∫i a desp„gubirilor
cuvenite pentru apartamentele nerestituite Ón natur„ ∫i pentru terenurile aferente
nu poate dep„∫i suma veniturilor salariale medii pe economie ale unei persoane pe
o perioad„ de 20 de ani, calculat„ la data stabilirii desp„gubirii.
Œn cazul Ón care fostului proprietar sau mo∫tenitorilor acestuia ori rudelor
p‚n„ la gradul al doilea ale fostului proprietar Ón via˛„ li se restituie Ón natur„ un
apartament conform prevederilor art. 2, a c„rui valoare, calculat„ potrivit alin. 1,
dep„∫e∫te suma prev„zut„ la alin. 2, ei nu pot fi obliga˛i s„ pl„teasc„ diferen˛a.
Plata desp„gubirilor se face de c„tre Ministerul Finan˛elor, prin serviciile
publice descentralizate ale acestuia, de la nivelul jude˛elor, municipiului Bucure∫ti
∫i sectorului agricol Ilfov, Ón conturile bancare sau C.E.C., indicate de beneficiarii
desp„gubirilor, pe baza actului prin care se dispune acordarea desp„gubirii ∫i
comunicat conform art. 19, dup„ 12 luni de la Óncheierea lucr„rilor de evaluare,
dar nu mai t‚rziu de 24 de luni.
Valoarea desp„gubirilor stabilite Ón condi˛iile anterioare se actualizeaz„ la
data pl„˛ii, lu‚nd ca baz„ salariul mediu pe economie din ultima lun„ a
trimestrului expirat.
La dispozi˛ia Ministerului Finan˛elor se constituie fondul extrabugetar pentru
asigurarea punerii Ón aplicare a prevederilor prezentei legi, care se va alimenta
din:
a) sumele ob˛inute din v‚nzarea apartamentelor care nu s-au restituit Ón
natur„, reprezent‚nd pl„˛i integrale, avansuri, rate ∫i dob‚nzi, dup„ deducerea
comisionului de 1% din valoarea apartamentelor;
b) sumele ob˛inute din lansarea unor Ómprumuturi de stat cu aceast„
destina˛ie, Ón condi˛iile prev„zute de Legea nr. 91/1993 privind datoria public„.
Din fondul astfel constituit se vor efectua cheltuieli Ón urm„toarea ordine:
a) plata desp„gubirilor cuvenite – Ón condi˛iile prezentei legi – proprietarilor
∫i mo∫tenitorilor acestora;
b) pl„˛i pentru restituirea Ómprumuturilor contractate ∫i plata costurilor care
decurg din aceste Ómprumuturi de stat;
c) construirea de locuin˛e, care s„ fie repartizate cu prioritate chiria∫ilor afla˛i
Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 5 alin. 3.“

I. PUNCTUL DE VEDERE AL EXECUTIVULUI CU PRIVIRE LA LEGEA
NR. 112/1995
41. La data de 23 ianuarie 1996 Guvernul a adoptat Hot„r‚rea nr. 20/1996
pentru aplicarea Legii nr. 112/1995, conform c„reia erau considerate ca trecute,
cu titlu, Ón proprietatea statului, imobilele preluate Ón aplicarea unei dispozi˛ii
legale. Conform aceleia∫i hot„r‚ri, Legea nr. 112/1995 nu era aplicabil„
imobilelor de˛inute de stat Ón absen˛a unei dispozi˛ii legale care s„ constituie
fundamentul juridic al dreptului de proprietate al statului.

68

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

42. La data de 18 februarie 1997 Guvernul a adoptat Hot„r‚rea nr. 11/1997
care completa Hot„r‚rea Guvernului nr. 20/1996. Conform art. 1 alin. 3 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 11/1997, dob‚ndirea de c„tre stat a bunurilor Ón temeiul
Decretului nr. 92/1950 trebuia s„ respecte condi˛iile impuse de art. 1 alin. 5 ∫i de
art. II din decretul mai sus men˛ionat ∫i trebuia s„ existe identitate Óntre
persoanele ce figurau ca proprietari Ón anexele la decret ∫i adev„ra˛ii proprietari la
data na˛ionaliz„rii.

J. Jurispruden˛a instan˛elor inferioare Ón ceea ce prive∫te autoritatea
lucrului judecat
43. Dup„ intrarea Ón vigoare a Hot„r‚rii Guvernului nr. 11 din 18
februarie 1997 unii proprietari, fa˛„ de care Curtea Suprem„ de Justi˛ie, Ón urma
admiterii recursurilor Ón anulare, anulase hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive, au
introdus noi ac˛iuni Ón revendicare. Problema excep˛iei autorit„˛ii lucrului judecat,
invocat„ Ón cadrul acestor noi proceduri, nu a primit o solu˛ionare unitar„ din
partea instan˛elor:
Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti, Sentin˛a civil„ nr. 5.626 din 16 mai 1997,
irevocabil„
îImobilul Ón cauz„ a mai constituit obiectul unui litigiu Óntre acelea∫i p„r˛i,
pronun˛‚ndu-se Sentin˛a civil„ nr. 212 din 12 ianuarie 1994 a Judec„toriei
Sectorului 2 Bucure∫ti, r„mas„ definitiv„, sentin˛„ prin care a fost admis„ ac˛iunea
reclamantului P.I. ∫i s-a constatat c„ acesta este unicul proprietar al imobilului (...)
Œmpotriva sentin˛ei civile nr. 212 din 12 ianuarie 1994 a fost declarat recurs
Ón anulare de c„tre procurorul general, recurs ce a fost admis de Curtea Suprem„
de Justi˛ie – Sec˛ia civil„ – prin Decizia nr. 2.495 din 28 septembrie 1995, ce a
casat respectiva sentin˛„ resping‚nd ac˛iunea reclamantului P.I.
(...) instan˛a, av‚nd Ón vedere prevederile art. 1201 din Codul civil, Ón sensul
c„ <<este lucru judecat atunci c‚nd a doua cerere de chemare Ón judecat„ are
acela∫i obiect, este Óntemeiat„ pe aceea∫i cauz„ ∫i este Óntre acelea∫i p„r˛i, f„cute
de ele Ón contra lor ∫i Ón aceea∫i calitate>>, urmeaz„ a se constata c„ Óntre acelea∫i
p„r˛i, asupra aceluia∫i imobil, a mai avut loc o judecat„ ce a fost solu˛ionat„
definitiv (...) de Curtea Suprem„ de Justi˛ie (...).
(...) instan˛a va admite excep˛ia autorit„˛ii de lucru judecat, urm‚nd a
respinge ac˛iunea reclamantului.“
Judec„toria F„g„ra∫, Sentin˛a civil„ nr. 3.276 din 10 decembrie 1998, apelat„
îConstat„ c„ asupra imobilului (...) s-au aplicat Ón mod nelegal dispozi˛iile
Decretului nr. 92/1950, imobilul fiind trecut abuziv Ón proprietatea statului
rom‚n (...), dispune restituirea imobilului (...), respinge excep˛ia autorit„˛ii de
lucru judecat (...).“
K. Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea public„ ∫i
regimul juridic al acesteia

CAUZA BRUM√RESCU ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

69

44. Dispozi˛iile aplicabile ale acestei legi sunt:
ART. 6
î(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale ∫i bunurile dob‚ndite de stat Ón perioada 6 martie 1945 –
22 decembrie 1989, dac„ au intrat Ón proprietatea statului Ón temeiul unui titlu
valabil, cu respectarea Constitu˛iei, a tratatelor interna˛ionale la care Rom‚nia era
parte ∫i a legilor Ón vigoare la data prelu„rii lor de c„tre stat.
(2) Bunurile preluate de stat f„r„ un titlu valabil, inclusiv cele ob˛inute prin
vicierea consim˛„m‚ntului, pot fi revendicate de fo∫tii proprietari sau de
succesorii acestora, dac„ nu fac obiectul unor legi speciale de repara˛ie.
(3) Instan˛ele judec„tore∫ti sunt competente s„ stabileasc„ valabilitatea
titlului.“

PROCEDURA DIN FAfiA COMISIEI
45. Domnul Brum„rescu a sesizat Comisia la data de 9 mai 1995. El sus˛inea
c„, Ón pofida prevederilor art. 6 alin. 1 din conven˛ie ∫i ale art. 1 din Protocolul
nr. 1, Curtea Suprem„ de Justi˛ie i-a Ónc„lcat dreptul de acces la o instan˛„ care s„
Ói permit„ reintrarea Ón posesia imobilului.
46. Comisia a re˛inut pl‚ngerea (nr. 28.342/1995) la data de 22 mai 1997. Œn
raportul din data de 15 aprilie 1998 (fostul articol 31 din conven˛ie) a
concluzionat Ón unanimitate c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie ∫i
a art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la conven˛ie.

Concluzii prezentate cur˛ii
47. Reclamantul roag„ Curtea s„ resping„ excep˛iile preliminare ridicate de
Guvern, s„ constate c„ a avut loc o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie ∫i a art.
1 din Protocolul nr. 1 ∫i s„ Ói acorde o satisfac˛ie echitabil„, conform art. 41 din
conven˛ie.
Guvernul invit„ Curtea s„ constate c„, Ón urma unor schimb„ri intervenite Ón
situa˛ia de fapt dup„ adoptarea raportului Comisiei, reclamantul a pierdut calitatea
de victim„ ∫i c„, Ón orice caz, nu a epuizat c„ile de recurs interne. Œn ceea ce
prive∫te fondul cauzei, roag„ Curtea s„ resping„ pl‚ngerea.
ŒN DREPT

1. Cu privire la excep˛iile preliminare ale Guvernului

A. Cu privire la calitatea de victim„
48. Conform opiniei Guvernului, faptele noi intervenite dup„ decizia asupra
admisibilit„˛ii din data de 22 mai 1997 atrag pierderea calit„˛ii de victim„ a
reclamantului, Ón sensul art. 34 din conven˛ie.
Guvernul sus˛ine c„ procedura ini˛iat„ de reclamant Ón aplicarea Legii nr.
112/1995 s-a finalizat prin hot„r‚rea din 24 martie 1998 prin care reclamantului
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i s-a restituit o parte din imobilul revendicat ∫i i s-a acordat o desp„gubire pentru
partea nerestituit„ Ón natur„. Aceast„ desp„gubire este suficient„ pentru ca
reclamantul s„ nu se mai poat„ pretinde victim„ a unei Ónc„lc„ri a dreptului la
respectarea bunurilor. De∫i aceast„ procedur„ se afl„ Ónc„ pe rol, reclamantul
contest‚nd Ón fa˛a instan˛elor refuzul restituirii integrale Ón natur„, Guvernul
apreciaz„ c„ tribunalele nu vor putea pronun˛a o hot„r‚re mai pu˛in favorabil„
dec‚t cea din 24 martie 1998.
49. Reclamantul invit„ Curtea s„ continue examinarea cauzei. El
argumenteaz„ c„ a fost lipsit de bunul s„u care nu i-a fost restituit nici la ora
actual„. Subliniaz„, de asemenea, c„ nu a dorit niciodat„ s„ renun˛e la bunul Ón
chestiune, accept‚nd desp„gubiri, ∫i c„, Ón orice caz, suma desp„gubirilor oferite
este derizorie Ón compara˛ie cu valoarea imobilului. Prin urmare, acordarea
desp„gubirilor Ón cauz„ nu are drept efect pierderea calit„˛ii de victim„ pe care
continu„ s„ o aib„.
50. Conform jurispruden˛ei constante a Cur˛ii, victim„, Ón sensul art. 34 din
conven˛ie, este persoana direct vizat„ de ac˛iunea sau de omisiunea Ón litigiu,
exist‚nd o Ónc„lcare a cerin˛elor Conven˛iei chiar ∫i Ón absen˛a vreunui prejudiciu;
acesta are importan˛„ numai Ón ceea ce prive∫te art. 41. Prin urmare, o hot„r‚re
sau m„sur„ favorabil„ reclamantului, Ón principiu, nu este suficient„ pentru
pierderea calit„˛ii de îvictim„“, dec‚t dac„ autorit„˛ile na˛ionale au recunoscut, Ón
mod explicit sau Ón substan˛„, ∫i apoi au reparat Ónc„lcarea conven˛iei (a se vedea,
Óntre altele, Hot„r‚rea Ludi Ómpotriva Elve˛iei din 15 iunie 1992, seria A nr. 238,
pag 18, alin. 34).
Œn cauza de fa˛„ Curtea observ„ c„ Ón prezent reclamantul se g„se∫te Ón
aceea∫i situa˛ie cu cea de la 1 martie 1995, din moment ce nici o hot„r‚re
definitiv„ nu a recunoscut, cel pu˛in Ón substan˛„, ∫i nici nu a reparat eventuala
Ónc„lcare a conven˛iei, care rezult„ din hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie.
Œntr-adev„r, Ón ceea ce prive∫te dreptul de proprietate al reclamantului,
procedura Ón restituire care a urmat deciziei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie nu s-a
finalizat Ónc„ printr-o hot„r‚re definitiv„. De∫i hot„r‚rile deja intervenite Ón acest
demers – care nu face Ón sine obiectul procedurii Ón fa˛a Cur˛ii – merg Ón sensul
unei oarecare Ómbun„t„˛iri a situa˛iei reclamantului –, restituirea par˛ial„ a
imobilului Ón chestiune ∫i acordarea de desp„gubiri pentru partea nerestituit„ – ∫i
de∫i nu este exclus ca Ón final reclamantul s„ poat„ avea c‚∫tig de cauz„, rezult„ c„
punctul de plecare al acestei proceduri este chiar situa˛ia creat„ Ón urma deciziei
contestate a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, ∫i anume faptul c„ imobilul Ón chestiune a
redevenit proprietatea statului. Prin urmare, aceast„ procedur„ nu poate Ónl„tura Ón
nici un caz Ón totalitate consecin˛ele deciziei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie asupra
folosin˛ei dreptului de proprietate, eventuala restituire a imobilului av‚nd o alt„
baz„ legal„ dec‚t cea care se afl„ la originea litigiului adus Ón fa˛a Cur˛ii.
Œn plus Curtea constat„ c„ pl‚ngerea reclamantului nu se limiteaz„ la
Ónc„lcarea de c„tre Curtea Suprem„ de Justi˛ie a dreptului s„u de proprietate, ci
reclam„, ca efect al aceleia∫i decizii, ∫i o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie.
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Reclamantul arat„ c„ motivul pentru care este victim„ se datoreaz„ anul„rii unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive pronun˛ate Ón favoarea sa ∫i constat„rii c„
instan˛ele nu aveau competen˛a s„ solu˛ioneze ac˛iunile Ón revendicare de genul
celei introduse de reclamant. Imposibilitatea de a aduce Ón fa˛a instan˛elor o
asemenea ac˛iune a durat mai mul˛i ani.
Chiar dac„ Ón urma adopt„rii unor noi reglement„ri ∫i a schimb„rii
jurispruden˛ei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie calea judec„toreasc„ este acum deschis„
Ón asemenea Ómprejur„ri, Curtea consider„ c„ ar fi Ómpov„r„tor s„ i se cear„
reclamantului s„ ini˛ieze aceea∫i procedur„ a doua oar„, cu at‚t mai mult cu c‚t, Ón
lumina jurispruden˛ei contradictorii a instan˛elor rom‚ne∫ti, rezultatul unei noi
ac˛iuni Ón revendicare r„m‚ne incert, av‚ndu-se Ón vedere principiul autorit„˛ii
lucrului judecat.
Œn aceste Ómprejur„ri nu se poate nega c„ reclamantul, a∫a cum sus˛ine, este
afectat de hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie ∫i continu„ s„ fie victim„ a unor
Ónc„lc„ri ale conven˛iei, care, dup„ p„rerea lui, rezult„ din aceast„ hot„r‚re.
Prin urmare, excep˛ia va fi respins„.

B. Asupra epuiz„rii c„ilor de recurs interne
51. Guvernul sus˛ine, de asemenea, inadmisibilitatea cererii datorit„ faptului
c„ nu au fost epuizate c„ile de recurs interne. Admi˛‚nd c„ Ón dreptul rom‚nesc nu
exist„ nici o cale de recurs eficient„ Ómpotriva Deciziei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
din 1 martie 1995, Guvernul argumenteaz„ c„ reclamantul ar trebui s„ introduc„ o
nou„ ac˛iune Ón revendicare. De∫i aceast„ cale de recurs a existat Ónaintea hot„r‚rii
de admisibilitate a Comisiei, ea a devenit eficient„ numai dup„ intrarea Ón vigoare
a Legii nr. 112/1995, interpretat„ Ón lumina Hot„r‚rii Guvernului nr. 11/1997,
a Legii nr. 213/1998 asupra domeniului public, ∫i dup„ schimbarea din 28
septembrie 1998 a jurispruden˛ei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie.
52. Curtea observ„ c„ Guvernul p‚r‚t a ridicat aceast„ excep˛ie pentru prima
oar„ Ón fa˛a Comisiei la 7 aprilie 1998, dup„ ce s-a pronun˛at decizia asupra
admisibilit„˛ii pl‚ngerii din 22 mai 1997 ∫i dup„ ce a transmis Comisiei propriile
observa˛ii pe fond la 11 iulie 1997.
53. Curtea reaminte∫te c„ o astfel de excep˛ie ar trebui, Ón principiu, s„ fie
ridicat„ Ónainte de examinarea admisibilit„˛ii unei pl‚ngeri (a se vedea, de
exemplu, Hot„r‚rea Campbell ∫i Fell Ómpotriva Regatului Unit din 28 iunie 1984,
seria A nr. 80, pag. 31, alin. 57; Hot„r‚rea Artico Ómpotriva Italiei din 13 mai
1980 seria A nr. 37, pag. 13, alin. 27). Cu toate acestea, Curtea nu consider„
necesar s„ examineze dac„ exist„ Ón spe˛„ circumstan˛e particulare care s„ permit„
Guvernului ridicarea acestei excep˛ii dup„ examinarea admisibilit„˛ii, Óntruc‚t ea
consider„, Ón orice caz, c„ aceast„ excep˛ie se dovede∫te neÓntemeiat„.
54. Curtea observ„ c„ Ónaintea introducerii pl‚ngerii la Comisie reclamantul
a folosit calea de recurs indicat„ de Guvern, adic„ o ac˛iune Ón revendicare. La
acea dat„, ca ∫i ast„zi, aceast„ cale de recurs exista ∫i era eficient„, ceea ce de
altfel Guvernul nu contest„.
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55. Curtea consider„ c„ Guvernul, care este r„spunz„tor de anularea unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive pronun˛ate Ón urma unei ac˛iuni Ón revendicare, nu
putea s„ nu se prevaleze de o neepuizare datorat„ faptului c„ reclamantul nu a
introdus o nou„ ac˛iune Ón revendicare (a se vedea ∫i alin. 50 in fine).
Prin urmare, aceast„ excep˛ie preliminar„ va fi respins„.

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 6 ALIN. 1 DIN
CONVENfiIE
56. Conform sus˛inerilor reclamantului, decizia din 1 martie 1995 a Cur˛ii
Supreme de Justi˛ie a Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din conven˛ie, care dispune:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil (...) de c„tre o
instan˛„ (...) care va hot„rÓ (...) asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i obliga˛iilor sale cu
caracter civil (...). î
57. Œn memoriul s„u reclamantul arat„ c„ refuzul Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
de a recunoa∫te instan˛elor competen˛a de a solu˛iona o ac˛iune Ón revendicare este
contrar dreptului la justi˛ie garantat de art. 21 din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i de art.
3 din Codul civil rom‚n, care reglementeaz„ denegarea de dreptate. Œn plus,
subliniaz„ c„ afirma˛ia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, Ón sensul c„ nu era proprietarul
bunului Ón litigiu, vine Ón contradic˛ie cu motivul invocat de aceasta pentru
admiterea recursului Ón anulare, ∫i anume lipsa de competen˛„ a instan˛elor Ón
solu˛ionarea pe fond a cauzei.
58. Guvernul admite c„ reclamantului i s-a refuzat dreptul la justi˛ie, dar
apreciaz„ c„ acest refuz a fost temporar ∫i c„ Ón orice caz era justificat, pentru c„
trebuia s„ asigure respectarea normelor de procedur„ ∫i a principiului separa˛iei
puterilor Ón stat.
59. Pentru Comisie dreptul de acces la justi˛ie solicit„ cu necesitate o cale
judiciar„ care s„ permit„ revendicarea drepturilor civile. Prin urmare, anularea
hot„r‚rii din 9 decembrie 1993, pe motivul c„ instan˛ele nu au competen˛a s„
solu˛ioneze o asemenea ac˛iune, a afectat Óns„∫i substan˛a dreptului de acces la
justi˛ie Ón sensul art. 6 alin. 1.
60. Œn consecin˛„, Curtea trebuie s„ verifice dac„ decizia din 1 martie 1995 a
Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din conven˛ie.
61. Dreptul la un proces echitabil Ón fa˛a unei instan˛e, garantat de art. 6 alin.
1 din conven˛ie, trebuie interpretat Ón lumina preambulului conven˛iei, care enun˛a
preeminen˛a dreptului ca element de patrimoniu comun al statelor contractante.
Unul dintre elementele fundamentale ale preeminen˛ei dreptului este principiul
securit„˛ii raporturilor juridice, care Ónseamn„, Óntre altele, c„ o solu˛ie definitiv„ a
oric„rui litigiu nu trebuie rediscutat„.
62. Œn spe˛„, Curtea observ„ c„ Ón perioada Ón care au avut loc evenimentele
procurorul general al Rom‚niei – care nu era parte Ón proces – dispunea, Ón
virtutea art. 330 din Codul de procedur„ civil„, de autoritatea de a ataca o
hot„r‚re definitiv„ printr-un recurs Ón anulare. Curtea observ„ c„, Ón exerci˛iul
autorit„˛ii sale, procurorului general nu i se impunea nici un termen, astfel c„
hot„r‚rile puteau fi rediscutate oric‚nd.
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Curtea subliniaz„ c„, admi˛‚nd recursul Ón anulare introdus Ón virtutea
autorit„˛ii mai sus men˛ionate, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a Ónl„turat efectele unei
proceduri judiciare care dusese, Ón termenii Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, la o
hot„r‚re judec„toreasc„ îirevocabil„“, dob‚ndind deci autoritatea lucrului judecat
∫i fiind, Ón plus, executat„.
Aplic‚nd Ón acest mod dispozi˛iile art. 330 mai sus citat, Curtea Suprem„ de
Justi˛ie a Ónc„lcat principiul securit„˛ii raporturilor juridice. Œn spe˛„ ∫i Ón virtutea
acestui fapt, dreptul reclamantului la un proces echitabil Ón sensul art. 6 alin. 1
din conven˛ie a fost ignorat.
A existat deci o Ónc„lcare a articolului mai sus men˛ionat.
63. Œn plus, Ón ceea ce prive∫te sus˛inerea reclamantului conform c„reia a fost
privat de dreptul de acces la justi˛ie, Curtea constat„ c„ Ón decizia din 1 martie
1995 Curtea Suprem„ de Justi˛ie a considerat c„ ac˛iunea promovat„ de intimat
ducea la lezarea unui act al legislativului, Decretul nr. 92/1950. Œn consecin˛„, a
considerat c„ aceast„ cauz„ exceda competen˛elor instan˛elor ∫i c„ numai
Parlamentul se putea pronun˛a cu privire la legalitatea na˛ionaliz„rii Ón chestiune.
64. Cu toate acestea, Ón hot„r‚rea sa Curtea Suprem„ de Justi˛ie afirm„ c„
reclamantul nu era proprietarul bunului Ón litigiu.
Curtea nu are competen˛a de a analiza hot„r‚rea pronun˛at„ la 1 martie 1995
Ón lumina dreptului intern, nici de a examina dac„ litigiul putea fi sau nu putea fi
solu˛ionat pe fond de Curtea Suprem„ de Justi˛ie Óns„∫i, fa˛„ de dispozi˛iile art.
330 din Codul de procedur„ civil„.
65. Curtea subliniaz„ c„ prin hot„r‚rea din 1 martie 1995 s-a motivat c„
instan˛ele nu erau competente s„ solu˛ioneze litigii civile similare celui Ón
discu˛ie. Apreciaz„ c„ o asemenea excludere este Ón sine contrar„ dreptului de
acces la justi˛ie, garantat de art. 6 alin. 1 din conven˛ie (a se vedea, mutatis
mutandis, Hot„r‚rea Vasilescu Ómpotriva Rom‚niei din 22 mai 1998, Colec˛ia
1998 – III, nr. 73, pag. 1.075 – 1.076, alin. 39 – 41).
Prin urmare, a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 ∫i Ón aceast„ privin˛„.
III. CU PRIVIRE LA ŒNC√LCAREA ART. 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1
ADIfiIONAL LA CONVENfiIE
66. Reclamantul se pl‚nge c„ decizia din 1 martie 1995 a Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie a avut ca efect Ónc„lcarea dreptului la respectarea propriet„˛ii, a∫a cum este
garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„ ∫i
Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii sau
a amenzilor.“
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A. Cu privire la existen˛a unui bun
67. Guvernul admite c„ dreptul consacrat prin hot„r‚rea din 9 decembrie
1993 reprezenta un îbun“ Ón sensul art. 1 din Protocolul nr. 1. Cu toate acestea, Ón
∫edin˛a public„ din data de 17 iunie 1999 Guvernul arat„ pentru prima dat„ c„
hot„r‚rea din 9 decembrie 1993 nu se referea la parterul casei, v‚ndut de stat Ón
1973.
68. Conform reclamantului, statul nu ar fi putut vinde Ón mod legal un bun
care nu-i apar˛inea. Pe de alt„ parte, locatarii parterului nu ar fi putut cump„ra
acest apartament dec‚t ac˛ion‚nd cu rea-credin˛„, din moment ce ∫tiau foarte bine
c„ p„rin˛ii reclamantului fuseser„ deposeda˛i Ón mod ilegal.
Ter˛ul intervenient sus˛ine c„ eventualul bun al reclamantului nu poate s„
includ„ ∫i apartamentul de la parterul imobilului, cump„rat Ón anul 1973 de unchii
s„i, pe care i-a mo∫tenit. El arat„ c„ respectiva cump„rare era conform legilor Ón
vigoare Ón anul 1973.
69. Curtea ia not„ de faptul c„ dreptul reclamantului asupra apartamentului
aflat la parterul imobilului Ón litigiu este contestat de ter˛ul intervenient. Ea
reaminte∫te totu∫i c„ procedura ini˛iat„ de reclamant Ómpotriva statului rom‚n nu
poate produce efecte dec‚t asupra drepturilor ∫i obliga˛iilor acestor p„r˛i. Curtea
mai subliniaz„ c„ ter˛ul intervenient nu a fost parte Ón vreo procedur„ intern„ care
s„ fac„ obiectul prezentei pl‚ngeri, singurele p„r˛i la aceste proceduri fiind
reclamantul ∫i guvernul p‚r‚t.
70. Curtea apreciaz„ c„ reclamantul avea un îbun“ Ón sensul art. 1 din
Protocolul nr. 1. Œntr-adev„r, hot„r‚rea judec„toriei din 9 decembrie 1993 a
stabilit c„ imobilul fusese na˛ionalizat cu Ónc„lcarea Decretului nr. 92/1950 ∫i a
constatat, cu efect retroactiv, c„ reclamantul era proprietarul legitim al acestuia, Ón
calitate de succesor al p„rin˛ilor s„i. Curtea mai subliniaz„ c„ dreptul
reclamantului, astfel recunoscut, nu era revocabil. De altfel, reclamantul s-a putut
bucura de bunul s„u Ón lini∫te, ca proprietar legitim, de la 9 decembrie 1993 p‚n„
la 1 martie 1995. De asemenea, a achitat taxele ∫i impozitele aferente imobilului.

B. Cu privire la existen˛a unei ingerin˛e
71. Pentru reclamant anularea hot„r‚rii din 9 decembrie 1993 a avut ca efect
imposibilitatea absolut„ de a-∫i valorifica dreptul de proprietate, ceea ce constituie
o Ónc„lcare a dreptului la respectarea propriet„˛ii.
72. Din punctul de vedere al Guvernului, decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie,
de∫i nu a tran∫at chestiunea dreptului de proprietate al reclamantului, a creat o
nesiguran˛„ de scurt„ durat„ cu privire la acest drept ∫i a constituit astfel o
Ónc„lcare temporar„ Ón dreptul intimatului la respectarea bunului s„u.
73. Comisia observ„ c„ reclamantului i s-a recunoscut dreptul de proprietate
printr-o hot„r‚re definitiv„ ∫i c„, prin urmare, putea spera Ón mod legitim s„ se
bucure de dreptul s„u Ón mod pa∫nic. Anularea hot„r‚rii din 9 decembrie 1993
constituie o ingerin˛„ Ón dreptul de proprietate al reclamantului.
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74. Curtea recunoa∫te c„ disputa asupra dreptului de proprietate al
reclamantului nu a constituit obiectul de analiz„ al Cur˛ii Supreme de Justi˛ie.
Constat„ Óns„ c„ a existat o Ónc„lcare a dreptului de proprietate al intimatului,
garantat de art. 1 din Protocolul nr. 1, prin aceea c„ hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie din 1 martie 1995 a casat hot„r‚rea definitiv„ din 9 decembrie 1993, care
Ói atribuia domnului Brum„rescu imobilul, hot„r‚rea respectiv„ fiind deja
executat„.

C. Cu privire la justificarea ingerin˛ei
75. R„m‚ne de stabilit dac„ ingerin˛a constatat„ de Curte a dus sau nu a dus
la o Ónc„lcare a art. 1. Pentru a face aceasta, trebuie examinat dac„, a∫a cum
sus˛ine Guvernul, ingerin˛a Ón cauz„ poate fi analizat„ din punctul de vedere al
principiului consacrat de prima fraz„ a primului alineat al art. 1, apreciind c„
hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie nu a reprezentat nici o lipsire formal„ de
proprietate, nici o reglementare a folosin˛ei propriet„˛ii, sau dac„, a∫a cum a
apreciat Comisia, cauza vizeaz„ o lipsire de proprietate, reglementat„ de a doua
fraz„ din acela∫i alineat.
76. Curtea reaminte∫te c„ pentru a stabili dac„ a existat o privare de bunuri Ón
sensul celei de-a doua înorme“, trebuie nu doar s„ se examineze dac„ a existat o
lipsire de proprietate sau o expropriere formal„, ci, dincolo de aparen˛e, s„ se
analizeze circumstan˛ele faptelor. Din moment ce conven˛ia protejeaz„ drepturi
îconcrete ∫i efective“, este important s„ se analizeze dac„ situa˛ia mai sus amintit„
nu echivala cu o expropriere de fapt (hot„r‚rile Sporrong ∫i Lonnroth Ómpotriva
Suediei din 23 septembrie 1982, seria A nr. 52, pag. 24 alin. 63, ∫i Vasilescu
Ómpotriva Rom‚niei mai sus citat„, pag. 1.078 alin. 51).
77. Curtea observ„ c„ Ón spe˛„ hot„r‚rea judec„toriei, prin care s-a dispus
autorit„˛ilor administrative s„ restituie reclamantului imobilul, devenise definitiv„
∫i irevocabil„, c„ Ón conformitate cu aceast„ hot„r‚re primarul municipiului
Bucure∫ti a dispus restituirea casei c„tre reclamant ∫i c„ Óntreprinderea C. a
executat dispozi˛ia primarului Ón mai 1994. Œn plus, la acea dat„ reclamantul a
Óncetat s„ pl„teasc„ chiria datorat„ pentru apartamentul ocupat Ón imobil, iar din
aprilie 1994 p‚n„ Ón aprilie 1996 a achitat taxele aferente imobilului. Curtea arat„
c„ hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie l-a lipsit pe reclamant de toate efectele
hot„r‚rii definitive pronun˛ate Ón favoarea sa, consider‚nd c„ statul demonstrase
c„ titlul s„u de proprietate se Óntemeia pe decretul de na˛ionalizare. Dup„ aceast„
hot„r‚re intimatul a fost informat c„ Óncep‚nd cu luna aprilie 1996 casa va fi
reintegrat„ Ón patrimoniul statului. Hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a avut
deci ca urmare lipsirea reclamantului de dreptul de proprietate asupra imobilului
pe care hot„r‚rea definitiv„ i-l conferise. Œn special reclamantul nu mai avea
facultatea de a vinde sau de a l„sa mo∫tenire bunul, de a consim˛i la donarea
acestuia sau de a dispune de el Ón orice alt mod. Œn aceste condi˛ii, Curtea constat„
c„ hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a avut ca efect lipsirea de proprietate, Ón
sensul celei de-a doua norme consacrate de art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la
conven˛ie.
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78. O lipsire de proprietate, Ón lumina celei de-a doua norme, poate fi
justificat„ numai dac„ se demonstreaz„, Ón special, c„ ea a intervenit pentru o
cauz„ de utilitate public„ ∫i a avut un temei legal. Œn plus, orice ingerin˛„ Ón
folosirea propriet„˛ii trebuie s„ r„spund„ exigen˛ei de propor˛ionalitate. Curtea
reaminte∫te mereu: trebuie men˛inut un echilibru just Óntre cerin˛ele de interes
general ale comunit„˛ii ∫i imperativele ap„r„rii drepturilor fundamentale ale
individului. Grija de a asigura un astfel de echilibru este inerent„ mecanismului
conven˛iei. Curtea reaminte∫te, de asemenea, c„ echilibrul este distrus atunci c‚nd
persoana Ón cauz„ suport„ o sarcin„ special„ ∫i exorbitant„ (Hot„r‚rea Sporrong ∫i
Lonnroth mai sus citat„, pag. 26 – 28).
79. Adopt‚nd punctul de vedere al Comisiei, Curtea observ„ c„ situa˛ia
rezultat„ Ón urma hot„r‚rii Cur˛ii Supreme de Justi˛ie nu are nici o justificare. Nici
instan˛a suprem„ ∫i nici Guvernul nu au Óncercat s„ indice care este acel motiv at‚t
de serios care s„ justifice lipsirea de proprietate pentru îcauz„ de utilitate
public„“. Œn plus Curtea constat„ c„ reclamantul este lipsit de bunul s„u de mai
bine de 4 ani, f„r„ s„ fi Óncasat vreo desp„gubire care s„ reflecte valoarea real„ a
acestuia, ∫i c„ eforturile depuse pentru a-∫i recupera proprietatea au fost p‚n„ Ón
prezent zadarnice.
80. Œn aceste condi˛ii, admi˛‚nd chiar c„ lipsirea de proprietate era justificat„
de o cauz„ de interes public, Curtea apreciaz„ c„ echilibrul rezonabil a fost rupt ∫i
c„ reclamantul a suportat ∫i Ónc„ mai suport„ o sarcin„ special„ ∫i exorbitant„. Prin
urmare, a existat ∫i continu„ s„ existe o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1
adi˛ional la conven˛ie.
III. APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
81. Œn termenii art. 41 din conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciu
82. Œn principal, reclamantul solicit„ restituirea bunului Ón litigiu. Œn caz de
nerestituire Ón˛elege s„ primeasc„ o sum„ corespunz„toare valorii actuale a
bunului, mai precis, conform raportului de expertiz„ Ónaintat Cur˛ii, 3.681.000.000
lei rom‚ne∫ti (ROL). Cu titlu de daune morale, solicit„ 75.000 dolari americani
(USD). Œn plus solicit„ s„ i se pl„teasc„ 26.000.150 ROL, reprezent‚nd onorariile
avocatului pentru procedurile Ón fa˛a organelor de la Strasbourg, precum ∫i
1.543.650 ROL, 500 USD ∫i 300 franci francezi cu titlu de cheltuieli diverse
pentru procedurile Ón fa˛a Cur˛ii, inclusiv pentru participarea la ∫edin˛a public„ din
data de 17 iunie 1999.
83. Guvernul sus˛ine Ón primul r‚nd c„ acordarea unei sume cu titlu de
desp„gubire material„ ar fi injust„, din moment ce reclamantul Ónc„ Ó∫i mai poate
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revendica cu succes imobilul Ón fa˛a instan˛elor interne. Œn orice caz, Guvernul
apreciaz„ c„ suma maxim„ care ar putea fi acordat„ este de 69.480 USD,
reprezent‚nd, conform raportului de expertiz„ pe care l-a Ónaintat Cur˛ii, valoarea
de plat„ a imobilului Ón litigiu, mai pu˛in valoarea apartamentului ocupat de
reclamant.
Œn ceea ce prive∫te suma solicitat„ cu titlu de daune morale, Guvernul sus˛ine
c„ aceast„ cerere nu este Óntemeiat„.
Guvernul arat„ c„ este de acord cu plata taxelor ∫i a cheltuielilor de judecat„,
Ón m„sura Ón care reclamantul va dovedi c„ au fost justificate, urm‚nd s„ fie
deduse sumele acordate cu titlu de asisten˛„ judiciar„.
84. Date fiind circumstan˛ele cauzei, Curtea apreciaz„ c„ problema aplic„rii
art. 41 nu poate fi Ónc„ solu˛ionat„ ∫i va dispune am‚narea discut„rii acestei
chestiuni, av‚nd Ón vedere ∫i un eventual acord Óntre statul p‚r‚t ∫i reclamant
(art. 75 alin. 1 ∫i 4 din Regulament).

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE,
1. hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie, Ón sensul c„
nu a existat un proces echitabil.
2. hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie, datorit„
faptului c„ reclamantului i s-a refuzat dreptul de acces la justi˛ie.
3. hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 adi˛ional la
conven˛ie.
4. hot„r„∫te c„ problema aplic„rii art. 41 din conven˛ie nu poate fi discutat„
Ón acest stadiu al procedurii.
Œn consecin˛„,
a) am‚n„ discutarea acestei chestiuni;
b) invit„ Guvernul ∫i reclamantul s„ adreseze Ón scris Cur˛ii, Ón termen de 3
luni, observa˛iile asupra satisfac˛iilor echitabile ∫i, Ón special, s„ aduc„ la
cuno∫tin˛„ orice acord la care s-ar ajunge;
c) am‚n„ procedura ulterioar„ ∫i Ómputernice∫te pe pre∫edintele Marii
Camere s„ stabileasc„ data noii proceduri atunci c‚nd va fi cazul.
Redactat„ Ón limbile francez„ ∫i englez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ la
Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg la data de 28 octombrie 1999.
Luzius Wildhaber,
pre∫edinte
Maud De Boer-Buquicchio,
grefier„ adjunct„
La prezenta hot„r‚re se ata∫eaz„, conform art. 45 alin. 2 din conven˛ie ∫i
art. 74 alin. 2 din Regulamentul Cur˛ii, urm„toarele opinii separate:
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a) opinia separat„ a domnului C. Rozakis;
b) opinia separat„ a judec„torului Sir Nicolas Bratza, Ómp„rt„∫it„ de domnul
Zupancic.
*

OPINIA SEPARAT√
A DOMNULUI JUDEC√TOR ROZAKIS

De∫i Ón prezenta cauz„ am votat pentru constatarea unei duble Ónc„lc„ri a
art. 6 alin. 1 din conven˛ie, apreciez c„ Ón realitate cele dou„ aspecte ale Ónc„lc„rii
sunt interdependente ∫i trebuie analizate ca o Ónc„lcare a dreptului de îacces la
justi˛ie“.
Curtea, Ón majoritate, a considerat c„ decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie a
Rom‚niei îa anulat Ón totalitate o procedur„ judiciar„ care se finalizase (...) printr-o
hot„r‚re judec„toreasc„ <<irevocabil„>>, care dob‚ndise deci autoritatea lucrului
judecat ∫i care, Ón plus, fusese deja executat„ (...), a Ónc„lcat principiul securit„˛ii
raporturilor juridice ∫i, prin aceasta, dreptul reclamantului la un proces echitabil“.
Eu v„d lucrurile dintr-o alt„ perspectiv„: no˛iunea îdrept la justi˛ie“ sau
îdrept de acces la instan˛„“ s-a dezvoltat Ón jurispruden˛a Cur˛ii Europene a
Drepturilor Omului ∫i acoper„ tot felul de circumstan˛e Ón care unui individ i se
neag„, prin ac˛iuni sau omisiuni ale autorit„˛ilor publice, posibilitatea de a ob˛ine
o hot„r‚re definitiv„ a unei instan˛e, cu privire la o contesta˛ie Ón materie civil„
sau o acuza˛ie Ón materie penal„. Jurispruden˛a actual„ arat„ c„ no˛iunea îdrept la
justi˛ie“ sau îdrept de acces la instan˛„“ nu se limiteaz„ Ón nici un caz la
posibilitatea acordat„ de a te adresa instan˛elor ∫i nici la faptul c„ exist„
posibilitatea ca o procedur„ judiciar„ Ón materie penal„ s„ se finalizeze printr-o
hot„r‚re; aceast„ no˛iune include ∫i dreptul la punerea Ón practic„ a verdictului sau
sentin˛ei pronun˛ate de instan˛„ ∫i func˛ionarea justi˛iei f„r„ presiuni din afar„.
Dreptul la instan˛„ nu este un simplu drept teoretic const‚nd Ón posibilitatea
acordat„ unui individ de a apela la o instan˛„ na˛ional„, ci include ∫i speran˛a
legitim„ c„ autorit„˛ile interne vor fi obligate s„ respecte o hot„r‚re definitiv„,
care va fi deci executat„.
Œn cauza de fa˛„ reclamantului i s-a acordat dreptul de a sesiza instan˛ele cu
un litigiu Ómpotriva statului. A beneficiat, conform legii, de capacitatea de a face
s„ se execute o hot„r‚re judec„toreasc„ care a dob‚ndit autoritatea lucrului judecat
∫i de a i se restitui proprietatea bunului. Dar dreptul s„u la justi˛ie a devenit
iluzoriu atunci c‚nd procurorul general ∫i Curtea Suprem„ de Justi˛ie au
intervenit, aplic‚nd art. 330 din Codul de procedur„ civil„, anul‚nd sentin˛a
judec„toriei ∫i consecin˛ele sale favorabile pentru intimat. Atunci c‚nd un sistem
judiciar confer„ unei instan˛e competen˛a de a pronun˛a hot„r‚ri definitive, iar
apoi permite ca acestea s„ fie anulate de ni∫te proceduri ulterioare, este afectat„
nu numai securitatea juridic„, dar este discutabil„ Óns„∫i existen˛a instan˛ei,
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aceasta neav‚nd Ón substan˛„ nici o competen˛„ s„ dispun„ definitiv asupra unei
chestiuni juridice.
Se na∫te deci Óntrebarea dac„ o persoan„ care sesizeaz„ instan˛a pentru ca
aceasta s„ se pronun˛e cu privire la pl‚ngerea respectiv„ a beneficiat cu adev„rat
de îdreptul la justi˛ie“ sau de îdreptul de acces la instan˛„“.
OPINIA SEPARAT√
A JUDEC√TORULUI SIR NICOLAS BRATZA,
LA CARE SE AL√TUR√ ™I DOMNUL JUDEC√TOR ZUPANCIC

Œmp„rt„∫esc punctul de vedere al celorlal˛i membri ai Cur˛ii, Ón sensul c„ a
existat o Ónc„lcare a art. 6 din conven˛ie sub dou„ aspecte ∫i o Ónc„lcare a art. 1
din Protocolul nr. 1 adi˛ional la conven˛ie. Sunt de acord, Ón cea mai mare parte,
cu ra˛ionamentul din hot„r‚rea Cur˛ii cu privire la aceste dou„ articole, dar doresc
s„ aduc argumente suplimentare cu privire la prima chestiune analizat„ prin prisma
art. 6.
Curtea a concluzionat c„, aplic‚nd dispozi˛iile art. 330 din Codul de
procedur„ civil„, Curtea Suprem„ de Justi˛ie îa Ónc„lcat principiul securit„˛ii
raporturilor juridice“ ∫i c„, Ón spe˛„, îdreptul reclamantului la un proces echitabil
Ón sensul art. 6 alin. 1 din conven˛ie a fost Ónc„lcat“ (alin. 62).
Consider c„ acest ra˛ionament nu este pe deplin satisf„c„tor; Óntr-adev„r,
exprim‚nd acest punct de vedere, Curtea nu a f„cut referire la propria
jurispruden˛„ ∫i nici nu a dat explica˛ii Ón detaliu asupra rela˛iei dintre no˛iunile
îsecuritate a raporturilor juridice“ ∫i îproces echitabil“.
Este posibil, consider, ca aceast„ rela˛ie s„ includ„ ∫i principiul îegalit„˛ii
armelor“, esen˛ial pentru existen˛a unui proces echitabil. Cu toate acestea, Ón
cadrul unei proceduri Ón care ∫i statul este parte, principiul îegalit„˛ii armelor“
poate fi Ónc„lcat atunci c‚nd legislativul intervine Ón administrarea justi˛iei Ón a∫a
fel Ónc‚t s„ poat„ influen˛a solu˛ia Ón cauz„. (Hot„r‚rea Rafin„riile grece∫ti Stran ∫i
Stratis Andreadis din 9 decembrie 1994, seria A nr. 301-B); prin urmare, se poate
argumenta c„ principiul îegalit„˛ii armelor“ este Ónc„lcat atunci c‚nd, ca Ón cazul
de fa˛„, Óntr-o procedur„ Ón care statul este implicat, procurorul general, func˛ionar
al statului, are competen˛a, conform art. 330 din Codul de procedur„ civil„, s„
solicite oric‚nd anularea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti irevocabile.
Œn ceea ce m„ prive∫te, apreciez c„ modalitatea de aplicare a art. 330 din
Codul de procedur„ civil„ nu a pus probleme at‚t din punctul de vedere al unui
îproces echitabil“, ci a reprezentat mai degrab„ o Ónc„lcare a îdreptului la
justi˛ie“, analizat din punctul de vedere al îdreptului de acces“, mai exact, al
dreptului de a sesiza o instan˛„ (a se vedea, de exemplu, Hot„r‚rea Philis
Ómpotriva Greciei din 27 august 1991, seria A nr. 209, pag. 20, alin. 59).
Œn Hot„r‚rea sa Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997 (Colec˛ie de
hot„r‚ri ∫i decizii, 1997 – II, pag. 495), Curtea a admis pl‚ngerea reclaman˛ilor,
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prin care se arat„ c„ refuzul autorit„˛ilor administrative de a se conforma
hot„r‚rilor Consiliului de Stat a Ónc„lcat dreptul lor la o protec˛ie judiciar„
efectiv„ a unui drept civil, Ónc„lc‚nd astfel art. 6 alin. 1. Reamintind jurispruden˛a
sa constant„, Ón sensul c„ art. 6 consacr„ îdreptul la justi˛ie“, Curtea a ar„tat:
îCu toate acestea, acest drept este iluzoriu atunci c‚nd ordinea juridic„
intern„ a unui stat contractant permite ca o hot„r‚re judiciar„ definitiv„ ∫i
obligatorie s„ r„m‚n„ f„r„ efect, prejudiciind astfel una dintre p„r˛i. Œntr-adev„r, ar
fi de neconceput ca art. 6 alin. 1 s„ descrie Ón detaliu garan˛iile de procedur„
acordate p„r˛ilor – echitate, publicitate ∫i celeritate – ∫i s„ nu protejeze executarea
hot„r‚rilor judec„tore∫ti; o interpretare a art. 6, Ón sensul c„ el vizeaz„ exclusiv
dreptul de acces la instan˛„ ∫i garan˛iile procedurale, ar risca s„ creeze situa˛ii
incompatibile cu principiul preeminen˛ei dreptului pe care statele contractante sau angajat s„-l respecte, o dat„ cu ratificarea conven˛iei (a se vedea, mutatis
mutandis, Hot„r‚rea Golder Ómpotriva Regatului Unit din 21 februarie 1975, seria
A nr. 18, pag. 16 – 18, alin. 34 – 36). Executarea unei hot„r‚ri pronun˛ate de o
instan˛„ trebuie deci considerat„ ca f„c‚nd parte integrant„ din <<procedur„>> Ón
sensul art. 6; de altfel, Curtea s-a pronun˛at Ón acest sens (a se vedea hot„r‚rile Di
Pede Ómpotriva Italiei ∫i Zappia Ómpotriva Italiei din 26 septembrie 1996, Colec˛ia
de hot„r‚ri ∫i decizii, 1996 – IV, pag. 1.383 – 1.384, alin. 20 – 24 ∫i, respectiv,
pag. 1.410 – 1.411, alin. 16 – 20).“ (Hot„r‚rea Hornsby mai sus citat„, pag. 510,
alin. 40).
Atunci c‚nd circumstan˛ele cauzei sunt diferite, mi se pare c„ se aplic„ un
ra˛ionament analog. Dreptul unui justi˛iabil de a se adresa instan˛elor ar fi ∫i el
iluzoriu, dac„ ordinea juridic„ a unui stat contractant ar permite ca o hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„ ∫i obligatorie s„ fie anulat„ de Curtea Suprem„ de
Justi˛ie Ón urma unui recurs introdus Ón orice moment de procurorul general. Cu
at‚t mai mult cu c‚t hot„r‚rea pronun˛at„ de Judec„toria Bucure∫ti este nu numai
definitiv„ ∫i executorie, ci a fost ∫i executat„ de autorit„˛ile care au dispus punerea
Ón posesie cu c‚teva luni Ónaintea introducerii recursului Ón anulare.
Sunt de acord c„ principiul securit„˛ii raporturilor juridice are o importan˛„
fundamental„; totu∫i, atunci c‚nd, ca Ón cazul de fa˛„, Ónc„lcarea acestui principiu
se datoreaz„ posibilit„˛ii de a anula, f„r„ limit„ Ón timp, o hot„r‚re definitiv„,
obligatorie ∫i executat„, apreciez c„ Ónc„lcarea trebuie considerat„ ca o Ónfr‚ngere
a îdreptului la justi˛ie“ garantat de art. 6 din conven˛ie.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 11 ianuarie 2000

Ón cauza Ignaccolo-Zenide Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 31679/96)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 6 din 8 ianuarie 2001

Œn cauza Ignaccolo-Zenide Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia I), constituit„ Ón Camera
av‚nd urm„toarea componen˛„:
dna E. Palm, pre∫edinte, dl. J. Casadevall, dl. Gaukur Jorundsson, dl. R.
Turmen, dna. W. Thomassen, dl. R. Maruste – judec„tori, dna. A. Diculescu™ova, judec„tor ad-hoc ∫i domnul M. O’Boyle, grefier sec˛ie,
dup„ deliberarea care a avut loc Ón Camera de Consiliu la data de 14
septembrie 1999 ∫i apoi la data de 11 ianuarie 2000,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:
PROCEDURA
1. Curtea a fost sesizat„ de c„tre Guvernul rom‚n (Guvernul) la data de 27
ianuarie 1999, Ón termenul de 3 luni prev„zut de fostele articole 32 alin. 1 ∫i 47
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(conven˛ia). La origine se afl„ o pl‚ngere (nr. 31.679/96) Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia) fusese
sesizat„ de un cet„˛ean francez, doamna Rita Ignaccolo-Zenide, la data de 22
ianuarie 1996, Ón temeiul fostului articol 25.
Œn sesizarea Guvernului se invoc„ fostele articole 44 ∫i 48, precum ∫i
declara˛ia rom‚n„ care recunoa∫te jurisdic˛ia obligatorie a Cur˛ii (fostul articol
46). Ea are ca obiect ob˛inerea unei decizii prin care s„ se stabileasc„ dac„, Ón
func˛ie de situa˛ia de fapt, statul p‚r‚t a Ónc„lcat art. 8 din conven˛ie.
2. Œn urma intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la noiembrie 1998 ∫i
conform art. 5 alin. 4 din protocolul men˛ionat mai sus, coroborat cu art. 100
alin. 1 ∫i cu art. 24 alin. 6 din Regulamentul Cur˛ii (Regulamentul)*1), Marea
Camer„ a hot„r‚t la 31 martie 1999 c„ examinarea cauzei va avea loc Ón fa˛a unei
camere constituite Ón cadrul uneia dintre sec˛iile Cur˛ii.
Nota grefei:
*1) Intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
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3. Conform art. 52 alin. 1 din Regulament, pre∫edintele Cur˛ii, domnul L.
Wildhaber, a transmis cauza Sec˛iei I. Camera, constituit„ Ón cadrul sec˛iei
respective, Ói includea, cu drepturi depline, pe domnul C. B‚rsan, judec„tor ales ca
reprezentant al Rom‚niei [art. 27 alin. 2 din Conven˛ie ∫i art. 26 alin. 1 lit. a) din
Regulament], ∫i pe doamna E. Palm, pre∫edinta sec˛iei [art. 26 alin. 1 lit. a) din
Regulament]. Œn plus, au mai fost desemna˛i de c„tre doamna pre∫edint„ a sec˛iei,
pentru completarea Camerei, domnul J. Casadevall, domnul Gaukur Jorundsson,
doamna W. Thomassen ∫i domnul Maruste [art. 26 alin. 1 lit. b) din Regulament].
4. Ulterior domnul C. B‚rsan, care participase la examinarea cauzei Ón
Comisie, a formulat cerere de ab˛inere (art. 28 din Regulament). Œn consecin˛„,
Guvernul a desemnat-o pe doamna Ana Diculescu-™ova Ón calitate de judec„tor
ad-hoc (art. 27 alin. 2 din Conven˛ie ∫i art. 29 alin. 1 din Regulament).
5. Reprezentantul reclamantei ∫i-a prezentat memoriul la data de 19 februarie
1999. Dup„ ce a beneficiat de o am‚nare a termenului, agentul guvernamental a
prezentat propriul s„u memoriu la data de 5 iulie.
6. La data de 28 mai 1999, conform art. 61 alin. 3 din Regulament,
pre∫edinta a autorizat asocia˛iile îAIRE Centre“ ∫i îReunite“ s„ prezinte
Ómpreun„ observa˛ii scrise asupra unor aspecte ale cauzei. Aceste observa˛ii au
fost primite la data de 1 iulie 1999.
7. La data de 28 iulie 1999 reprezentantul reclamantei a depus observa˛ii
complementare. La data de 30 iulie 1999, Ón virtutea art. 61 alin. 5 din
Regulament, Guvernul ∫i-a formulat propriile comentarii privind observa˛iile
p„r˛ilor interveniente.
8. Conform deciziei Camerei, la data de 14 septembrie 1999 a avut loc o
audiere public„ la Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg.
S-au Ónf„˛i∫at:
– din partea Guvernului
– domnul C.-L. Popescu, consilier Ón Ministerul Justi˛iei, agent;
– domnul M. Selegean, Ministerul Justi˛iei, consilier;
– domnul T. Corl„˛ean, Ministerul Afacerilor Externe, consilier;
– din partea reclamantei
– domnul J. Lagrange, avocat Ón baroul Nancy, consilier.
Curtea a audiat declara˛iile domnului Lagrange ∫i ale domnului Popescu.
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
9. La data de 7 mai 1980 reclamanta s-a c„s„torit cu D.Z., cet„˛ean rom‚n.
So˛ii au avut doi copii, Maud ∫i Adele, n„scute Ón anul 1981 ∫i, respectiv, Ón anul
1984.
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10. Printr-o hot„r‚re din 20 decembrie 1989 Tribunalul din Bar-le-Duc a
pronun˛at divor˛ul so˛ilor ∫i a luat act de tranzac˛ia Óncheiat„ Óntre cei doi cu
privire la reglementarea consecin˛elor divor˛ului. Conform tranzac˛iei, autoritatea
parental„ asupra minorilor era atribuit„ tat„lui, reclamanta beneficiind de dreptul
de vizitare ∫i g„zduire.
11. Œn cursul anului 1990 D.Z. s-a stabilit Ón Statele Unite ale Americii
Ómpreun„ cu fiicele sale.
12. La data de 3 septembrie 1990 reclamanta a introdus o pl‚ngere Ómpotriva
acestuia pentru exercitarea necorespunz„toare a drepturilor minorilor. A sus˛inut
c„, Óncep‚nd cu luna septembrie 1990, D.Z. nu a mai respectat dreptul la vizit„,
din moment ce, f„r„ s„ o Ón∫tiin˛eze, a ˛inut copiii Ón Statele Unite mai mult de
jum„tate din timpul vacan˛ei ∫colare.
13. La data de 4 septembrie 1990 reclamanta l-a chemat Ón judecat„ pe D.Z.,
solicit‚nd Tribunalului din Metz ca pe cale de ordonan˛„ pre∫edin˛ial„ s„ i se
atribuie autoritatea parental„, s„ se stabileasc„ domiciliul minorilor la mam„ ∫i s„
i se interzic„ lui D.Z. s„ Ói scoat„ de pe teritoriul francez f„r„ consim˛„m‚ntul s„u.
14. Prin hot„r‚rea pronun˛at„ la data de 11 septembrie 1990 judec„torul
pentru cauze matrimoniale din cadrul Tribunalului din Metz a respins cererea.
15. Sesizat„ de reclamant„, Curtea de Apel din Metz, prin Decizia din 28 mai
1991, a casat hot„r‚rea men˛ionat„, a Óncredin˛at autoritatea parental„ ambilor
p„rin˛i, a stabilit domiciliul minorilor la mam„ ∫i a acordat tat„lui dreptul la vizit„
∫i g„zduire.
16. D.Z. nu s-a conformat dispozi˛iilor hot„r‚rii ∫i nu a Ónapoiat copiii mamei
lor.
17. Sesizat de c„tre D.Z., care locuia de mai mult de un an Ón Texas,
Tribunalul districtului Harris, prin hot„r‚rea din 30 septembrie 1991, a anulat
decizia Cur˛ii de Apel din Metz ∫i a Óncredin˛at minorele tat„lui. Reclamantei,
care nu a participat la dezbateri ∫i nici nu a fost reprezentat„, i s-a acordat doar
dreptul la vizit„. Av‚nd Ón vedere avizul formulat de un psiholog, conform c„ruia
copiii nu Ó∫i mai aminteau exact perioada de dinaintea divor˛ului, petrecut„
Ómpreun„ cu mama lor, ∫i erau Ónc‚nta˛i s„ locuiasc„ Ómpreun„ cu tat„l ∫i cu mama
lor vitreg„, instan˛a a considerat c„ ei sunt ferici˛i ∫i s-au integrat bine Ón Texas,
unde beneficiau de o protec˛ie ∫i o aten˛ie deosebite din partea autorit„˛ilor.
18. Œn decembrie 1991 D.Z. s-a stabilit Ón California, Ómpreun„ cu cei doi
copii.
19. Printr-o ordonan˛„ din 24 februarie 1992 judec„torul de instruc˛ie din
cadrul Tribunalului Metz l-a trimis Ón judecat„ pe D.Z. pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de exercitare necorespunz„toare a drepturilor minorilor, infrac˛iune
prev„zut„ la art. 357 din Codul penal francez. Reclamanta a declarat c„ se
constituie parte civil„.
20. La data de 18 septembrie 1992 Tribunalul din Metz, Ón lipsa inculpatului,
l-a condamnat pe D.Z. la pedeapsa cu Ónchisoare pe durat„ de un an pentru
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nerespectarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti privind minorii ∫i a emis mandat de
arestare.
21. Mandatul nu a putut fi executat, deoarece D.Z. nu se afla pe teritoriul
francez.
22. La o dat„ neprecizat„ D.Z. a declarat recurs Ómpotriva deciziei pronun˛ate
de Curtea de Apel din Metz la 28 mai 1991.
23. Reamintind autoritatea suveran„ a instan˛elor pe fond Ón materie de
apreciere a valorii ∫i a influen˛ei probelor, Curtea de Casa˛ie, prin Decizia din 25
noiembrie 1992, a respins recursul ∫i l-a obligat pe recurent la plata unei amenzi
civile Ón valoare de 10.000 de franci.
24. Reclamanta, care ini˛iase Ón Statele Unite o procedur„ pentru
recunoa∫terea ∫i executarea hot„r‚rii din 28 mai 1991, a ob˛inut, Óntre 1993 ∫i
1994, cinci hot„r‚ri ale instan˛elor californiene, care Ól obligau pe D.Z. s„ Ói
Ónapoieze copiii. La data de 10 august 1993 Curtea Superioar„ a statului
California a pronun˛at o hot„r‚re de exequatur ∫i l-a obligat pe D.Z. s„ Ónapoieze
copiii mamei lor.
25. Œntr-un raport din 17 august 1993 L.S., expert Ón psihologia familiei,
acreditat de instan˛ele californiene, a ar„tat, Ón urma unei convorbiri cu fetele, c„
acestea nu doreau s„ locuiasc„ din nou Ómpreun„ cu mama lor, ci erau fericite
al„turi de tat„l lor ∫i de noua so˛ie a acestuia. Œn timp ce Maud nu p„rea s„ aib„
resentimente fa˛„ de mama ei, Adele i-a declarat lui L.S. c„ mama ei este îur‚t„ ∫i
rea“ ∫i c„ nu le iube∫te, ci vrea numai s„ le arate celorlal˛i ∫i s„ le cumpere juc„rii.
26. Printr-o hot„r‚re din 1 februarie 1994 Curtea de Apel a statului
California a stabilit c„ Tribunalul districtului Harris din statul Texas nu avea
competen˛a de a schimba hot„r‚rea pronun˛at„ de Curtea de Apel din Metz. Prin
decizia pronun˛at„ la 29 aprilie 1994 Curtea Superioar„ a statului California a
confirmat hot„r‚rea Cur˛ii de Apel din Metz, stabilind c„ fetele trebuiau s„
locuiasc„ cu reclamanta, ∫i a constatat c„ p„r„sirea teritoriului statului California a
fost nelegal„ din moment ce nu a existat o autoriza˛ie expres„ a instan˛ei.
27. Hot„r‚rile statului California nu au fost executate de c„tre D.Z. care a
p„r„sit teritoriul american Ón martie 1994 ∫i s-a Óntors Ón Rom‚nia Ómpreun„ cu
fiicele sale.
28. Œn iulie 1994, invoc‚nd Conven˛ia de la Haga cu privire la aspectele
civile ale r„pirii interna˛ionale de copii, adoptat„ la 25 octombrie 1980, denumit„
Ón continuare Conven˛ia de la Haga, Autoritatea central„ francez„, reprezentat„
de Ministerul Justi˛iei, solicit„ Ónapoierea copiilor.
29. Œn noiembrie 1994 Autoritatea central„ a Statelor Unite a cerut
Ministerului Justi˛iei din Rom‚nia, Autoritatea central„ a Rom‚niei, Ónapoierea
copiilor, conform art. 3 ∫i 5 din Conven˛ia de la Haga.
30. Œn decembrie 1994 Autoritatea central„ francez„ a solicitat Autorit„˛ii
centrale rom‚ne Ónapoierea copiilor conform art. 3 ∫i 5 din Conven˛ia de la Haga.
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31. Invoc‚nd art. 2 din Conven˛ia de la Haga, reclamanta a solicitat la data
de 8 decembrie 1994 Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti ca, pe cale de ordonan˛„
pre∫edin˛ial„, D.Z. s„ fie obligat la executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti prin care iau fost Óncredin˛ate minorele, precum ∫i a celor care au dispus Ónapoierea lor.
32. Instan˛a s-a pronun˛at la data de 14 decembrie 1994. Œn primul r‚nd, a
constatat c„ decizia pronun˛at„ de Curtea de Apel din Metz la 28 mai 1991 a
stabilit domiciliul copiilor la reclamant„ ∫i c„ hot„r‚rile pronun˛ate Ón California
ordonau Ónapoierea lor. A constatat apoi c„ D.Z., lu‚nd copiii, Ónc„lcase hot„r‚rile
citate mai sus ∫i c„ a fost condamnat la o pedeaps„ de un an Ónchisoare pentru
nerespectarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti privind Óncredin˛area minorilor. Instan˛a a
constatat c„ erau Óndeplinite condi˛iile legale privind urgen˛a cererii, Óntruc‚t
dreptul reclamantei putea fi afectat Ón mod ireparabil Ón caz de Ónt‚rziere. Œn plus,
m„sura solicitat„ avea un caracter provizoriu, care nu prejudeca fondul, urm„rind
doar s„ asigure respectarea dreptului reclamantei, pe care orice Ónt‚rziere l-ar fi
pus Ón pericol. De asemenea, era evident„ aparen˛a dreptului, condi˛ie necesar„
pentru ca o cerere de ordonan˛„ pre∫edin˛ial„ s„ poat„ fi admis„. Prin urmare,
instan˛a a hot„r‚t c„ Ón cauz„ erau aplicabile dispozi˛iile Conven˛iei de la Haga,
care f„cea parte din dreptul intern ca urmare a ratific„rii conven˛iei de c„tre
Rom‚nia prin Legea nr. 100/1992, ∫i c„ erau aplicabile mai cu seam„ dispozi˛iile
art. 14, care Ói permitea s„ se pronun˛e cu privire la executarea unei hot„r‚ri
pronun˛ate Ón str„in„tate, f„r„ a se cere procedura exequatur-ului. Prin ordonan˛a
pre∫edin˛ial„ executorie f„r„ soma˛ie instan˛a a dispus Ónapoierea minorelor
reclamantei.
33. Ordonan˛a nu a putut fi executat„, deoarece D.Z. a ascuns copiii.
34. Œn decembrie 1994 D.Z. a retras copiii de la ∫coal„ ∫i i-a dus Óntr-un loc
necunoscut.
35. Œmpotriva ordonan˛ei din 14 decembrie 1994 D.Z. a declarat apel. La
termenul din 9 iunie 1995 Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a am‚nat cauza
pentru 30 iunie 1995 ∫i a dispus audierea minorelor.
36. La data de 30 iunie 1995, Ón absen˛a reprezentantului Ministerului
Justi˛iei care introdusese cerere de interven˛ie accesorie ∫i a Autorit„˛ii tutelare
din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 Bucure∫ti, instan˛a a am‚nat judecarea
cauzei. La acela∫i termen a admis cererea de suspendare a execut„rii ordonan˛ei.
Decizia nu a fost motivat„.
37. La data de 23 august 1995 Ministerul Justi˛iei a solicitat Autorit„˛ii
tutelare efectuarea unei anchete sociale la domiciliul lui D.Z.
38. La o dat„ neprecizat„ primarul municipiului Bucure∫ti a informat
Ministerul Justi˛iei c„ o anchet„ social„ fusese efectuat„ Ón septembrie 1995 de
c„tre Prim„ria Sectorului 2 Bucure∫ti. Concluziile anchetei erau semnate de
primarul sectorului 2, de secretarul prim„riei ∫i de un inspector ∫i aveau urm„torul
con˛inut:
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îMinorele (...) Maud ∫i (...) Adele (...) locuiesc Ómpreun„ cu tat„l ∫i cu so˛ia
acestuia Óntr-o vil„ compus„ din 8 camere, feti˛ele av‚nd camerele lor.
Sunt foarte bine Óngrijite, tat„l preocup‚ndu-se material ∫i moral Ón
asigurarea celor mai bune condi˛ii de cre∫tere ∫i educare a acestora.
Din discu˛iile purtate cu minorele, Ón limba rom‚n„, pe care o st„p‚nesc
foarte bine, s-a constatat c„ acestea sunt inteligente, sociabile, degajate, duc o
via˛„ normal„, citesc, scriu, ascult„ muzic„, se joac„ cu copiii vecinilor ∫i cu cei
de la ∫coal„, Ónva˛„.
S-a constatat c„ Óntre minore, tat„ ∫i so˛ia acestuia exist„ un climat de bun„
Ón˛elegere ∫i prietenie, fiind deosebit de ata∫a˛i unul de cel„lalt.
Nu doresc s„ locuiasc„ Ón Fran˛a cu mama lor, pe care ∫i-o amintesc ca fiind
rece ∫i dezinteresat„ de ele. Spun c„ la tat„ au g„sit Óntotdeauna Ón˛elegere, c„ldur„
∫i afec˛iune.
Sunt impresionate pl„cut de Rom‚nia ∫i de rom‚ni, printre care ∫i-au f„cut
mul˛i prieteni. Œn vacan˛„ au fost plecate din Bucure∫ti Ón provincie unde s-au
sim˛it minunat.
Œntrebate fiind dac„ doresc s„-∫i vad„ mama sau s„ locuiasc„ la aceasta,
r„spunsul lor este categoric nu ∫i insist„ s„ se ˛in„ seama de dorin˛ele lor Ón orice
fel de aprecieri.
Ca o concluzie general„, apreciem c„ minorelor Maud ∫i Adele le sunt
asigurate Ón Rom‚nia cele mai prielnice condi˛ii pentru cre∫terea ∫i educarea lor.“
39. Prin decizia din 1 septembrie 1995 Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a
respins apelul declarat de D.Z. Ómpotriva hot„r‚rii din 14 decembrie 1994.
40. D.Z. a introdus recurs la Curtea de Apel Bucure∫ti care, prin decizia din
14 martie 1996, a anulat recursul, constat‚nd nemotivarea acestuia.
A. Contesta˛ie la executare
41. La o dat„ neprecizat„ D.Z. a introdus o contesta˛ie la executare Ómpotriva
hot„r‚rii din 14 decembrie 1994. Dup„ ce a audiat minorele, care ∫i-au reafirmat
dorin˛a de a r„m‚ne cu tat„l lor, Judec„toria Municipiului Bucure∫ti a respins
contesta˛ia la 7 aprilie 1995.
42. D.Z. a declarat din nou recurs Ómpotriva hot„r‚rii, iar prin decizia din 9
februarie 1996 Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a men˛inut hot„r‚rea atacat„.

B. Cererea de reÓncredin˛are a minorilor
43. La 27 octombrie 1995 D.Z. a solicitat Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti
reÓncredin˛area celor dou„ minore. A ar„tat c„ Óncep‚nd din 1994 locuie∫te la
Bucure∫ti Óntr-o vil„ spa˛ioas„, oferind condi˛ii excep˛ionale copiilor, care nu
doresc s„ locuiasc„ cu mama lor ∫i pentru motivul c„ aceasta face parte dintr-o
sect„.
Instan˛a, Ón fa˛a c„reia D.Z. declarase c„ reclamanta ∫i-a ales domiciliul la
™tefan Constantin, a dispus citarea acestuia din urm„. Din documentele de care
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dispune Curtea reiese c„ reclamanta nu a fost informat„ nici Ón aceast„ etap„ a
procedurii ∫i nici mai t‚rziu despre chemarea sa Ón judecat„.
44. La 26 ianuarie 1996, la cererea judec„toriei, Prim„ria Sectorului 2
Bucure∫ti a efectuat o anchet„ social„. Œn urma acesteia, primarul municipiului
Bucure∫ti a informat instan˛a c„ fetele sunt bine dezvoltate at‚t fizic, c‚t ∫i psihic,
c„ duc o via˛„ normal„, au prieteni la ∫coal„ ∫i printre vecini ∫i sunt foarte ata∫ate
de tat„l lor ∫i de so˛ia acestuia, care se ocup„ foarte bine de ele ∫i al„turi de care
ele doresc s„ r„m‚n„.
45. Dup„ dou„ termene, la 8 ∫i la 29 ianuarie 1996, Ón absen˛a reclamantei, ∫i
dup„ ce a audiat minorii Ón Camera de Consiliu la 16 ianuarie 1996, instan˛a a
pronun˛at hot„r‚rea din 5 februarie 1996, tot Ón absen˛a reclamantei. Subliniind
prioritatea interesului copiilor ∫i av‚nd Ón vedere documentele transmise de
profesorii fetelor privind bunele rezultate la Ónv„˛„tur„, o scrisoare a
Secretariatului de Stat pentru Culte, conform c„reia secta din care ar fi f„cut parte
reclamanta nu este recunoscut„ Ón Rom‚nia, precum ∫i ancheta social„ efectuat„
de Prim„ria Sectorului 2 Bucure∫ti, instan˛a a solu˛ionat cererea lui D.Z.,
consider‚nd c„ acesta asigur„ cele mai bune condi˛ii de via˛„ ∫i educa˛ie copiilor,
pe care, de altfel, i-a crescut singur dup„ divor˛.
46. La 16 octombrie 1996 Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a admis apelul
declarat, a desfiin˛at hot„r‚rea atacat„ ∫i a trimis cauza spre rejudecare, constat‚nd
lipsa de procedur„ cu reclamanta. Instan˛a a re˛inut c„ reclamanta domiciliaz„ Ón
Fran˛a, c„ ™tefan Constantin avea procur„ special„ pentru a o reprezenta Óntr-un
alt litigiu ∫i deci, Ón absen˛a unei procuri speciale pentru aceast„ cauz„, citarea ar
fi trebuit s„ se fac„ la domiciliul din Fran˛a al reclamantei.
47. D.Z. a atacat hot„r‚rea, motiv‚nd c„ ™tefan Constantin avea o procur„
general„ ∫i, Ón consecin˛„, citarea ∫i comunicarea actelor de procedur„ la
domiciliul mandatarului erau legale.
48. Prin decizia din 9 aprilie 1997, pronun˛at„ Ón absen˛a reclamantei sau a
unui reprezentant al acesteia, Curtea de Apel Bucure∫ti a admis recursul,
constat‚nd c„ ™tefan Constantin era mandatarul general al reclamantei. Pe cale de
consecin˛„, a casat decizia din 16 octombrie 1996 ∫i a trimis cauza Tribunalului
Municipiului Bucure∫ti pentru rejudecarea apelului.
49. Primul termen pentru rejudecare a fost stabilit la 23 ianuarie 1998.
Conform Óncheierii de la acea dat„, la apelul nominal au r„spuns D.Z., personal ∫i
asistat de avocat, precum ∫i asistentul domnului Florea Constantin, avocatul care,
din punctul de vedere al instan˛ei, o reprezenta pe reclamant„. Curtea nu poate
stabili, pe baza documentelor care i-au fost prezentate, dac„ instan˛a a considerat
drept mandatar al reclamantei pe Florea sau pe ™tefan Constantin.
Ar„t‚nd c„ Florea Constantin era absent, asistentul a solicitat am‚narea
dezbaterilor. Instan˛a a respins aceast„ cerere dup„ ce a acordat cuv‚ntul
avocatului lui D.Z. La 30 ianuarie 1998, Ón absen˛a reclamantei ∫i a
reprezentantului acesteia, a avut loc pronun˛area. F„r„ a aduce Ón discu˛ie
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problema reprezent„rii reclamantei, instan˛a a respins apelul ∫i a confirmat astfel
hot„r‚rea din 5 februarie 1996, ar„t‚nd c„ fetele doreau s„ r„m‚n„ cu tat„l lor,
care le asigura cele mai bune condi˛ii de via˛„.
50. Se pare c„ Ómpotriva deciziei din 30 ianuarie 1998 a fost introdus un
recurs Ón numele reclamantei. Documentele prezentate Cur˛ii nu permit s„ se
stabileasc„ dac„ recursul a fost introdus de Óns„∫i reclamanta. Oricum ar fi stat
lucrurile, prin hot„r‚rea din 28 mai 1998 Curtea de Apel Bucure∫ti a anulat
recursul ca nemotivat. A∫a cum reiese din aceast„ decizie, care nu a fost transmis„
grefei de c„tre Guvernul p‚r‚t dec‚t la 13 septembrie 1999, la dezbaterile din 28
mai 1998 a participat doar D.Z.

C. Cererea de transfer a autorit„˛ii parentale, adresat„ Tribunalului de
Œnalt„ Instan˛„ din Metz
51. Prin cererea din 5 ianuarie 1995 D.Z. a solicitat judec„torului competent
Ón cauze familiale din cadrul Tribunalului de Œnalt„ Instan˛„ din Metz stabilirea
domiciliului minorelor ∫i acordarea autorit„˛ii parentale.
52. Dup„ numeroase am‚n„ri instan˛a a pronun˛at o hot„r‚re la data de 22
februarie 1996. A considerat Ón primul r‚nd c„ nu trebuia s„ se ˛in„ seama de
hot„r‚rea pronun˛at„ la 5 februarie 1996 de c„tre judec„toria din Bucure∫ti,
deoarece aceasta din urm„ nu era competent„ s„ se pronun˛e pe fond Ón privin˛a
dreptului de Óncredin˛are a copiilor, din moment ce instan˛ele rom‚ne∫ti nu puteau
fi sesizate dec‚t cu o cerere Ón aplicarea Conven˛iei de la Haga. Instan˛a a refuzat
ulterior audierea celor dou„ minore. Ea a constatat c„ Óncep‚nd cu anul 1991 D.Z.
le Ómpiedicase s„ Ó∫i vad„ mama ∫i le insuflase un sentiment de ur„ fa˛„ de
aceasta. Œntr-adev„r, Ón scrisorile lor datate 1 ∫i 3 august 1994, vorbind despre
mama lor, fetele folosiser„ termeni precum îidioat„“, îfosta mea mam„“, dorind
ca îimobilul sau apartamentul ei s„ ia foc, iar ea s„ fie Ón„untru Ón acel moment“,
termeni pe care instan˛a i-a considerat deosebit de ∫ocan˛i, fiind vorba de copii Ón
v‚rst„ de 10 ∫i, respectiv, 14 ani. Instan˛a a concluzionat c„ intoleran˛a,
intransigen˛a ∫i ura exprimate Ón aceste scrisori demonstrau cu claritate faptul c„
educa˛ia primit„ de copii ∫i mediul Ón care tr„iau le afectau discern„m‚ntul.
53. Cu privire la cererea de stabilire a domiciliului Tribunalul de Œnalt„
Instan˛„ din Metz a respins-o Ón urm„torii termeni:
îAv‚nd Ón vedere c„ instan˛a competent„ Ón cauzele familiale pronun˛„
stabilirea domiciliului minorilor, analiz‚nd interesul acestora,
fa˛„ de aprecierea din 28 mai 1991 a Cur˛ii de Apel din Metz, Ón sensul c„
interesul copiilor era s„ locuiasc„ cu mama lor, Ón Fran˛a, deoarece ambii p„rin˛i
optaser„ pentru na˛ionalitatea francez„, Ón mediul lor de origine din Lorena,
av‚nd Ón vedere c„ Óncep‚nd cu aceast„ dat„ mama nu a mai avut nici un fel
de contact cu copiii ei din cauza tat„lui,
av‚nd Ón vedere c„ doamna Ignaccolo prezint„ la dezbateri diferitele proceseverbale Óncheiate Ón Rom‚nia cu ocazia tentativelor de executare a hot„r‚rii de
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reÓncredin˛are, scrisorile adresate de Ministerul rom‚n al Justi˛iei c„tre Biroul de
Œntrajutorare Judiciar„ Interna˛ional„, din care reiese c„ domnul Zenide ascunde
copiii, a achizi˛ionat un c‚ine pe care l-a dresat pentru a ataca orice persoan„ care
s-ar apropia de copii, a retras copiii de la ∫coal„ Ón decembrie 1994 pentru a evita
localizarea acestora,
dat fiind c„ el Ónsu∫i justific„ atitudinea prin faptul c„ doamna Ignaccolo face
parte dintr-o sect„ ∫i nu s-a ocupat de copii Ón timpul vie˛ii lor Ón comun, c„ totu∫i
nu Ó∫i demonstreaz„ Ón nici un fel capetele de acuzare, mul˛umindu-se cu sus˛ineri
∫i cu m„rturii ale unor persoane din Statele Unite sau din Rom‚nia, care nu o
cunosc personal pe mama copiilor,
av‚nd Ón vedere c„ abilit„˛ile educative ale unui tat„ care neag„ total
imaginea mamei, care men˛ine copiii Óntr-un climat de ur„ fa˛„ de mama lor ∫i nu
le permite nici m„car s„-∫i formeze o p„rere, oferindu-le ocazia de a o Ónt‚lni, care
nu a ezitat, pentru a sc„pa de executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti, s„
dezr„d„cineze pentru a doua oar„ ∫i Ón mod complet copiii ca s„ se stabileasc„
Óntr-o ˛ar„ a c„rei limb„ nu o cuno∫teau, sunt extrem de discutabile,
av‚nd Ón vedere c„ interesul copiilor Óntr-o astfel de situa˛ie este intangibil ∫i
greu de definit, ˛in‚nd seama, pe de o parte, de presiunea ∫i de condi˛ion„rile pe
care le suport„ Ón casa tat„lui lor, iar pe de alt„ parte, de Óndep„rtarea timp de 5 ani
de mama lor, pe care nu o mai cunosc,
av‚nd Ón vedere c„ interesul nu poate fi stabilit doar pe baza dorin˛ei copiilor
de a r„m‚ne s„ locuiasc„ Ómpreun„ cu tat„l lor, dorin˛„ exprimat„ at‚t Ón scrisorile
lor, c‚t ∫i cu ocazia audierii de c„tre instan˛ele rom‚ne∫ti, deoarece aceasta ar
Ónsemna ca ni∫te copii de 10 ∫i 14 ani s„ aib„ responsabilitatea stabilirii propriei
lor re∫edin˛e,
˛in‚nd seama de faptul c„ domnul Zenide nu mai poate justifica o situa˛ie de
fapt provenit„ dintr-o m„sur„ de for˛„, luat„ numai pentru a c‚∫tiga timp, instan˛a
va respinge pur ∫i simplu cererea (...).“
D. Œncerc„ri de executare a hot„r‚rii din 14 decembrie 1994
54. Œncep‚nd din anul 1994 reclamanta a fost de 8 ori Ón Rom‚nia, Ón
speran˛a de a-∫i vedea copiii.
55. S-a Óncercat de mai multe ori, dar f„r„ succes, executarea hot„r‚rii din 14
decembrie 1994.
56. La 22 decembrie 1994 un executor judec„toresc s-a deplasat la domiciliul
lui D.Z., Ónso˛it de reclamant„, de avocatul acesteia, un l„c„tu∫ ∫i 2 poli˛i∫ti. Acas„
se aflau numai O.Z., so˛ia lui D.Z., ∫i un c‚ine de paz„. O.Z., cet„˛ean francez, a
f„cut cunoscut c„ nu Ói va permite executorului s„ p„trund„ Ón cas„ dec‚t Ón
prezen˛a unui reprezentant al Ambasadei Fran˛ei. Reclamanta ∫i avocatul s„u s-au
deplasat deci la Ambasada Fran˛ei, unde au ob˛inut s„ fie Ónso˛i˛i la domiciliul lui
D.Z. de c„tre T., consul al Fran˛ei, ∫i de un translator.
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57. Œntre timp, Ón absen˛a reclamantei ∫i Ón condi˛iile Ón care poli˛i∫tii ∫i
executorul judec„toresc r„m„seser„ la fa˛a locului, D.Z. ∫i unchiul s„u, S.G., au
p„truns Ón cas„. C‚nd reclamanta s-a Óntors, Ónso˛it„ de T. ∫i de translator, O.Z. a
permis persoanelor prezente, cu excep˛ia reclamantei, s„ procedeze la o cercetare
a casei. Din cauza agresivit„˛ii c‚inelui, cercetarea s-a desf„∫urat Ón grab„; fetele
nu au fost g„site. Œn timpul acestor verific„ri D.Z. nu a putut fi v„zut.
58. La 23 decembrie 1994 reclamanta i-a scris ministrului rom‚n al justi˛iei
pentru a se pl‚nge de modul Ón care se desf„∫uraser„ lucrurile la data de 22
decembrie. Ea l-a rugat pe ministru s„ formuleze pl‚ngere penal„ Ómpotriva lui
O.Z. pentru nerespectarea hot„r‚rii judec„tore∫ti. Afirm‚nd c„ nu are ve∫ti de la
fiicele sale, i-a mai cerut s„ formuleze pl‚ngere Ómpotriva lui D.Z., O.Z. ∫i S.G.
pentru rele tratamente aplicate minorilor, sechestrare ∫i, dac„ va fi cazul, omor.
59. La 27 decembrie 1994 executorul judec„toresc, reclamanta, avocatul s„u
∫i 2 agen˛i de poli˛ie s-au deplasat din nou la domiciliul lui D.Z. Neg„sind pe
nimeni, s-au adresat unei vecine care le-a spus c„ la 22 decembrie 1994 D.Z.
plecase cu fetele. Atunci delega˛ia s-a deplasat la domiciliul lui G.A., unchiul lui
D.Z., la care locuia uneori D.Z. Ómpreun„ cu fiicele sale. Acolo l-au g„sit pe G.A.,
Ónso˛it de acela∫i c‚ine de paz„. G.A. le-a relatat c„ din data de 20 decembrie 1994
nu-i mai v„zuse nici pe D.Z., nici pe copii. C‚t prive∫te c‚inele, el i-a explicat
executorului c„ D.Z. Ól cump„rase pentru a-∫i proteja fiicele.
60. Printr-o scrisoare din 7 februarie 1995 Ministerul Justi˛iei din Fran˛a a
informat reclamanta c„ Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia a sesizat Parchetul
competent cu o pl‚ngere penal„ Óndreptat„ Ómpotriva lui D.Z.
61. Printr-o scrisoare din 5 mai 1995 Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia a
informat Ministerul Justi˛iei din Fran˛a c„ fuseser„ f„cute numeroase demersuri pe
l‚ng„ Poli˛ie pentru localizarea copiilor, dar c„ acestea r„m„seser„ f„r„ nici un
rezultat, deoarece D.Z. retr„sese fetele de la ∫coal„. Scrisoarea mai preciza c„
autorit„˛ile rom‚ne∫ti au depus Ómpotriva lui D.Z. o pl‚ngere penal„ pentru rele
tratamente aplicate minorilor. Œn sf‚r∫it, Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia declara
c„ recunoa∫te reaua-credin˛„ evident„ a lui D.Z., d‚nd asigur„ri c„ va continua s„
o sprijine pe reclamant„ Ón demersurile sale.
62. La 10 mai 1995 o echip„ format„ din reclamant„, avocatul s„u, un
reprezentant al Ministerului Justi˛iei din Rom‚nia, 2 executori, 3 poli˛i∫ti ∫i un
agent al Ambasadei Fran˛ei la Bucure∫ti s-a deplasat la domiciliul lui D.Z.
Delega˛ia a putut inspecta casa, f„r„ Óns„ a g„si copiii. Œn timpul discu˛iilor care au
urmat ∫i care au durat 4 ore D.Z. a afirmat c„ feti˛ele se aflau Ón Rom‚nia, dar a
refuzat s„ spun„ mai mult. El a promis totu∫i s„ le prezinte Ministerului Justi˛iei la
data de 11 mai 1995.
63. Un raport Óntocmit de Ambasada Fran˛ei la Bucure∫ti Ón privin˛a vizitei
de la 10 mai 1995 arat„ urm„toarele:
îContrar celor anun˛ate de doamna F. [de la Ministerul Justi˛iei din
Rom‚nia] Ónaintea acestei perchezi˛ii, D.Z. nu a fost arestat de poli˛ie pentru
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refuzul de a Ónapoia copiii. Œn timpul acestei interven˛ii Parchetul, cu care doamna
F. ˛inea leg„tura telefonic, ∫i-a reconsiderat pozi˛ia, refuz‚nd arestarea lui D.Z. Se
pare c„ aceast„ schimbare de atitudine se datoreaz„ interven˛iei avocatului G.,
persoan„ foarte influen˛„, prevenit de clientul s„u, D.Z. [...]“.
64. Nici D.Z. ∫i nici copiii nu s-au prezentat la Ónt‚lnirea din 11 mai 1995.
65. Œn consecin˛„, D.Z. a fost Ón∫tiin˛at oficial s„ se prezinte Ómpreun„ cu
minorele la Ministerul Justi˛iei la data de 15 mai 1995, Ón vederea unei audieri a
copiilor Ón prezen˛a mamei lor. La 15 mai 1995, la Ministerul Justi˛iei s-a
prezentat numai domnul G., avocatul lui D.Z., care a reiterat refuzul clientului s„u
de a aduce copiii.
66. La 4 decembrie 1995 s-a Óncercat din nou executarea. Reclamanta,
avocatul acesteia ∫i un executor judec„toresc s-au prezentat la domiciliul lui D.Z.
Numai executorului ∫i avocatului reclamantei li s-a permis accesul de c„tre cei 2
poli˛i∫ti ai sectorului 6 care erau deja prezen˛i, Ón timp ce reclamanta a fost
invitat„ s„ r„m‚n„ afar„. Conform spuselor lui D.Z. ∫i ale poli˛i∫tilor, fetele nu
erau Ón cas„. Executorului i s-a refuzat totu∫i permisiunea de a verifica el Ónsu∫i
acest lucru. Un c„pitan de poli˛ie, pe care nici cei 2 poli˛i∫ti ∫i nici executorul nu-l
cuno∫teau, a sosit la scurt timp, cer‚ndu-i lui D.Z. s„-i prezinte copiii a doua zi.
D.Z. a sf‚r∫it prin a accepta o propunere a avocatului reclamantei, prin care
aceasta Ól invita s„ prezinte copiii a doua zi la ora 10,30 la judec„torie, la biroul
executorilor judec„tore∫ti.
67. La 5 decembrie 1995 executorul, reclamanta ∫i avocatul acesteia l-au
a∫teptat pe D.Z. Ón zadar. Cu aceast„ ocazie a fost Óntocmit un proces-verbal.
68. Printr-o scrisoare din 10 mai 1996 ministrul francez al justi˛iei i-a
comunicat omologului s„u rom‚n temerile reclamantei conform c„rora poli˛i∫tii
rom‚ni ar tolera faptele lui D.Z. El i-a cerut deci s„ intervin„ pe l‚ng„ for˛ele
rom‚ne de poli˛ie pentru ca acestea s„ se mobilizeze Ón scopul ob˛inerii revenirii
copiilor l‚ng„ mama lor.
69. La 29 ianuarie 1997 reclamanta ∫i-a v„zut fiicele pentru prima oar„ dup„
7 ani. Œnt‚lnirea a durat 10 minute ∫i s-a desf„∫urat la Bucure∫ti, Ón cancelaria
∫colii la care Ónsu∫i D.Z. func˛iona Ón calitate de cadru didactic.
70. La Ónt‚lnire au asistat un executor judec„toresc, 2 Ónal˛i func˛ionari ai
Ministerului Justi˛iei din Rom‚nia, consulul general al Fran˛ei la Bucure∫ti, 2
ofi˛eri de la Direc˛ia General„ a Poli˛iei, directorul ∫i directorul adjunct ai ∫colii,
precum ∫i cei 2 dirigin˛i ai fetelor. Conform procesului-verbal redactat de
executor cu acea ocazie, Ónt‚lnirea avea drept scop s„ conving„ persoanele
prezente de faptul c„ fetele refuzau s„ revin„ l‚ng„ mama lor.
71. C‚nd a v„zut-o pe reclamant„, Maud a Óncercat s„ fug„ ∫i a amenin˛at c„
se arunc„ pe fereastr„ dac„ va fi obligat„ s„ aib„ vreo leg„tur„ cu mama ei. A
Nota grefei:
*1) Din ra˛iuni practice, acesta nu va figura dec‚t Ón edi˛ia tip„rit„ (culegerea oficial„ cuprinz‚nd
o selec˛ie de hot„r‚ri ∫i decizii ale Cur˛ii), dar doritorii Ól pot procura de la gref„.
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urmat, Ón prezen˛a reclamantei, o discu˛ie Ón cursul c„reia Maud a afirmat c„
mama ei le min˛ise ∫i le f„cuse mult r„u. Ea ∫i-a reafirmat dorin˛a de a r„m‚ne cu
tat„l ei ∫i de a nu o mai revedea niciodat„ pe mam„.
72. C‚t despre Adele, ea a Ónceput s„ pl‚ng„ ∫i i-a strigat reclamantei s„
plece, afirm‚nd c„ nu voia s„ o mai vad„ niciodat„. Dirigintele s„u a luat ini˛iativa
de a pune cap„t Óntrevederii de team„ ca minora s„ nu sufere vreun ∫oc. Dup„ ce
fetele au fost luate de c„tre cei doi dirigin˛i, reclamanta a afirmat c„ nu va mai
insista pentru a ob˛ine executarea ordonan˛ei din 14 decembrie 1994 ∫i i-a cerut
directorului ∫colii s„ o ˛in„ la curent Ón mod regulat cu rezultatele ∫colare ale
fetelor.
73. Printr-o scrisoare din 31 ianuarie 1997 Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia,
Autoritatea central„ rom‚n„, a informat Ministerul francez al Justi˛iei, Autoritatea
central„ francez„, Ón leg„tur„ cu decizia sa de a dispune ca fetele s„ nu fie
Ónapoiate mamei. Decizia era motivat„ de refuzul Ónc„p„˛‚nat al copiilor de a-∫i
revedea mama, a∫a cum se dovedise cu ocazia Ónt‚lnirii din 29 ianuarie 1997.
74. Printr-o scrisoare din 17 iunie 1997 Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia a
comunicat reclamantei mediile ob˛inute de fete Ón timpul anului ∫colar 1996 –
1997.
75. Œntr-o scrisoare din 7 iulie 1997 adresat„ Ministerului Justi˛iei din
Rom‚nia, reclamanta s-a pl‚ns c„ directorul ∫colii nu Ó∫i respectase promisiunea
de a o ˛ine Ón mod constant la curent cu rezultatele ∫colare ale fiicelor sale ∫i ∫i-a
exprimat dezam„girea fa˛„ de s„r„cia informa˛iilor furnizate la 17 iunie 1997. Œn
final, ea a declarat c„ nu poate accepta o asemenea îfars„“.
II. DREPTUL ™I PRACTICA INTERN√ APLICABILE

A. Constitu˛ia
76. Dispozi˛iile aplicabile ale Constitu˛iei din 1991 prev„d urm„toarele:
ART. 11 ALINEATUL (2)
î Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.“
ART. 20
î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor
vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, cu pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au
prioritate reglement„rile interna˛ionale.“

B. Conven˛ia de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile
ale r„pirii interna˛ionale de copii
77. Dispozi˛iile aplicabile ale Conven˛iei de la Haga sunt urm„toarele:
ART. 7
îAutorit„˛ile centrale urmeaz„ s„ coopereze Óntre ele ∫i s„ promoveze o
colaborare Óntre autorit„˛ile competente Ón statele lor respective, pentru a asigura
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imediata Ónapoiere a copiilor ∫i a realiza celelalte obiective ale prezentei
conven˛ii.
Œn special, ele urmeaz„ fie direct, fie cu sprijinul oric„rui intermediar, s„ ia
toate m„surile potrivite:
a) pentru localizarea unui copil deplasat sau re˛inut ilicit;
b) pentru prevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru p„r˛ile
interesate, lu‚nd sau proced‚nd astfel Ónc‚t s„ fie luate m„suri provizorii;
c) pentru a asigura Ónapoierea de bun„voie a copilului sau a Ónlesni o
solu˛ionare amiabil„;
d) pentru schimb de informa˛ii, dac„ se dovede∫te util, privitoare la situa˛ia
social„ a copilului;
e) pentru a furniza informa˛ii generale privind dreptul statului lor Ón leg„tur„
cu aplicarea conven˛iei;
f) pentru a introduce sau a Ónlesni deschiderea unei proceduri judiciare sau
administrative, menite s„ ob˛in„ Ónapoierea copilului ∫i, dac„ este cazul, s„
Óng„duie organizarea sau exercitarea efectiv„ a dreptului de vizitare;
g) pentru a acorda sau a Ónlesni, dac„ este cazul, ob˛inerea de asisten˛„
judiciar„ ∫i juridic„, inclusiv participarea unui avocat;
h) pentru a asigura, pe plan administrativ, dac„ va fi necesar ∫i oportun,
Ónapoierea f„r„ pericole a copilului;
i) pentru a se ˛ine reciproc la curent asupra aplic„rii conven˛iei ∫i, pe c‚t
posibil, a Ónl„tura eventualele obstacole ivite cu prilejul aplic„rii sale.“
ART. 11
îAutorit„˛ile judiciare sau administrative ale oric„rui stat contractant
urmeaz„ s„ procedeze de urgen˛„ Ón vederea Ónapoierii copilului.
C‚nd autoritatea judiciar„ sau administrativ„ sesizat„ nu a statuat, Óntr-un
termen de 6 s„pt„m‚ni din momentul sesiz„rii sale, reclamantul sau autoritatea
central„ a statului solicitat, din proprie ini˛iativ„ sau la cererea autorit„˛ii centrale
a statului solicitant, poate cere o declara˛ie legat„ de motivele acestei Ónt‚rzieri
(...).“
C. Codul familiei
78. Articolul 108 din Codul familiei prevede:
îAutoritatea tutelar„ este obligat„ s„ exercite un control efectiv ∫i continuu
asupra felului Ón care p„rin˛ii Ó∫i Óndeplinesc Óndatoririle privitoare la persoana ∫i
bunurile copilului.
Delega˛ii autorit„˛ii tutelare au dreptul s„ viziteze copiii la locuin˛a lor ∫i s„
se informeze pe orice cale despre felul cum ace∫tia sunt Óngriji˛i Ón ceea ce
prive∫te s„n„tatea ∫i dezvoltarea lor fizic„, educarea (...); la nevoie, ei vor da
Óndrum„rile necesare.“
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D. Codul penal
79. Articolul 307 din Codul penal prevede:
îRe˛inerea de c„tre un p„rinte a copilului s„u minor, f„r„ consim˛„m‚ntul
celuilalt p„rinte (...) c„ruia i-a fost Óncredin˛at minorul potrivit legii, se pedepse∫te
cu Ónchisoare de la o lun„ la 3 luni sau cu amend„.
Cu aceea∫i pedeaps„ se sanc˛ioneaz„ fapta persoanei c„reia i s-a Óncredin˛at
minorul prin hot„r‚re judec„toreasc„ spre cre∫tere ∫i educare, de a Ómpiedica Ón
mod repetat pe oricare dintre p„rin˛i s„ aib„ leg„turi personale cu minorul, Ón
condi˛iile stabilite de p„r˛i sau de c„tre organul competent.
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea prealabil„ a persoanei
v„t„mate.
Œmp„carea p„r˛ilor Ónl„tur„ r„spunderea penal„.“

E. Codul de procedur„ penal„
80. Dispozi˛iile aplicabile ale Codului de procedur„ penal„ sunt
urm„toarele:
ART. 279
îPunerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale se face numai la pl‚ngerea prealabil„ a
persoanei v„t„mate, Ón cazul infrac˛iunilor pentru care legea prevede c„ este
necesar„ astfel de pl‚ngere.
Pl‚ngerea prealabil„ se adreseaz„:
(...)
b) organului de cercetare penal„ sau procurorului, Ón cazul altor infrac˛iuni
dec‚t cele ar„tate la lit. a);“
ART. 284
îŒn cazul infrac˛iunilor pentru care legea prevede c„ este necesar„ o pl‚ngere
prealabil„, aceasta trebuie s„ fie introdus„ Ón termen de dou„ luni din ziua Ón care
persoana v„t„mat„ a ∫tiut cine este f„ptuitorul (...).“
ART. 285
îPl‚ngerea prealabil„ gre∫it Óndreptat„ la organul de urm„rire penal„ sau la
instan˛a de judecat„ se trimite organului competent. Œn aceste cazuri pl‚ngerea se
consider„ valabil„, dac„ a fost introdus„ Ón termen la organul necompetent.“

F. Codul de procedur„ civil„
81. Dispozi˛iile aplicabile ale Codului de procedur„ civil„ sunt
urm„toarele:
ART. 67
îP„r˛ile pot s„ exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar.
Mandatarul cu procur„ general„ poate s„ reprezinte Ón judecat„ pe mandant,
numai dac„ acest drept i-a fost dat anume.
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Dac„ cel care a dat procur„ general„ nu are domiciliul ∫i nici re∫edin˛a Ón ˛ar„
(...), dreptul de reprezentare Ón judecat„ se presupune dat.“
ART. 87
î(...) 8. Œn cazul Ón care prin tratate sau conven˛ii interna˛ionale (...) sau prin
acte normative speciale nu se prevede o alt„ procedur„, cei care se afl„ Ón
str„in„tate, av‚nd domiciliul sau re∫edin˛a cunoscut„, printr-o cita˛ie trimis„ cu
scrisoare recomandat„ (...).
Œn toate cazurile, dac„ cei afla˛i Ón str„in„tate au mandatar cunoscut Ón ˛ar„,
va fi citat ∫i acesta;“
ART. 107
îPre∫edintele va am‚na judecarea pricinii ori de c‚te ori constat„ c„ partea
care lipse∫te nu a fost citat„ cu respectarea cerin˛elor prev„zute de lege sub
pedeapsa nulit„˛ii.“

G. Legea nr. 142 din 24 iulie 1997 privind modificarea ∫i completarea Legii
nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„
82. Dispozi˛iile aplicabile ale Legii nr. 142 din 24 iulie 1997 privind
modificarea ∫i completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judec„toreasc„
sunt:
ART. 30
îMinisterul Public Ó∫i exercit„ atribu˛iile prin procurori constitui˛i Ón parchete
pe l‚ng„ fiecare instan˛„ judec„toreasc„, sub autoritatea ministrului justi˛iei.
Activitatea Ministerului Public este organizat„ potrivit principiilor legalit„˛ii,
impar˛ialit„˛ii ∫i al controlului ierarhic. (...).“
ART. 31 ALINEATUL 1, LITERA i)
îAtribu˛iile Ministerului Public sunt urm„toarele:
(...)
i) ap„rarea drepturilor ∫i intereselor minorilor ∫i ale persoanelor puse sub
interdic˛ie;“
ART. 38
îMinistrul justi˛iei, prin procurori inspectori din cadrul Parchetului de pe
l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie ∫i din parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de apel sau
al˛i procurori delega˛i, exercit„ controlul asupra tuturor procurorilor.
C‚nd consider„ necesar, ministrul justi˛iei, din proprie ini˛iativ„ sau la
cererea Consiliului Superior al Magistraturii, efectueaz„ controlul prin inspectori
generali sau prin procurori deta∫a˛i (...)
Ministrul justi˛iei poate s„ cear„ procurorului general al Parchetului de pe
l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie inform„ri asupra activit„˛ii parchetelor ∫i s„ dea
Óndrum„ri cu privire la m„surile ce trebuie luate pentru combaterea fenomenului
infrac˛ional.
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Ministrul justi˛iei are dreptul s„ dea dispozi˛ie scris„, Ón mod direct sau prin
procurorul general, procurorului competent s„ Ónceap„, Ón condi˛iile legii,
procedura de urm„rire penal„ pentru infrac˛iunile despre care are cuno∫tin˛„ ∫i s„
promoveze Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti ac˛iuni ∫i c„i de atac necesare ap„r„rii
interesului public. (...).“

H. Jurispruden˛a privind citarea
83. Œn Decizia nr. 87, pronun˛at„ Ón 1993, Curtea Suprem„ de Justi˛ie ∫i-a
confirmat jurispruden˛a constant„ privind citarea persoanelor care domiciliaz„ Ón
str„in„tate, dar ∫i, dac„ este cazul, la domiciliul din Rom‚nia al mandatarului.
™i Ón doctrin„ s-a ar„tat c„ este obligatoriu ca persoana domiciliat„ Ón
str„in„tate s„ fie citat„ la domiciliul acesteia din str„in„tate, chiar dac„ aceasta are
un mandatar Ón Rom‚nia (Viorel Mihai Ciobanu – Tratat teoretic ∫i practic de
procedur„ civil„, vol. II, pag. 94, Bucure∫ti, 1997).
84. Conform unei jurispruden˛e constante, instan˛ele consider„ c„ dispozi˛iile
legale cu privire la ac˛ionarea Ón justi˛ie sunt imperative, Óntruc‚t ele urm„resc
respectarea principiului contradictorialit„˛ii ∫i a dreptului la ap„rare.
Nerespectarea acestor prevederi atrage nulitatea hot„r‚rii pronun˛ate, casarea ∫i
trimiterea ei spre rejudecare (Tribunalul Municipiului Bucure∫ti, Sec˛ia a III-a
civil„, Hot„r‚rea nr. 226/1990, Ón Culegere de practic„ judiciar„ a Tribunalului
Municipiului Bucure∫ti, nr. 155, pag. 123, Bucure∫ti, 1992; Curtea Suprem„ de
Justi˛ie, Sec˛ia civil„, Decizia nr. 779 din 6 aprilie 1993, Ón Buletin de
jurispruden˛„ al Cur˛ii Supreme de Justi˛ie pentru 1993, pag. 126, Bucure∫ti,
1994).

PROCEDURA ŒN FAfiA COMISIEI
85. Doamna Ignaccolo-Zenide a sesizat Comisia la data de 22 ianuarie 1996.
Ea sus˛inea c„, ignor‚nd art. 8 din conven˛ie, care Ói garanteaz„ dreptul la
respectarea vie˛ii de familie, autorit„˛ile rom‚ne nu au luat m„surile potrivite
pentru executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti care solu˛ionaser„ chestiunea
Óncredin˛„rii minorilor ∫i care stabiliser„ domiciliul copiilor la ea.
86. Comisia a re˛inut pl‚ngerea (nr. 31.679/96) la 2 iulie 1997. Œn raportul
din 9 septembrie 1998 (fostul articol 31 din conven˛ie) a constatat Ónc„lcarea art.
8 (unanimitate)*1).

CONCLUZIILE PREZENTATE CURfiII
87. Œn memoriul s„u Guvernul invit„ Curtea s„ constate c„ el s-a conformat
obliga˛iilor pozitive care Ói revin Ón virtutea art. 8 din Conven˛ie ∫i c„, Ón
consecin˛„, nu a existat o Ónc„lcare a acestei dispozi˛ii.
88. La r‚ndul s„u, reclamanta roag„ Curtea s„ constate c„ a existat o
Ónc„lcare a art. 8 din conven˛ie ∫i s„ Ói acorde o desp„gubire echitabil„ Ón temeiul
art. 41.
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I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 8 DIN CONVENfiIE
89. Reclamanta sus˛ine c„ autorit„˛ile rom‚ne nu au luat m„surile adecvate
pentru asigurarea execut„rii rapide a hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate ∫i pentru
a favoriza Óntoarcerea fiicelor l‚ng„ ea. Autorit„˛ile men˛ionate mai sus ar fi
Ónc„lcat astfel art. 8 din conven˛ie, care prevede urm„toarele:
1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie, a
domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru securitatea
na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor celorlal˛i.“
90. Reclamanta denun˛„ Óndeosebi lipsa de seriozitate a Óncerc„rilor f„cute
pentru executarea ordonan˛ei din 14 decembrie 1994, pe care le calific„ drept
îsimulacre“, subliniind c„ nu a fost Óntreprins nici un demers pentru g„sirea
fiicelor sale, ascunse de tat„l lor de fiecare dat„ Ónainte de sosirea executorului
judec„toresc. Œn ceea ce prive∫te Ónt‚lnirea organizat„ de autorit„˛i la 29 ianuarie
1997, ea apreciaz„ c„, ˛in‚nd seama de circumstan˛e, nu a fost vorba dec‚t de Ónc„
un simulacru. Ea repro∫eaz„, de asemenea, autorit„˛ilor rom‚ne totala inactivitate
Óntre decembrie 1995 ∫i ianuarie 1997.
91. Guvernul sus˛ine c„ autorit„˛ile Ón discu˛ie au Óntreprins demersurile
adecvate ∫i suficiente pentru executarea ordonan˛ei din 14 decembrie 1994, de
exemplu dispun‚nd asistarea executorului judec„toresc de c„tre poli˛i∫ti sau
convoc‚ndu-l pe tat„l minorelor la Ministerul Justi˛iei. Acesta subliniaz„ c„, dac„
hot„r‚rea men˛ionat„ mai sus nu a fost executat„, aceasta se datoreaz„, pe de o
parte, atitudinii tat„lui, de care nu poate fi f„cut r„spunz„tor Guvernul, iar pe de
alt„ parte, refuzului copiilor de a locui cu reclamanta, lucru care iar„∫i nu poate fi
repro∫at Guvernului.
92. Opinia Comisiei a fost Ón sensul c„ autorit„˛ile na˛ionale nu au depus
eforturi rezonabile pentru a impune respectarea drepturilor reclamantei, Ónc„lc‚nd
astfel dreptul la respectarea vie˛ii de familie garantat de art. 8 din conven˛ie.
93. Œn primul r‚nd, Curtea a constatat c„ Ón prezenta cauz„ nimeni nu a negat
faptul c„ trebuie analizat dreptul la via˛a de familie, Ón sensul textului mai sus
citat.
94. Prin urmare, trebuie stabilit dac„ a existat sau nu o Ónc„lcare a dreptului
la respectarea vie˛ii de familie a reclamantei. Curtea reaminte∫te c„, dac„ art. 8
din conven˛ie Óncearc„ Ón principal s„ apere individul Ómpotriva ingerin˛elor
arbitrare din partea autorit„˛ilor publice, el implic„, de asemenea, ∫i unele
obliga˛ii pozitive inerente îrespect„rii“ efective a vie˛ii de familie. ™i Óntr-un caz
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∫i Ón cel„lalt trebuie avut Ón vedere raportul de propor˛ionalitate care trebuie s„
existe Óntre interesul persoanei ∫i cel al societ„˛ii, Ón ansamblul ei; de asemenea, Ón
ambele ipoteze statul se bucur„ de o anume marj„ de apreciere (Hot„r‚rea Keegan
Ómpotriva Irlandei din 26 mai 1994, seria A nr. 290, pag. 19, alin. 49).
Fiind vorba de obliga˛ia statului de a dispune m„suri pozitive, Curtea a
afirmat Ón permanen˛„ c„ art. 8 implic„ dreptul p„rintelui de a beneficia de m„suri
adecvate din partea statului pentru a fi al„turi de copilul s„u, precum ∫i obliga˛ia
autorit„˛ilor na˛ionale de a dispune aceste m„suri (a se vedea, de exemplu,
hot„r‚rile Eriksson Ómpotriva Suediei din 22 iunie 1989, seria A nr. 156, pag. 26 –
27, alin. 71, Margareta ∫i Roger Andersson Ómpotriva Suediei din 25 februarie
1992, seria A nr. 226-A, pag. 30, alin. 91, Olsson Ómpotriva Suediei (nr. 2) din 27
noiembrie 1992, seria A nr. 250, pag. 35 – 36, alin. 90, ∫i Hokkanen Ómpotriva
Finlandei din 23 septembrie 1994, seria A nr. 299-A).
Cu toate acestea, obliga˛ia autorit„˛ilor na˛ionale de a lua m„suri Ón acest
scop nu este absolut„, deoarece este posibil ca reluarea convie˛uirii cu minorii
care au locuit un timp cu cel„lalt p„rinte s„ nu se realizeze at‚t de u∫or, s„ nu se
poat„ face imediat ∫i s„ necesite unele m„suri preg„titoare. Natura ∫i anvergura
acestora depind de circumstan˛ele fiec„rei cauze, dar Ón˛elegerea ∫i cooperarea din
partea tuturor persoanelor vizate constituie Óntotdeauna un factor important. Dac„
autorit„˛ile na˛ionale trebuie s„ se str„duiasc„ s„ faciliteze o astfel de colaborare
Ón acest domeniu, obliga˛ia lor de a recurge la coerci˛ie nu poate fi dec‚t limitat„:
acestea trebuie s„ ˛in„ seama de interesele ∫i de drepturile ∫i libert„˛ile acelor
persoane ∫i Ón special de interesele superioare ale copilului ∫i de drepturile sale,
stipulate Ón art. 8 din conven˛ie. Œn ipoteza Ón care contactele cu p„rin˛ii risc„ s„
amenin˛e aceste interese sau s„ Óncalce drepturile respective, autorit„˛ile na˛ionale
trebuie s„ vegheze la stabilirea unui raport de propor˛ionalitate Óntre ele
(Hot„r‚rea Hokkanen mai sus citat„, pag. 22, alin. 58).
95. Œn sf‚r∫it, Curtea apreciaz„ c„ obliga˛iile pozitive impuse de art. 8 din
conven˛ie statelor contractante, Ón materie de reunire a unui p„rinte cu minorii,
trebuie interpretate Ón lumina Conven˛iei de la Haga din 25 octombrie 1980
privind aspectele civile ale r„pirii interna˛ionale de copii (Conven˛ia de la Haga).
Aceasta este cu at‚t mai valabil Ón cauza de fa˛„, deoarece statul p‚r‚t este ∫i el
parte la acest instrument, al c„rui articol 7 con˛ine o list„ de m„suri ce trebuie
luate de state pentru asigurarea reÓncredin˛„rii imediate a copiilor.
96. Esen˛ial Ón analiza din prezenta cauz„ este dac„ autorit„˛ile na˛ionale au
dispus m„suri rezonabile pentru punerea Ón executare a ordonan˛ei din 14
decembrie 1994 (Hot„r‚rea Hokkanen, ibidem).
1. Perioada ce urmeaz„ a fi analizat„
97. Guvernul sus˛ine c„ obliga˛ia de a lua m„suri pentru facilitarea Ónt‚lnirii
reclamantei cu fiicele sale a Ónceput la 14 decembrie 1994, dat„ la care
Judec„toria Sectorului II Bucure∫ti a pronun˛at ordonan˛a, ∫i a luat sf‚r∫it o dat„
cu hot„r‚rea irevocabil„ din 28 mai 1998, prin care Curtea de Apel Bucure∫ti a
dispus reÓncredin˛area minorilor lui D.Z.
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98. Reclamanta contest„ sus˛inerile Guvernului ∫i argumenteaz„ c„ hot„r‚rea
din 28 mai 1998 nu i-a fost niciodat„ comunicat„ ∫i c„ nu cunoa∫te implica˛iile
acesteia. Œn plus, a negat faptul c„ ar fi mandatat pe cineva s„ o reprezinte Ón
respectiva procedur„ ∫i a apreciat c„, din moment ce nu a fost citat„ Ón instan˛„,
hot„r‚rea a fost pronun˛at„ cu Ónc„lcarea principiului contradictorialit„˛ii ∫i nu Ói
este opozabil„. Œn cele din urm„ reclamanta contest„ competen˛a instan˛elor de a
lua o hot„r‚re pe fond cu privire la autoritatea p„rinteasc„ ∫i argumenteaz„ c„, fa˛„
de dispozi˛iile art. 16 din Conven˛ia de la Haga, competen˛a exclusiv„ Ón materie
apar˛ine instan˛elor franceze. Cu privire la acest aspect a subliniat c„ instan˛ele
rom‚ne au fost sesizate de c„tre D.Z. cu o ac˛iune pentru modificarea modului de
exercitare a autorit„˛ii p„rinte∫ti, Ón timp ce o ac˛iune identic„ se afla deja pe rol Ón
fa˛a instan˛elor franceze, tot la ini˛iativa lui D.Z.
99. Prin urmare, Curtea trebuie s„ stabileasc„ dac„ obliga˛ia autorit„˛ilor de a
dispune m„surile necesare Ón vederea execut„rii ordonan˛ei din 14 decembrie
1994 a Óncetat Ón urma hot„r‚rii de reÓncredin˛are din 28 mai 1998.
Curtea reaminte∫te c„ Ón Hot„r‚rea McMichael Ómpotriva Regatului Unit al
Marii Britanii din 24 februarie 1995 (seria A nr. 307-B, pag. 55, alin. 87) a
considerat c„, de∫i art. 8 nu face referire la o anumit„ procedur„, este necesar
totu∫i îca procesul de decizie privind luarea m„surilor s„ fie echitabil ∫i s„
respecte corespunz„tor drepturile ocrotite de art. 8“:
îRezult„ (...) c„ trebuie stabilit, Ón func˛ie de circumstan˛ele fiec„rei cauze ∫i
Ón special de gravitatea m„surilor ce urmeaz„ a fi luate, dac„ p„rin˛ii au putut s„
aib„ Ón procesul de decizie, considerat ca un Óntreg, un rol at‚t de important pentru
a li se acorda protec˛ia cerut„ de interesele lor. Œn caz contrar, a existat o Ónc„lcare
a dreptului la respectarea vie˛ii de familie, iar Ónc„lcarea rezultat„ nu poate fi
considerat„ <<necesar„>> Ón sensul art. 8 (Hot„r‚rea W. Ómpotriva Regatului
Unit din 8 iulie 1987, seria A nr. 121-A, pag. 28 ∫i 29, alin. 62 ∫i 64).“
Ca un prim element, Curtea re˛ine c„ nici reclamanta ∫i nici un reprezentant
al acesteia nu au fost prezen˛i Ón momentul pronun˛„rii deciziei din 28 mai 1998 a
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, care nici m„car nu a fost comunicat„ reclamantei.
Numai la 13 septembrie 1999, dat„ la care Guvernul p‚r‚t a transmis-o Cur˛ii,
reclamanta a luat cuno∫tin˛„ de hot„r‚rea Ón discu˛ie. Pe de alt„ parte, reclamanta
nu a fost prezent„ la nici un termen al procedurii care s-a finalizat prin
pronun˛area hot„r‚rii Ón cauz„. Din documentele prezentate de Guvern reiese c„,
Ón ciuda dispozi˛iilor art. 87 alin. (8) din Codul de procedur„ civil„ rom‚n,
reclamanta nu a fost citat„ la domiciliul s„u din Fran˛a, de∫i acesta era cunoscut.
Œn ceea ce prive∫te citarea lui ™tefan Constantin, Curtea re˛ine c„ ea nu putea
suplini citarea reclamantei conform art. 87 in fine din Codul de procedur„ civil„
∫i jurispruden˛ei instan˛elor interne (alin. 83 de mai sus).
100. Av‚nd Ón vedere aceste circumstan˛e, Curtea apreciaz„ c„ procedura
care s-a finalizat prin decizia Cur˛ii de Apel Bucure∫ti nu Óndeplinea cerin˛ele de
procedur„ stipulate Ón art. 8 din conven˛ie. Œn consecin˛„, nu se poate considera c„
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decizia men˛ionat„ mai sus a exonerat Guvernul de obliga˛iile pozitive care Ói
incumb„ potrivit art. 8.
2. Cu privire la punerea Ón executare a dreptului reclamantei de a exercita
autoritatea p„rinteasc„ ∫i de a-i fi Ónapoiate minorele
101. Curtea trebuie deci s„ stabileasc„ dac„ autorit„˛ile na˛ionale au luat
m„surile necesare ∫i adecvate pentru punerea Ón executare a ordonan˛ei din 14
decembrie 1994.
102. Œntr-o cauz„ de acest gen o m„sur„ este apreciat„ ca fiind adecvat„ Ón
func˛ie de celeritatea cu care este pus„ Ón aplicare. Œntr-adev„r, procedurile legate
de exercitarea autorit„˛ii p„rinte∫ti, inclusiv executarea hot„r‚rilor pronun˛ate,
necesit„ urgen˛„, deoarece trecerea timpului poate avea consecin˛e ireparabile
asupra rela˛iilor dintre copii ∫i p„rintele care nu locuie∫te cu ei. Œn spe˛„, acest fapt
este cu at‚t mai adev„rat cu c‚t procedura ini˛iat„ de reclamant„ s-a finalizat
printr-o ordonan˛„ pre∫edin˛ial„. Or, esen˛a unei asemenea ac˛iuni este de a ap„ra
individul Ómpotriva oric„rui prejudiciu ce ar putea rezulta din simpla scurgere a
timpului.
Curtea arat„ c„ Ón Conven˛ia de la Haga se stipuleaz„, Ón art. 11, c„
autorit„˛ile judec„tore∫ti sau administrative sesizate trebuie s„ procedeze de
urgen˛„ Ón vederea reÓncredin˛„rii minorului, orice lips„ de ac˛iune care dureaz„
mai mult de 6 s„pt„m‚ni Óndrept„˛ind statul solicitant s„ cear„ explica˛ii cu privire
la motivele Ónt‚rzierii.
103. Œn spe˛„, executorii judec„tore∫ti s-au deplasat de 4 ori la domiciliul lui
D.Z. Ón perioada decembrie 1994 – decembrie 1995. Dac„ primele tentative de
executare au avut loc imediat dup„ ordonan˛a din 14 decembrie 1994, mai precis
la 22 ∫i 27 decembrie 1994, Curtea nu poate spune acela∫i lucru despre tentativele
ulterioare: a treia deplasare a executorilor nu a avut loc dec‚t 4 luni mai t‚rziu, la
data de 10 mai 1995, iar a patra a avut loc la 4 decembrie 1995.
Curtea re˛ine c„ nu s-a dat nici o explica˛ie satisf„c„toare pentru justificarea
acestor Ónt‚rzieri. De asemenea, Ói este greu s„ Ón˛eleag„ motivarea Tribunalului
Municipiului Bucure∫ti atunci c‚nd a hot„r‚t suspendarea execut„rii ordonan˛ei pe
perioada 30 iunie – 1 septembrie 1995.
104. Œn plus, Curtea constat„ lipsa total„ de ac˛iune a autorit„˛ilor rom‚ne
timp de mai mult de un an, adic„ Óncep‚nd cu decembrie 1995 ∫i p‚n„ la 29
ianuarie 1997, data la care a avut loc singura Ónt‚lnire Óntre reclamant„ ∫i copiii
s„i. Œn aceast„ privin˛„ Guvernul p‚r‚t nu a dat nici o explica˛ie.
105. Œn rest, Curtea observ„ c„ autorit„˛ile nu au luat nici o alt„ m„sur„
pentru a crea condi˛iile necesare Ón vederea execut„rii ordonan˛ei Ón discu˛ie, fie
c„ este vorba de m„suri coercitive Ómpotriva lui D.Z. sau de m„suri preg„titoare Ón
vederea reÓncredin˛„rii minorelor.
106. Dac„ Ón acest domeniu delicat nu sunt de dorit m„suri coercitive Ón
privin˛a copiilor, nu trebuie exclus„ recurgerea la sanc˛iuni atunci c‚nd p„rintele
cu care locuiesc copiii are un comportament ilegal.
107. Guvernul sus˛ine c„ astfel de m„suri nu ar fi putut fi adoptate dec‚t la
ini˛iativa reclamantei. Or, aceasta nu ar fi Óntreprins nici un demers Ón acest sens.
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Ea ar fi putut mai ales s„ cear„ conform art. 1075 din Codul civil obligarea la
daune pentru fiecare zi de Ónt‚rziere Ón executarea ordonan˛ei din 14 decembrie
1994 sau s„ depun„ la organele competente o pl‚ngere penal„ pentru
nerespectarea m„surilor privind Óncredin˛area minorului.
108. Curtea nu are sarcina de a examina dac„ sistemul de drept intern
permite adoptarea unor sanc˛iuni eficiente Ómpotriva lui D.Z. Œntr-adev„r, Ói revine
fiec„rui stat contractant sarcina de a adopta mijloace juridice adecvate ∫i
suficiente pentru a asigura respectarea obliga˛iilor pozitive care Ói incumb„ Ón
temeiul art. 8 din Conven˛ie. Curtea are doar sarcina de a examina dac„ Ón spe˛„
m„surile adoptate de autorit„˛ile rom‚ne au fost adecvate ∫i suficiente.
109. Ea observ„ Ón aceast„ privin˛„ faptul c„ neprezentarea lui D.Z. la
Ministerul Justi˛iei la 11 ∫i la 15 mai 1995, a∫a cum fusese invitat s„ o fac„, nu i-a
atras nici un fel de consecin˛„. De asemenea, autorit„˛ile rom‚ne nu au aplicat nici
o sanc˛iune Ón urma refuzului de a prezenta minorele la biroul executorilor
judec„tore∫ti. Mai mult, nu s-a luat nici o ini˛iativ„ pentru aflarea locului Ón care
se ad„posteau minorele.
110. Œn leg„tur„ cu lipsa unei pl‚ngeri penale, necesar„ pentru declan∫area
urm„ririi penale Ómpotriva lui D.Z., Curtea arat„ c„ Óntr-o scrisoare din 23
decembrie 1994 reclamanta i-a relatat ministrului justi˛iei c„ dorea s„ depun„ o
pl‚ngere penal„ Ómpotriva lui D.Z. ∫i, dup„ ce a precizat motivele pl‚ngerii
respective, i-a cerut s„ Óntreprind„ cele necesare. Or, aceast„ scrisoare nu a fost
solu˛ionat„ Ón nici un fel.
Curtea observ„ c„ art. 30 ∫i 38 din Legea de modificare a Legii pentru
organizarea judec„toreasc„ prev„d c„ Parchetul Ó∫i exercit„ activitatea sub
autoritatea ministrului justi˛iei, care are atribu˛ia de a da instruc˛iuni procurorilor.
Œn aceste condi˛ii, va considera ca neÓntemeiat argumentul Guvernului p‚r‚t,
conform c„ruia reclamanta nu a depus o pl‚ngere penal„ la organul competent.
111. De altfel, Ón m„sura Ón care Guvernul Ói repro∫eaz„ reclamantei c„ nu a
introdus o ac˛iune pentru stabilirea unor penalit„˛i pentru fiecare zi de Ónt‚rziere,
Curtea apreciaz„ c„ o astfel de ac˛iune nu poate trece drept suficient„, Óntruc‚t
este vorba de o cale indirect„ ∫i excep˛ional„ de executare. Œn plus, lipsa de
ac˛iune a reclamantei nu putea exonera autorit„˛ile de obliga˛iile ce le reveneau ca
de˛in„toare ale autorit„˛ii publice Ón materie de executare.
112. Mai mult, autorit„˛ile nu au organizat nici un contact preg„titor Óntre
serviciile de autoritate tutelar„, reclamant„ ∫i minore ∫i nici nu au solicitat
concursul unor psihiatri sau psihologi (a se vedea, mutatis mutandis, Hot„r‚rea
Olsson citat„ mai sus, pag. 35 – 36, alin. 89 – 91). Astfel, serviciile de autoritate
tutelar„ c„rora art. 108 din Codul familiei le conferea totu∫i suficiente
competen˛e Ón materie nu s-au Ónt‚lnit cu minorele dec‚t cu ocazia procedurii de
reÓncredin˛are a minorelor (alin. 44 de mai sus) ∫i s-au limitat la efectuarea de
anchete pur descriptive.
Cu excep˛ia Ónt‚lnirii din 29 ianuarie 1997, nici o Ónt‚lnire Óntre reclamant„ ∫i
minore nu a fost organizat„ de c„tre autorit„˛i, de∫i ea s-a deplasat Ón Rom‚nia de
8 ori Ón speran˛a de a le vedea. C‚t despre Ónt‚lnirea din 29 ianuarie 1997, care,
subliniaz„ Curtea, a avut loc la un an dup„ introducerea prezentei pl‚ngeri Ón fa˛a
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Comisiei ∫i la 2 ani dup„ ordonan˛a din 14 decembrie 1994, ea nu a fost
organizat„, Ón opinia Cur˛ii, Ón condi˛ii adecvate favoriz„rii unei dezvolt„ri
pozitive a rela˛iilor dintre reclamant„ ∫i fiicele sale. Œnt‚lnirea s-a desf„∫urat Ón
incinta ∫colii fetelor, la care tat„l lor era cadru didactic, ∫i Ón prezen˛a unei
delega˛ii numeroase formate din profesori, func˛ionari, diploma˛i, poli˛i∫ti, plus
reclamanta ∫i avocatul s„u (alin. 70 de mai sus). La preg„tirea acestei Ónt‚lniri nu
a contribuit nici un asistent social sau psiholog. Œntrevederea nu a durat dec‚t
c‚teva minute, lu‚nd sf‚r∫it atunci c‚nd fetele, Ón mod evident deloc preg„tite, sau pref„cut c„ fug (alin. 71 – 72).
La 31 ianuarie 1997, imediat dup„ e∫ecul acestei unice Ónt‚lniri, Ministerul
rom‚n al Justi˛iei, Ón calitatea sa de autoritate central„, a dispus ca minorele s„ nu
fie reÓncredin˛ate, pe motiv c„ ele refuzau s„ locuiasc„ Ómpreun„ cu mama lor
(alin. 73 de mai sus). Œncep‚nd cu aceast„ dat„ nu a mai fost Óntreprins nici un
demers pentru a Óncerca o apropiere Óntre reclamant„ ∫i fiicele sale.
113. Curtea observ„ Ón sf‚r∫it c„ autorit„˛ile nu au adoptat m„surile adecvate
pentru asigurarea Ónapoierii minorelor reclamantei, prev„zute la art. 7 din
Conven˛ia de la Haga.
Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, cu toate c„ statul p‚r‚t beneficiaz„ de o
anumit„ marj„ de apreciere Ón materie, Curtea concluzioneaz„ c„ autorit„˛ile
rom‚ne nu au depus eforturi adecvate ∫i suficiente pentru a impune respectarea
dreptului reclamantei de a-i fi Ónapoiate minorele, ignor‚nd astfel dreptul la
respectarea vie˛ii de familie, garantat de art. 8.
Prin urmare, a existat o Ónc„lcare a art. 8.
II. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
114. Conform art. 41 din conven˛ie,
îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“
A. Prejudiciu moral
115. Doamna Ignaccolo-Zenide solicit„ 200.000 franci francezi (FRF) cu
titlu de desp„gubiri pentru prejudiciul moral datorat angoasei ∫i suferin˛ei pe care
le-ar fi Óncercat pentru c„ nu s-a putut bucura de drepturile ei p„rinte∫ti.
116. Guvernul nu a formulat un punct de vedere cu privire la acest aspect.
117. Curtea apreciaz„ c„ reclamanta a suferit cu certitudine un prejudiciu
moral. fiin‚nd seama de circumstan˛ele cauzei ∫i pronun˛‚ndu-se Ón echitate
conform art. 41, Curtea va acorda 100.000 FRF cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecat„
118. Reclamanta mai solicit„ ∫i restituirea sumei de 86.000 FRF,
reprezent‚nd:
a) 46.000 FRF cheltuieli de judecat„ Ón procedura intern„, din care 6.000
FRF pentru onorariile avocatului s„u din Rom‚nia ∫i 40.000 FRF pentru
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cheltuielile de deplasare ∫i de cazare pe care le-a f„cut cu ocazia celor 8 deplas„ri
Ón Rom‚nia;
b) 40.000 FRF onorarii datorate avocatului care a reprezentat-o la
Strasbourg, conform conven˛iei Óncheiate la 15 iulie 1998.
119. Reclamanta roag„ membrii Cur˛ii s„ adauge la aceast„ sum„ îorice
eventual„ tax„ pe valoarea ad„ugat„“.
120. Guvernul nu a formulat un punct de vedere.
121. Curtea apreciaz„ c„ acele cheltuieli legate de demersurile f„cute at‚t Ón
Rom‚nia, c‚t ∫i la Strasbourg pentru a Ómpiedica sau pentru a redresa situa˛ia pe
care a considerat-o c„ Óncalc„ art. 8 din conven˛ie sau pentru a ameliora aceast„
situa˛ie erau necesare; acestea trebuie deci restituite, Ón m„sura Ón care nu
dep„∫esc un nivel rezonabil [a se vedea, de exemplu, Hot„r‚rea Olsson Ómpotriva
Suediei (nr. 1) din 24 martie 1998, seria A nr. 130, pag. 43, alin. 104].
Curtea Ói acord„ reclamantei, cu titlu de taxe ∫i cheltuieli, suma de 86.000
FRF, care urmeaz„ s„ fie majorat„ cu orice sum„ provenit„ din taxa pe valoarea
ad„ugat„.
C. Dob‚nzi
122. Conform informa˛iilor de care dispune Curtea, nivelul dob‚nzilor legale
aplicabile Ón Fran˛a la data adopt„rii prezentei hot„r‚ri era de 3,47% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA
1. hot„r„∫te, cu 6 voturi pentru ∫i un vot Ómpotriv„, c„ a existat o Ónc„lcare a
art. 8 din conven˛ie;
2. hot„r„∫te, cu 6 voturi pentru ∫i un vot Ómpotriv„, c„ statul p‚r‚t trebuie s„
pl„teasc„ reclamantei, Ón termen de 3 luni, urm„toarele sume, majorate cu sumele
provenite din taxa pe valoarea ad„ugat„:
a) 100.000 FRF, cu titlu de daune morale;
b) 86.000 FRF, cu titlu de taxe ∫i cheltuieli;
3. hot„r„∫te c„ aceste sume vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ de 3,47% pe
an, cu Óncepere de la data expir„rii termenului men˛ionat mai sus ∫i p‚n„ la
momentul pl„˛ii;
4. respinge, Ón unanimitate, cererea pentru acordarea altor desp„gubiri.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ la Palatul
Drepturilor Omului de la Strasbourg, la 25 ianuarie 2000.
Elisabeth Palm,
pre∫edinte
Michael O’Boyle,
grefier
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La prezenta hot„r‚re se afl„ anexate, conform art. 45 alin 2 din conven˛ie ∫i
art. 74 alin. 2 din Regulamentul Cur˛ii, urm„toarele opinii separate:
– opinia par˛ial separat„ a domnului Maruste;
– opinia par˛ial separat„ a doamnei Diculescu-™ova.
*

OPINIA PARfiIAL SEPARAT√
A DOMNULUI JUDEC√TOR MARUSTE

Œn˛eleg ∫i admit abordarea formal„ adoptat„ de majoritate, dar am votat totu∫i
Ómpotriva constat„rii unei Ónc„lc„ri a art. 8, ∫i aceasta din urm„toarele motive:
Mi se pare c„ solu˛ia pronun˛at„ Ón spe˛„ contravine obiectului ∫i Ónsu∫i
con˛inutului unei asemenea cauze. Este adev„rat c„, din punctul de vedere al
rela˛iilor Óntre copii ∫i p„rin˛ii lor divor˛a˛i sau desp„r˛i˛i, cerin˛ele unei vie˛i de
familie sunt complicate ∫i delicate. Este, de asemenea, adev„rat c„ Ón practic„
organele de la Strasbourg s-au ar„tat Óntotdeauna foarte prudente Ón misiunea lor
de control al deciziilor pronun˛ate de autorit„˛ile na˛ionale. Totu∫i consider c„ de
art. 8 trebuie s„ beneficieze nu doar p„rin˛ii, ci ∫i copiii. A∫ merge chiar mai
departe: copiii sunt ∫i trebuie s„ fie primii beneficiari atunci c‚nd interesele
p„rin˛ilor lor sunt Ón conflict ∫i dac„ sunt ei Ón∫i∫i suficient de maturi pentru a-∫i
exprima Ón mod clar propriile preferin˛e.
Av‚nd Ón vedere Conven˛ia Na˛iunilor Unite cu privire la drepturile
copilului, ∫i mai ales art. 4 din aceasta, care oblig„ statele p„r˛i s„ ia toate
m„surile necesare pentru punerea Ón practic„ a drepturilor recunoscute de acest
instrument, drepturile ∫i interesele superioare ale copilului trebuie s„ fie
promovate. Œn acest scop se impune s„ se dea copiilor posibilitatea exercit„rii
drepturilor lor, Ón special Ón procedurile care Ói vizeaz„, ∫i s„ se ˛in„ seama cum se
cuvine de p„rerea lor (a se vedea Conven˛ia european„ cu privire la exercitarea
drepturilor minorilor, STE nr. 160). Œn consecin˛„, atunci c‚nd interesele p„rin˛ilor
sunt Ón conflict, opinia ∫i preferin˛ele minorilor trebuie s„ fie cu adev„rat ascultate
∫i luate Ón considerare Ón cadrul procedurilor, precum ∫i cu ocazia adopt„rii
hot„r‚rilor care Ói vizeaz„.
Din dosarul cauzei reiese clar c„ minorele locuiesc de mult timp Ómpreun„ cu
tat„l lor. Din punctul de vedere al intereselor lor superioare, circumstan˛ele care
au dus la aceast„ situa˛ie ∫i rolul pe care l-au avut Ón aceast„ privin˛„ fiecare dintre
p„rin˛i, precum ∫i autorit„˛ile publice nu au o importan˛„ decisiv„. Este stabilit, de
asemenea, c„ Ón spe˛„ copiii au declarat Ón mod categoric c„ prefer„ s„ locuiasc„
cu tat„l lor; aceast„ preferin˛„ trebuie s„ fie ∫i ea luat„ Ón considerare. Regret mult
c„ acest element a fost neglijat at‚t Ón procedurile interne, c‚t ∫i Ón cele externe.
Din punctul meu de vedere, punerea Ón executare a unei vechi hot„r‚ri
judec„tore∫ti, Ómpotriva voin˛ei celor care f„ceau obiectul hot„r‚rii, nu se justific„.
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De altfel, apreciez c„ lipsurile ∫i Ónt‚rzierile care au Óngreunat procedura
trebuie analizate mai degrab„ din punctul de vedere al art. 6 din conven˛ie, ∫i nu
al art. 8.
OPINIA PARfiIAL SEPARAT√
A DOAMNEI JUDEC√TOR DICULESCU-™OVA

fiin‚nd seama de circumstan˛ele cauzei, Ómi exprim dezacordul cu privire la
modul Ón care Curtea a aplicat art. 41 din conven˛ie.
Reclamanta a solicitat o desp„gubire pentru prejudiciul moral rezultat din
imposibilitatea de a-∫i exercita drepturile p„rinte∫ti, imposibilitate Ón care s-ar fi
g„sit timp de 9 ani.
Nu poate fi totu∫i contestat de reclamant„ faptul c„ Ón anul 1989 ea a renun˛at
la drepturile sale p„rinte∫ti (alin. 10 din hot„r‚re) din ra˛iuni financiare ∫i fiscale.
De asemenea, este sigur c„ din anul 1989 ∫i p‚n„ la sf‚r∫itul anului 1994 nu a
existat o via˛„ de familie Ómpreun„ cu fiicele sale datorit„ faptului c„ Óntre ele nu a
existat nici un fel de raporturi.
Deoarece neacceptarea ∫i respingerea manifestate de adolescente fa˛„ de
mama lor s-au accentuat o dat„ cu trecerea timpului, a devenit foarte dificil pentru
autorit„˛ile rom‚ne s„ respecte ad litteram art. 8 din conven˛ie.
Curtea a apreciat c„ obliga˛iile pozitive prev„zute la articolul men˛ionat Ón
materie de reÓncredin˛are a minorilor c„tre un p„rinte trebuie interpretate Ón
lumina conven˛iei de la Haga din 25 octombrie 1980 cu privire la aspectele civile
ale r„pirii interna˛ionale de copii.
Or, statul p‚r‚t a respectat Conven˛ia de la Haga ∫i, prin urmare, interesul
minorelor, evit‚nd astfel traumatizarea acestora.
Œn aceste condi˛ii ∫i ˛in‚nd seama, Ón primul r‚nd, de faptul c„ originea
conflictului ∫i a pretinsului prejudiciu moral se afl„ Ón atitudinea adoptat„ de
mam„ Óncep‚nd cu anul 1989, Ón al doilea r‚nd, c„ timp de 5 ani fetele s-au aflat
Ón afara teritoriului ∫i a jurisdic˛iei statului p‚r‚t, iar suma reclamat„ cu titlu de
prejudiciu moral acoper„ ∫i aceast„ perioad„, ∫i, Ón al treilea r‚nd, de situa˛ia
statului p‚r‚t Ón acest stadiu ∫i Ón acest conflict, consider c„, Ón spe˛„, o
desp„gubire suficient„ a prejudiciului moral suferit o constituie constatarea
Ónc„lc„rii art. 8 din conven˛ie.
Œn ceea ce prive∫te cheltuielile, consider c„ suma de 40.000 FRF acordat„ de
Curte pentru onorariile cerute de avocatul francez care a ap„rat-o pe reclamant„ la
Strasbourg este mult prea ridicat„ Ón raport cu munca efectuat„ (memoriu ∫i
pledoarie), cu at‚t mai mult cu c‚t la Curte nu s-a f„cut dovada achit„rii acestei
sume.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 4 mai 2000

Ón cauza Rotaru Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr.28341/95)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 19 din 11 ianuarie 2001

Œn cauza Rotaru Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului, constituit„ Ón Marea Camer„
format„ din urm„torii judec„tori:
Dl. L. Wildhaber, pre∫edinte, dna. E. Palm, dl. A. Pastor Ridruejo, dl.
G. Bonello, dl. J. Makarczyk, dl. R. Turmen, dl. J.-P. Costa, dna. F. Tulkens, dna.
V. Straznicka, dl. P. Lorenzen, dl. M. Fischbach, dl. V. Butkevych, dl.
J. Casadevall, dl. A.B. Baka, dl. R. Maruste, dna. S. Botoucharova, dna. R.
Weber, judec„tor ad-hoc ∫i dl M. De Salvia, grefier,
deliber‚nd Ón Camera de Consiliu, la 19 ianuarie ∫i la 29 martie 2000,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la data de 29 martie 2000:

PROCEDURA
1. Curtea a fost sesizat„, conform dispozi˛iilor aplicabile anterior intr„rii Ón
vigoare a Protocolului nr. 11 adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (conven˛ia)*1), de c„tre Comisia European„ a
Drepturilor Omului (Comisia) ∫i de c„tre un cet„˛ean rom‚n, domnul Aurel
Rotaru (reclamantul), la 3 iunie ∫i, respectiv, la 29 iunie 1999 (art. 5 alin. 4 din
Protocolul nr. 11 ∫i fostele articole 47 ∫i 48 din conven˛ie).
2. La originea cauzei s-a aflat pl‚ngerea (nr. 28.341/95) Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, Comisia fiind sesizat„ la 22 februarie 1995 Ón temeiul fostului articol
25 din conven˛ie.
Reclamantul a invocat Ónc„lcarea dreptului la respectarea vie˛ii private,
datorat„ faptului c„ Serviciul Rom‚n de Informa˛ii de˛ine ∫i folose∫te un fi∫ier
con˛in‚nd date personale. A mai invocat ∫i o Ónc„lcare a dreptului de acces la
instan˛„ ∫i a dreptului de a beneficia de un remediu Ón fa˛a unei instan˛e na˛ionale,
competent„ s„ se pronun˛e asupra cererii de modificare sau de distrugere a
fi∫ierului.
Nota grefei:
*1) Protocolul nr. 11 a intrat Ón vigoare la 1 noiembrie 1998.
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La data de 21 octombrie 1996 Comisia a declarat cererea admisibil„. Prin
raportul din 1 martie 1999 (fostul articol 31 din conven˛ie) a constatat c„ a existat
o Ónc„lcare a art. 8 ∫i 13 din conven˛ie.*1)
3. Œn procedura desf„∫urat„ la Curte reclamantul a fost reprezentat de domnul
I. Olteanu, avocat Ón cadrul Baroului Bucure∫ti (Rom‚nia) ∫i de fiul s„u, domnul
F. Rotaru. Guvernul a fost reprezentat de doamna R. Rizoiu, agent.
4. La data de 7 iulie 1999 Marea Camer„ a hot„r‚t c„ aceast„ cauz„ ar trebui
examinat„ chiar de c„tre Marea Camer„ (art. 100 alin. 1 din Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Cur˛ii). Œn locul domnului B‚rsan, judec„tor ales din
partea Rom‚niei ∫i care a luat parte la examinarea cauzei Ón cadrul Comisiei
(art. 28), Guvernul a desemnat-o Ón calitate de judec„tor ad-hoc pe doamna
R. Weber (art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 29 alin. 1 din Regulament).
5. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus c‚te un memoriu.
6. Audierea public„ a avut loc la data de 19 ianuarie 2000, la Palatul
Drepturilor Omului din Strasbourg.
Au participat:
– din partea Guvernului:
– doamna R. Rizoiu, agent;
– Dl. M. Selegean, consilier juridic Ón Ministerul Justi˛iei, consilier;
– Dl. T. Corl„˛ean, ata∫at pe l‚ng„ Reprezentan˛a Permanent„ a Rom‚niei la
Consiliul Europei, consilier;
– din partea reclamantului:
– domnul I. Olteanu, avocat,
– domnul F. Rotaru, reprezentant ∫i fiu al reclamantului.
Curtea a luat act de concluziile verbale prezentate de doamna Rizoiu,
domnul Selegean, domnul Olteanu ∫i de domnul F. Rotaru.
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
1. Condamnarea reclamantului din 1948
7. Reclamantul s-a n„scut Ón anul 1921 ∫i a fost jurist de profesie. Œn prezent
este pensionar ∫i locuie∫te la B‚rlad.
8. Œn anul 1946, dup„ instaurarea regimului comunist, reclamantului, pe
atunci student, i s-a refuzat de c„tre prefectul jude˛ului Vaslui publicarea a dou„
bro∫uri, îSuflet de student“ ∫i îProteste“, cu motivarea c„ aveau un caracter
antiguvernamental.
9. Nemul˛umit de acest refuz reclamantul a adresat prefectului dou„ scrisori
Ón care protesta Ómpotriva faptului c„ noul regim popular a suprimat libertatea de
exprimare. Œn urma acestor scrisori, la data de 7 iulie 1948 reclamantul a fost
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arestat. La data de 20 septembrie 1948 Tribunalul Popular din Vaslui l-a
condamnat la un an Ónchisoare pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de ultraj.
2. Procedura declan∫at„ conform Decretului-lege nr. 118/1990
10. Dup„ r„sturnarea regimului comunist Ón anul 1989 noua putere a adoptat
Decretul-lege nr. 118/1990, care acorda unele drepturi persoanelor persecutate de
regimul comunist ∫i care nu au avut activitate fascist„ (alin. 30 de mai jos).
11. Œn temeiul acestui decret-lege, la data de 30 iulie 1990 reclamantul a
sesizat Judec„toria B‚rlad cu o cerere prin care chema Ón judecat„ Ministerul de
Interne ∫i Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale, precum ∫i Direc˛ia muncii din jude˛ul
Vaslui, solicit‚nd ca perioada Ón care s-a aflat Ón executarea pedepsei dispuse prin
hot„r‚rea penal„ din anul 1948 s„ fie luat„ Ón considerare la calcularea anilor de
vechime Ón munc„. A cerut, de asemenea, restituirea drepturilor b„ne∫ti
corespunz„toare.
12. Judec„toria B‚rlad a pronun˛at o sentin˛„ la data de 11 ianuarie 1993.
Av‚nd Ón vedere, printre altele, declara˛iile martorilor propu∫i de reclamant, P.P.
∫i G.D., sentin˛a de condamnare din anul 1948 ∫i adeverin˛ele de la Universitatea
din Ia∫i, instan˛a a constatat c„ Ón perioada 1946 – 1949 reclamantul fusese
persecutat din motive politice. Prin urmare, a admis cererea reclamantului ∫i a
acordat drepturile prev„zute de Decretul-lege nr. 118/1990.
13. Œn sus˛inerea ap„r„rii sale Ministerul de Interne a prezentat instan˛ei o
scrisoare din 19 decembrie 1990, primit„ de la Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
(S.R.I.). Aceast„ scrisoare avea urm„torul cuprins:
îLa adresa dumneavoastr„ nr. 99.110 din 11 decembrie 1990, privind pe
numitul Rotaru Aurel, din B‚rlad, v„ facem cunoscut c„ Ón urma verific„rilor
efectuate au rezultat urm„toarele:
– sus-numitul, pe perioada efectu„rii studiilor la <<Facultatea de ™tiin˛e>>
din Ia∫i a activat ca membru legionar Ón Asocia˛ia Studen˛ilor Cre∫tini;
– Ón anul 1946 a Ónaintat Cenzurii ora∫ului Vaslui dou„ bro∫uri intitulate
<<Suflet de student>> ∫i <<Proteste>>, solicit‚nd publicarea lor, dar nu a ob˛inut
acest lucru, deoarece aveau con˛inut antiguvernamental;
– dintr-o declara˛ie dat„ Ón anul 1948 rezult„ c„ a f„cut parte din organiza˛ia
P.N.fi. – tineret;
– sus-numitul nu are fond penal ∫i nu a fost arestat Ón perioada men˛ionat„ de
el;
– Óntre anii 1946 – 1948, datorit„ concep˛iilor sale a fost chemat de mai
multe ori de c„tre organele de siguran˛„ ∫i audiat Ón leg„tur„ cu atitudinea sa.
(...).“
3. Procedura declan∫at„ Ómpotriva S.R.I.
14. Reclamantul a chemat Ón judecat„ S.R.I., ar„t‚nd c„ nu a fost niciodat„
membru al mi∫c„rii legionare rom‚ne, c„ nu a fost nici student la Facultatea de
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™tiin˛e, ci la Facultatea de Drept din Ia∫i ∫i c„ ∫i alte informa˛ii furnizate de S.R.I.
Ón scrisoarea din 19 decembrie 1990 erau false ∫i def„im„toare.
Cererea a fost Óntemeiat„ pe dispozi˛iile Codului civil referitoare la
r„spunderea civil„ delictual„, reclamantul solicit‚nd obligarea S.R.I. de a pl„ti
unele desp„gubiri pentru prejudiciul moral suferit. F„r„ a invoca un anume text de
lege, el a cerut, de asemenea, ca S.R.I. s„ fie obligat s„ modifice sau s„ distrug„
fi∫ierul con˛in‚nd informa˛iile cu privire la presupusul s„u trecut legionar.
15. Prin sentin˛a pronun˛at„ la 6 ianuarie 1993 Judec„toria Bucure∫ti a
respins cererea, invoc‚nd dispozi˛iile legale Ón materia r„spunderii civile
delictuale.
16. Œmpotriva acestei hot„r‚ri reclamantul a declarat recurs.
17. La data de 18 ianuarie 1994 Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a
constatat c„ informa˛ia privind trecutul legionar al reclamantului era fals„. Cu
toate acestea, a respins recursul declarat, ar„t‚nd c„ nu exist„ o culp„ a S.R.I. din
moment ce acesta nu era dec‚t depozitarul datelor contestate, iar Ón lipsa culpei,
nu se poate vorbi de o r„spundere civil„ delictual„.
Instan˛a a constatat c„ informa˛iile au fost culese de fostele servicii de
siguran˛„ ale statului. Œn anul 1949, Ón urma desfiin˛„rii acestor servicii arhivele au
fost transmise Securit„˛ii, iar Ón anul 1990 S.R.I. a preluat arhivele fostei
Securit„˛i.
18. La data de 15 decembrie 1994 Curtea de Apel Bucure∫ti a respins
recursul reclamantului declarat Ómpotriva deciziei Tribunalului Municipiului
Bucure∫ti din 18 ianuarie 1994, cu urm„toarea motivare:
î(...) Curtea constat„ c„ recursul nu este fondat. Œn virtutea competen˛ei
legale pe care o are Serviciul Rom‚n de Informa˛ii de depozitare a arhivelor
fostelor organe de siguran˛„, prin adresa nr. 705.567/1990 a comunicat
Ministerului de Interne Ómprejur„ri ce vizeaz„ activitatea personal„ a recurentului
Ón timpul efectu„rii studiilor universitare, a∫a cum sunt reflectate Ón documentele
relatate Ón acea perioad„ de c„tre organele de siguran˛„. Rezult„ deci c„ instan˛ele
judec„tore∫ti nu au competen˛a s„ anuleze sau s„ modifice con˛inutul adresei
redactate de S.R.I., care este numai depozitar al fondului arhivistic al fostelor
organe de siguran˛„ ale statului. Resping‚ndu-i ac˛iunea, instan˛ele judec„tore∫ti
nu au Ónc„lcat dispozi˛iile art. 21 din Constitu˛ie ∫i nici dispozi˛iile art. 3 din
Codul civil, ci au judecat pricina potrivit competen˛ei prev„zute de Codul de
procedur„ civil„.“
4. Cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea judec„torilor de a
pl„ti daunele morale
19. La data de 13 iunie 1995 reclamantul a introdus o cerere prin care solicita
obligarea la desp„gubiri a tuturor judec„torilor care i-au respins cererea prin care
solicita anularea sau distrugerea fi∫ierului. A invocat dispozi˛iile art. 3 din Codul
civil cu privire la denegarea de dreptate ∫i dispozi˛iile art. 6 din conven˛ie.
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Reclamantul a afirmat c„ at‚t Tribunalul Jude˛ean Vaslui, c‚t ∫i Curtea de Apel au
refuzat s„ Ói Ónregistreze cererea.
Cu privire la acest aspect, la data de 5 august 1998 reclamantul a sesizat
Comisia cu o nou„ cerere, Ónregistrat„ sub num„rul 46.597/1998 ∫i aflat„ Ón
prezent pe rolul Cur˛ii.
5. Cererea de revizuire
20. Œn luna iunie 1997 ministrul justi˛iei a comunicat directorului S.R.I. c„
pl‚ngerea reclamantului a fost declarat„ admisibil„ de c„tre Comisia European„ a
Drepturilor Omului. Œn consecin˛„, ministrul justi˛iei a solicitat directorului S.R.I.
s„ verifice Ónc„ o dat„ dac„ reclamantul apar˛inuse mi∫c„rii legionare ∫i, dac„
aceast„ informa˛ie se va dovedi fals„, s„ Ón∫tiin˛eze reclamantul despre acest fapt,
pentru ca acesta s„-l poat„ folosi ulterior Óntr-o eventual„ cerere de revizuire.
21. La data de 6 iulie 1997 directorul S.R.I. l-a informat pe ministrul justi˛iei
c„ datele privind trecutul legionar al reclamantului, men˛ionate Ón scrisoarea din
19 decembrie 1990, au fost ob˛inute Ón urma studierii arhivelor S.R.I.
A fost g„sit astfel un tabel Óntocmit de Biroul Siguran˛ei din Ia∫i, Ón care la
num„rul 165 era men˛ionat un anume Aurel Rotaru, îelement de mas„, membru al
Asocia˛iei Studen˛ilor Cre∫tini“. Directorul S.R.I. a ar„tat c„ tabelul purta data de
15 februarie 1937 ∫i a apreciat c„, deoarece la acea dat„ domnul Rotaru, îÓn v‚rst„
de aproximativ 16 ani, nu putea fi student la Facultatea de ™tiin˛e din Ia∫i, credem
c„ ne afl„m Ón prezen˛a unei regretabile erori care a f„cut s„ consider„m c„
domnul Rotaru Aurel din B‚rlad este aceea∫i persoan„ cu cea Ónscris„ Ón tabelul
respectiv ca membru legionar. De altfel, din verific„rile am„nun˛ite efectuate de
c„tre institu˛ia noastr„ pe raza jude˛elor Ia∫i ∫i Vaslui nu au ap„rut date care s„
confirme identitatea Óntre cele dou„ nume (...).“
22. O copie de pe aceast„ scrisoare a fost trimis„ reclamantului care la data
de 25 iulie 1997 a solicitat Cur˛ii de Apel Bucure∫ti revizuirea hot„r‚rii
pronun˛ate la 15 decembrie 1994. Œn cererea de revizuire acesta a solicitat
anularea documentelor def„im„toare, un leu cu titlu de desp„gubiri morale,
precum ∫i rambursarea, la valoarea actual„, a tuturor taxelor ∫i cheltuielilor
suportate de la Ónceputul procedurii.
23. S.R.I. a solicitat respingerea cererii de revizuire, apreciind c„, fa˛„ de
scrisoarea directorului S.R.I. din 6 iulie 1997, cererea a r„mas f„r„ obiect.
24. Printr-o hot„r‚re definitiv„ din 25 noiembrie 1997 Curtea de Apel
Bucure∫ti a anulat hot„r‚rea din 15 decembrie 1994 ∫i a admis cererea
reclamantului, cu urm„toarea motivare:
îDin adresa nr. 4.173 din 5 iulie 1997, eliberat„ de Serviciul Rom‚n de
Informa˛ii (...), rezult„ c„ Ón fondul de arhiv„ nr. 53.172, volum 796 la fila 243, se
g„se∫te un tabel cu membrii legionari care nu Ó∫i au domiciliul stabil Ón Ia∫i, unde
la pozi˛ia 165 apare <<Rotaru Aurel – Student ∫tiin˛e, membru al Asocia˛iei
Studen˛ilor Cre∫tini, legionar, element de mas„>>. Œntruc‚t la data Óntocmirii
tabelului respectiv – 15.02.1937 – revizuentul avea v‚rsta de aproape 16 ani, nu a
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urmat cursurile Facult„˛ii de ™tiin˛e din Ia∫i, iar din verific„rile efectuate ulterior
Ón eviden˛ele cu membrii legionari nu apar numele ∫i prenumele revizuentului ca
fiind cu domiciliul la B‚rlad ∫i cu datele personale ale acestuia, Serviciul Rom‚n
de Informa˛ii consider„ c„ se afl„ Ón fa˛a unei regretabile confuzii de nume, iar
persoana inclus„ Ón tabel nu este revizuentul-reclamant.
V„z‚nd con˛inutul ultimei adrese, Ón baza art. 322 pct. 5 Cod procedur„
civil„, se constat„ c„ acest Ónscris Óndepline∫te condi˛iunile legale de act nou,
determinant Ón cauz„ prin caracterul s„u hot„r‚tor Ón a schimba total situa˛ia de
fapt re˛inut„ anterior, Ónscris care cuprinde date ce nu au putut fi Ónf„˛i∫ate Ón
fazele procesuale precedente dintr-o Ómprejurare mai presus de voin˛a
reclamantului-revizuent.
Sub aspectul analizat, sunt f„r„ de relevan˛„ Ón cauz„ datele la care s-au
Ónfiin˛at organele de securitate ale statului, ori din ce structur„ f„ceau parte fostele
organe de siguran˛„, dup„ cum Ón spe˛„ nu are relevan˛„ aspectul – de altfel real –
c„ Serviciul Rom‚n de Informa˛ii este doar un depozitar al fondului arhivistic al
fostelor organe de siguran˛„. Important Ón cauz„ este numai c„ adresa nr. 705.567
din 19 decembrie 1990 <<S.R.I. – U.M. nr. 05007 Bucure∫ti>> cuprinde men˛iuni
ce nu se refer„ la persoana reclamantului-revizuent, datele din aceast„ adres„
devenind astfel neadev„rate cu privire la persoana acestuia ∫i care, dac„ ar fi
men˛inute, i-ar aduce grave prejudicii demnit„˛ii ∫i onoarei sale. Fa˛„ de cele ce
preced„ ∫i Ón temeiul textului de lege citat, cererea de revizuire promovat„ de
reclamant se apreciaz„ ca fondat„ ∫i va fi admis„, urm‚nd a fi retractate hot„r‚rile
pronun˛ate anterior Ón cauz„, ∫i, pe cale de consecin˛„, ac˛iunea reclamantuluirevizuent va fi admis„ a∫a cum a fost formulat„.“
25. Curtea nu s-a pronun˛at asupra cap„tului de cerere privind obligarea la
desp„gubiri ∫i nici cu privire la cheltuielile de judecat„.
II. DREPTUL INTERN APLICABIL

A. Constitu˛ia
26. Dispozi˛iile aplicabile din Constitu˛ie sunt urm„toarele:
ART. 20
î(1) Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor
vor fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a
Drepturilor Omului, cu pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
(2) Dac„ exist„ neconcordan˛e Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au
prioritate reglement„rile interna˛ionale.“
ART. 21
î(1) Orice persoan„ se poate adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a
libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“
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B. Codul civil
27. Dispozi˛iile aplicabile din Codul civil sunt urm„toarele:
ART. 3
îJudec„torul care va refuza de a judeca, sub cuv‚nt c„ legea nu prevede sau c„
este Óntunecat„ sau neÓndestul„toare, va putea fi urm„rit ca culpabil de denegare de
dreptate.“
ART. 998
îOrice fapt„ a omului, care cauzeaz„ altuia prejudiciu, oblig„ pe acela din a
c„rui gre∫eal„ s-a ocazionat, a-l repara.“
ART. 999
îOmul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar
∫i de acela ce a cauzat prin neglijen˛a sau prin impruden˛a sa.“

C. Codul de procedur„ civil„
28. Dispozi˛iile aplicabile din Codul de procedur„ civil„ sunt:
ART. 322 (alin. 5)
îRevizuirea unei hot„r‚ri r„mase definitive (...) se poate cere dac„, dup„
darea hot„r‚rii, s-au descoperit Ónscrisuri doveditoare, re˛inute de partea
potrivnic„ sau care nu au putut fi Ónf„˛i∫ate dintr-o Ómprejurare mai presus de
voin˛a p„r˛ilor (...).“

D. Decretul nr. 31/1954 cu privire la persoanele fizice ∫i juridice
29. Dispozi˛iile aplicabile ale Decretului nr. 31/1954 cu privire la
persoanele fizice ∫i juridice sunt:
ART. 54
î1) Persoana care a suferit o atingere Ón dreptul s„u (...) la onoare, la
reputa˛ie (...) sau Ón orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instan˛ei
judec„tore∫ti Óncetarea s„v‚r∫irii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus
men˛ionate.
2) Totodat„, cel care a suferit o atingere a unor asemenea drepturi va putea cere
instan˛ei s„ oblige pe autorul faptei s„v‚r∫ite f„r„ drept s„ Óndeplineasc„ orice m„suri
socotite necesare de c„tre instan˛„, spre a ajunge la restabilirea dreptului atins.“
ART. 55
îDac„ autorul faptei s„v‚r∫ite f„r„ drept nu Óndepline∫te, Ón termenul stabilit
prin hot„r‚re, faptele destinate s„ restabileasc„ dreptul atins, instan˛a
judec„toreasc„ va putea s„-l oblige la plata, Ón folosul statului, a unei amenzi pe
fiecare zi de Ónt‚rziere, socotit„ de la data expir„rii termenului de mai sus (...).“

E. Decretul-lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat„ cu
Óncepere de la 6 martie 1945
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30. La acea dat„ dispozi˛iile aplicabile din Decretul-lege nr. 118/1990
prevedeau:
ART. 1
î(1) Constituie vechime Ón munc„ ∫i se ia Ón considerare la stabilirea pensiei
∫i a celorlalte drepturi ce se acord„, Ón func˛ie de vechimea Ón munc„, timpul c‚t o
persoan„, dup„ data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeaps„ privativ„ de libertate Ón baza unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti r„mase definitiv„ sau a fost lipsit„ de libertate Ón baza unui mandat
de arestare preventiv„ pentru infrac˛iuni politice;
(...).“
ART. 5
îPentru stabilirea situa˛iilor prev„zute la art. 1 se Ónfiin˛eaz„ Ón fiecare jude˛
(...) c‚te o comisie alc„tuit„ din pre∫edinte ∫i cel mult ∫ase membri.
Pre∫edintele trebuie s„ fie jurist. Din comisie fac parte 2 reprezentan˛i ai
direc˛iilor de munc„ ∫i ocrotiri sociale ∫i cel mult 4 reprezentan˛i ai Asocia˛ilor
fo∫tilor de˛inu˛i politici ∫i victime ale dictaturii.
(...).“
ART. 6
îDovedirea situa˛iilor prev„zute la art. 1 se face de c„tre persoanele
interesate cu acte oficiale eliberate de organele competente, (...) prin orice mijloc
de prob„ prev„zut de lege.
(...).“
ART. 11
îPrevederile prezentului decret-lege nu se aplic„ persoanelor condamnate
pentru infrac˛iuni contra umanit„˛ii sau celor care s-a dovedit c„ au desf„∫urat o
activitate fascist„ Ón cadrul unei organiza˛ii sau mi∫c„ri de acest fel, pe baza
procedurii prev„zute la art. 5 ∫i 6.“

F. Legea nr. 14 din 24 februarie 1992 cu privire la organizarea ∫i
func˛ionarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
31. Dispozi˛iile aplicabile ale Legii nr. 14 din 24 februarie 1992, cu privire
la organizarea ∫i func˛ionarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, sunt redactate
dup„ cum urmeaz„:
ART. 2
îServiciul Rom‚n de Informa˛ii organizeaz„ ∫i execut„ activit„˛i pentru
culegerea, verificarea ∫i valorificarea informa˛iilor necesare cunoa∫terii, prevenirii
∫i contracar„rii oric„ror ac˛iuni care constituie, potrivit legii, amenin˛„ri la adresa
siguran˛ei na˛ionale a Rom‚niei.“
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ART. 8
îServiciul Rom‚n de Informa˛ii este autorizat s„ de˛in„ ∫i s„ foloseasc„
mijloace adecvate pentru ob˛inerea, verificarea, prelucrarea ∫i stocarea
informa˛iilor privitoare la siguran˛a na˛ional„, Ón condi˛iile legii.“
ART. 45
îDocumentele interne de orice fel ale Serviciului Rom‚n de Informa˛ii au
caracter de secret de stat, se p„streaz„ Ón arhiva sa proprie ∫i nu pot fi consultate
dec‚t cu aprobarea directorului, Ón condi˛iile legii.
Documentele, datele ∫i informa˛iile Serviciului Rom‚n de Informa˛ii pot
deveni publice numai dup„ trecerea unei perioade de 40 de ani de la arhivare.
Serviciul Rom‚n de Informa˛ii preia spre conservare ∫i folosin˛„ fondurile de
arhiv„ ce privesc siguran˛a na˛ional„ ale fostelor organe de informa˛ii cu
competen˛„ pe teritoriul Rom‚niei. Fondurile de arhiv„ ale fostului Departament
al Securit„˛ii Statului, ce privesc siguran˛a na˛ional„, nu pot deveni publice dec‚t
dup„ trecerea unei perioade de 40 de ani de la adoptarea prezentei legi.“

G. Legea nr. 187 din 20 octombrie 1999 cu privire la accesul cet„˛enilor la
propriul dosar de˛inut de Securitate ∫i deconspirarea securit„˛ii ca poli˛ie politic„
32. Dispozi˛iile aplicabile ale Legii nr. 187 din 20 octombrie 1999, intrat„
Ón vigoare la data de 9 decembrie 1999, sunt urm„toarele:
ART. 1
î(1) Orice cet„˛ean rom‚n sau cet„˛ean str„in care dup„ 1945 a avut cet„˛enie
rom‚n„ are dreptul de acces la propriul dosar Óntocmit de organele securit„˛ii (...).
Acest drept se exercit„ la cerere ∫i const„ Ón studierea nemijlocit„ a dosarului,
eliberarea de copii de pe actele dosarului ∫i de pe Ónscrisurile doveditoare despre
cuprinsul dosarului.
(2) Totodat„ persoana, subiect al unui dosar din care rezult„ c„ a fost
urm„rit„ de organele securit„˛ii statului, are dreptul, la cerere, s„ afle identitatea
agen˛ilor de securitate ∫i a colaboratorilor, care au contribuit cu informa˛ii la
completarea acestui dosar.
(3) De drepturile prev„zute de alin. (1) ∫i (2) beneficiaz„ so˛ul supravie˛uitor
∫i rudele p‚n„ la gradul al doilea inclusiv ale persoanei decedate, Ón afar„ de cazul
Ón care aceasta a dispus altfel.“
ART. 2
îPentru a asigura dreptul de acces la informa˛iile de interes public, orice
cet„˛ean rom‚n (...), precum ∫i presa scris„ ∫i audiovizual„, partidele politice (...)
au dreptul de a fi informate (...) Ón leg„tur„ cu calitatea de agent sau de
colaborator al organelor securit„˛ii (...) a persoanelor care ocup„ sau candideaz„
pentru a fi alese ori numite Ón urm„toarele demnit„˛i sau func˛ii:
a) Pre∫edintele Rom‚niei;
b) deputat sau senator;
(...).“
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ART. 7
î(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se Ónfiin˛eaz„ Consiliul
Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii (...) cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, denumit Ón continuare Consiliu.
(2) Consiliul este un organism autonom cu personalitate juridic„, supus
controlului Parlamentului (...).“
ART. 8
î(1) Consiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri.
(2) Membrii Colegiului Consiliului sunt numi˛i de Parlament, la propunerea
grupurilor parlamentare, potrivit configura˛iei politice a celor dou„ Camere (...)
pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reÓnnoit o singur„ dat„.“
ART. 13
î(1) Persoanele Óndrept„˛ite pot solicita Consiliului, Ón conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (1), Ón condi˛iile prezentei legi, urm„toarele:
a) consultarea dosarelor (...) Óntocmite p‚n„ la data de 22 decembrie 1989 de
organele de securitate;
b) eliberarea unor copii de pe (...) aceste dosare (...);
c) eliberarea unor adeverin˛e privind apartenen˛a sau neapartenen˛a,
colaborarea sau necolaborarea cu organele de securitate;
(...).“
ART. 14
î(1) Con˛inutul adeverin˛elor eliberate potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) poate fi
contestat la Colegiul Consiliului (...).“
ART. 15
î(1) Dreptul de acces la informa˛iile de interes public (...) se exercit„ de c„tre
persoana fizic„ sau persoana juridic„ Óndrept„˛it„ printr-o cerere adresat„
Consiliului.
(...)
(4) Pe baza cererilor primite potrivit alin. (1) Consiliul verific„ probele
de˛inute, indiferent de forma lor, ∫i Ón∫tiin˛eaz„ de Óndat„ persoana (...).“
ART. 16
î(1) Œmpotriva comunic„rii eliberate potrivit art. 15 alin. (4) solicitantul sau
persoana cu privire la care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului
Consiliului printr-o contesta˛ie (...). Decizia Colegiului Consiliului poate fi atacat„
(...) la Curtea de Apel (...).“
ŒN DREPT

I. EXCEPfiII PRELIMINARE RIDICATE DE GUVERN
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A. Cu privire la calitatea de victim„
33. Œn primul r‚nd, men˛in‚ndu-∫i pozi˛ia exprimat„ Ón fa˛a Comisiei,
Guvernul a ar„tat c„ reclamantul nu se mai poate pretinde îvictim„“ a unei
Ónc„lc„ri a conven˛iei Ón sensul art. 34. A subliniat c„ reclamantul a ob˛inut c‚∫tig
de cauz„ Ón fa˛a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti care, prin Hot„r‚rea din 25 noiembrie
1997, a declarat nule men˛iunile incluse Ón scrisoarea Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii (S.R.I.) din 19 decembrie 1990. Or, Ón opinia Guvernului, singura
Ónc„lcare a drepturilor reclamantului a provenit din aceast„ scrisoare.
Œn orice caz, a sus˛inut Guvernul, reclamantul dispune Ón prezent de
procedura deschis„ de Legea nr. 187 din 29 octombrie 1999, care Ói ofer„ toate
garan˛iile cerute de conven˛ie pentru protejarea drepturilor sale.
34. Reclamantul a solicitat Cur˛ii s„ continue examinarea cauzei, ar„t‚nd c„
Hot„r‚rea din 25 noiembrie 1997 nu a schimbat Ón mod fundamental situa˛ia care
a determinat pl‚ngerea ini˛ial„. Œn primul r‚nd, simplul fapt de a recunoa∫te
eroarea men˛iunilor, dup„ hot„r‚rea de admisibilitate a Comisiei, nu poate
constitui o repara˛ie adecvat„ a Ónc„lc„rii drepturilor garantate de conven˛ie. Œn al
doilea r‚nd, reclamantul nu are Ónc„ acces la dosarul s„u secret, care nu este doar
p„strat, ci ∫i folosit de S.R.I. Din aceast„ cauz„, chiar ∫i dup„ Hot„r‚rea din 25
noiembrie 1997 folosirea de c„tre S.R.I. a informa˛iilor privitoare la pretinsul
trecut legionar al reclamantului sau a oric„ror alte informa˛ii con˛inute Ón dosarul
s„u nu poate fi exclus„.
35. Œn ceea ce prive∫te no˛iunea de victim„ Curtea reaminte∫te c„ o persoan„
poate, Ón anumite condi˛ii, s„ pretind„ c„ este victim„ a unei Ónc„lc„ri, generat„ de
simpla existen˛„ a unor m„suri secrete sau a unei legisla˛ii ce permite astfel de
m„suri chiar dac„ acestea nu i-au fost efectiv aplicate (Hot„r‚rea Klass ∫i al˛ii
Ómpotriva Germaniei din 6 septembrie 1978, seria A nr. 28, pag. 18, alin. 34).
De altfel, îo hot„r‚re sau o m„sur„ favorabil„ reclamantului nu este
suficient„, Ón principiu, pentru a pierde calitatea de <<victim„>>, dec‚t Ón situa˛ia
Ón care autorit„˛ile na˛ionale au recunoscut, explicit sau implicit, iar apoi au
reparat Ónc„lcarea conven˛iei“ (Hot„r‚rea Amuur Ómpotriva Fran˛ei din 25 iunie
1996, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1996-III, pag. 846, alin. 36, ∫i Hot„r‚rea
Dalban Ómpotriva Rom‚niei [GC] nr. 28.114/95, alin. 44, CEDO 1999-VI).
36. Œn spe˛„ Curtea observ„ c„ reclamantul critic„ de˛inerea unui registru
secret con˛in‚nd date care Ól privesc, a c„rui existen˛„ a fost dezv„luit„ Ón mod
public Ón cursul unei proceduri judiciare. Din acest motiv reclamantul se poate
pretinde victim„ a unei Ónc„lc„ri a conven˛iei.
Curtea mai arat„ c„ prin Hot„r‚rea din 25 noiembrie 1997 Curtea de Apel
Bucure∫ti a anulat men˛iunile privind pretinsul trecut legionar al reclamantului,
inserate Ón scrisoarea din 19 decembrie 1990, constat‚nd c„ nu erau conforme
realit„˛ii – probabil se refereau la o alt„ persoan„ cu acela∫i nume.
Chiar accept‚nd ideea c„ Óntr-o anumit„ m„sur„ reclamantul a ob˛inut prin
aceast„ hot„r‚re o repara˛ie Ón ceea ce prive∫te informa˛iile false din fi∫ierul s„u,
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Curtea apreciaz„ c„ aceast„ repara˛ie nu este dec‚t par˛ial„ ∫i c„, Ón orice caz, ea
este insuficient„, Ón sensul jurispruden˛ei sale, pentru pierderea calit„˛ii de
victim„. Œn afara considerentelor de mai sus cu privire la calitatea de victim„ ce
izvor„∫te din de˛inerea unui fi∫ier secret, Curtea a avut Ón vedere ∫i alte elemente
importante.
Se pare c„ informa˛iile asupra pretinsului trecut legionar al reclamantului
mai sunt Ónc„ p„strate Ón fi∫ierele S.R.I. f„r„ s„ fi fost f„cut„ vreo men˛iune cu
privire la Hot„r‚rea din 25 noiembrie 1997. Œn plus Curtea de Apel Bucure∫ti nu
s-a pronun˛at, ∫i nici nu avea competen˛a s„ o fac„, asupra faptului c„ S.R.I. este
autorizat de legisla˛ia rom‚n„ s„ de˛in„ ∫i s„ foloseasc„ fi∫iere create de fostele
servicii de informa˛ii, care con˛in informa˛ii cu privire la reclamant. Or, cap„tul
principal de cerere se refer„ la faptul c„ legea intern„ nu reglementeaz„ suficient
de precis condi˛iile Ón care S.R.I. Ó∫i exercit„ atribu˛iile ∫i nu pune la dispozi˛ie
persoanei o cale de a ob˛ine repararea eventualelor prejudicii Ón fa˛a unei autorit„˛i
na˛ionale.
Œn sf‚r∫it Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón Hot„r‚rea din 25 noiembrie 1997, nu
s-a pronun˛at cu privire la desp„gubirile solicitate pentru prejudiciul moral suferit
∫i nici asupra cheltuielilor de judecat„.
37. Œn ceea ce prive∫te Legea nr. 187 din 20 octombrie 1999, invocat„ de
Guvern, Curtea apreciaz„, av‚nd Ón vedere circumstan˛ele prezentei cauze, c„
aceast„ lege nu este aplicabil„ (alin. 71 de mai jos).
38. Curtea concluzioneaz„ c„ reclamantul se poate pretinde îvictim„“ Ón
sensul art. 34 din conven˛ie ∫i, Ón consecin˛„, respinge excep˛ia invocat„ de
Guvern.

B. Cu privire la epuizarea c„ilor de atac interne
39. Guvernul a mai ridicat ∫i excep˛ia neepuiz„rii c„ilor de atac interne. S-a
ar„tat c„ reclamantul putea invoca dispozi˛iile Decretului nr. 31/1954 cu privire
la persoanele fizice ∫i juridice, Ón baza c„rora instan˛a poate dispune orice m„sur„
pentru a face s„ Ónceteze atingerea reputa˛iei unei persoane.
40. Curtea arat„ c„ exist„ o str‚ns„ leg„tur„ de cauzalitate Óntre aceast„
sus˛inere a Guvernului ∫i temeinicia cererii privind art. 13 din conven˛ie. Prin
urmare, Curtea reune∫te aceast„ excep˛ie cu fondul (alin. 70 de mai jos).
II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 8 DIN CONVENfiIE
41. Reclamantul se pl‚nge c„ S.R.I. de˛ine ∫i poate folosi Ón orice moment
date cu privire la via˛a sa particular„, dintre care unele sunt false ∫i def„im„toare.
El invoc„ Ónc„lcarea art. 8 din conven˛ie, care prevede urm„toarele:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii private ∫i de familie, a
domiciliului s„u ∫i a coresponden˛ei sale.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
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m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru securitatea
na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei, ori protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“

A. Cu privire la aplicabilitatea art. 8
42. Guvernul contest„ aplicabilitatea art. 8, ar„t‚nd c„ informa˛iile
men˛ionate Ón scrisoarea S.R.I. din 19 decembrie 1990 nu ˛in de via˛a particular„ a
reclamantului, ci de via˛a sa public„. Hot„r‚nd s„ se implice Ón activitatea politic„
∫i s„ publice pamflete, reclamantul a renun˛at implicit la îanonimatul inerent
vie˛ii private. Œn ceea ce prive∫te interogarea sa de c„tre poli˛ie ∫i cazierul s„u
judiciar, este vorba de informa˛ii publice.
43. Curtea reaminte∫te c„ art. 8 alin. 1 din conven˛ie este aplicabil atunci
c‚nd este vorba despre stocarea Óntr-un registru secret ∫i comunicarea datelor
privind îvia˛a privat„“ a unei persoane (Hot„r‚rea Leander Ómpotriva Suediei din
26 martie 1987, seria A nr. 116, pag. 22, alin. 48).
Respectarea vie˛ii private include dreptul individului de a Óntre˛ine ∫i de a
dezvolta rela˛ii cu semenii s„i; Ón plus nici o ra˛iune nu permite excluderea
activit„˛ii profesionale sau comerciale din sfera no˛iunii de îvia˛„ privat„“
(hot„r‚rile Niemietz Ómpotriva Germaniei din 16 decembrie 1992, seria A nr. 251B, pag. 33, alin. 29, ∫i Halford Ómpotriva Regatului Unit din 25 iunie 1997,
Culegere 1997-III, pag. 1015 – 1016, alin. 42 – 46).
Curtea a subliniat deja concordan˛a dintre aceast„ interpretare extensiv„ ∫i
Conven˛ia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 privind protec˛ia persoanelor
fa˛„ de procesarea datelor cu caracter personal, intrat„ Ón vigoare la 1 octombrie
1985, care are drept scop îprotejarea (...) oric„rei persoane fizice (...), respectarea
(...) Ón special a dreptului la via˛„ privat„, fa˛„ de procesarea datelor cu caracter
personal“ (art. 1), acestea fiind definite la art. 2 ca îorice informa˛ie privind o
persoan„ fizic„ identificat„ sau identificabil„“ [Amann Ómpotriva Suediei (GC) nr.
27.798/95, alin. 65, CEDO 2000-...].
Œn plus unele date de natur„ public„ pot ˛ine de via˛a privat„ atunci c‚nd ele
sunt Ón mod sistematic adunate ∫i introduse Ón fi∫iere ˛inute de autorit„˛ile publice,
cu at‚t mai mult cu c‚t se refer„ la trecutul Óndep„rtat al unei persoane.
44. Œn spe˛„ Curtea constat„ c„ scrisoarea S.R.I. din 19 decembrie 1990
con˛inea diverse informa˛ii asupra vie˛ii reclamantului, Ón special asupra studiilor
sale, activit„˛ilor politice ∫i cazierului s„u judiciar, parte din ele fiind culese cu
mai mult de 50 de ani Ónainte. Œn opinia Cur˛ii, astfel de informa˛ii, sistematic
culese ∫i introduse Óntr-un fi∫ier ˛inut de agen˛i ai statului, pot fi analizate din
punctul de vedere al no˛iunii de îvia˛„ privat„“, Ón sensul art. 8 alin. 1 din
conven˛ie. ™i aceasta cu at‚t mai mult cu c‚t unele informa˛ii au fost declarate
nereale, ca Ón prezenta cauz„, risc‚nd s„ aduc„ atingere reputa˛iei reclamantului.
Œn consecin˛„, art. 8 din conven˛ie este aplicabil.
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1. Cu privire la existen˛a unei Ónc„lc„ri
45. Œn opinia Guvernului trei condi˛ii trebuie Óndeplinite cumulativ pentru a
exista o Ónc„lcare a dreptului la respectarea vie˛ii private:
– Ónregistrarea s„ intereseze persoana Ón discu˛ie;
– informa˛iile s„ fi fost folosite;
– imposibilitatea persoanei respective de a le contesta.
Or, Ón spe˛„ at‚t Ónregistrarea, c‚t ∫i folosirea datelor referitoare la reclamant
au avut loc Ónaintea ratific„rii conven˛iei de c„tre Rom‚nia. Œn ceea ce prive∫te
pretinsa imposibilitate de a contesta informa˛iile, Guvernul sus˛ine c„, dimpotriv„,
reclamantul are posibilitatea de a contesta datele care contravin realit„˛ii, dar c„ el
nu a folosit c„i de atac adecvate.
46. Curtea reaminte∫te c„ at‚t Ónregistrarea de c„tre o autoritate public„ a
unor date privind via˛a privat„ a unui individ, c‚t ∫i folosirea lor ∫i refuzul de a
acorda posibilitatea ca acestea s„ fie contestate constituie o Ónc„lcare a dreptului
la respectarea vie˛ii private, garantat de art. 8 alin. 1 din conven˛ie (hot„r‚rile
Leander Ómpotriva Suediei citat„ mai sus, pag. 22, alin. 48, Kopp Ómpotriva
Suediei din 25 martie 1998, Culegere 1998-II, pag. 540, alin. 53, ∫i Amann
Ómpotriva Suediei citat„ mai sus, alin. 69 ∫i 80).
Œn spe˛„, din scrisoarea S.R.I., datat„ 19 decembrie 1990, reiese f„r„ nici o
Óndoial„ c„ acest serviciu de˛ine informa˛ii referitoare la via˛a privat„ a
reclamantului. Dac„ este adev„rat c„ aceast„ scrisoare este anterioar„ datei de 20
iunie 1994, dat„ la care dispozi˛iile conven˛iei au intrat Ón vigoare pentru
Rom‚nia, Guvernul nu a sus˛inut c„ Óncep‚nd cu aceast„ dat„ S.R.I. a Óncetat s„
de˛in„ informa˛ii asupra vie˛ii private a reclamantului. Curtea subliniaz„, de
asemenea, c„ aceste date au fost folosite ∫i ulterior, de exemplu Ón cadrul ac˛iunii
Ón revizuire care s-a finalizat prin Hot„r‚rea din 25 noiembrie 1997.
At‚t Ónregistrarea acestor date, c‚t ∫i folosirea lor, Ónso˛ite de refuzul de a-i
acorda reclamantului posibilitatea s„ le conteste, constituie o Ónc„lcare a dreptului
la respectarea vie˛ii private, garantat de art. 8 alin. 1 din conven˛ie.
2. Justificarea Ónc„lc„rii
47. Principala problem„ care se pune este aceea de a ∫ti dac„ Ónc„lcarea astfel
constatat„ se poate justifica din punct de vedere al art. 8 alin. 2 din conven˛ie.
Reglement‚nd o excep˛ie la un drept garantat de conven˛ie, acest alineat este de
strict„ interpretare. Recunosc‚nd c„ Óntr-o societate democratic„ existen˛a unor
servicii de informa˛ii se poate dovedi legitim„, Curtea reaminte∫te c„
supravegherea secret„ a persoanelor nu este acceptat„ de conven˛ie dec‚t ca o
m„sur„ strict necesar„ pentru ap„rarea institu˛iilor democratice (Hot„r‚rea Klass
∫i al˛ii Ómpotriva Germaniei mai sus citat„, pag. 21, alin. 42).
48. Pentru a r„spunde exigen˛elor art. 8 din conven˛ie, o astfel de ingerin˛„
trebuie s„ fie îprev„zut„ de lege“, s„ urm„reasc„ unul dintre scopurile legitime
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men˛ionate la alin. 2 ∫i, Ón plus, s„ fie necesar„ Óntr-o societate democratic„ pentru
atingerea scopului respectiv.
49. Guvernul a considerat c„ m„surile Ón discu˛ie erau prev„zute de lege.
Datele au fost folosite de S.R.I. Ón cadrul unei proceduri reglementate de
Decretul-lege nr. 118/1990, care d„ posibilitatea persoanelor persecutate de
regimul comunist s„ primeasc„ desp„gubiri. Conform art. 11 din actul normativ
men˛ionat, nu se acord„ desp„gubiri persoanelor care au avut o activitate fascist„.
50. Conform sus˛inerilor reclamantului, p„strarea ∫i folosirea fi∫ierului nu
sunt m„suri prev„zute de lege, deoarece dreptul intern nu are reglement„ri
suficient de precise pentru ca cet„˛enii s„ cunoasc„ Ón ce Ómprejur„ri ∫i condi˛ii
autoritatea public„ poate culege, stoca ∫i folosi informa˛ii cu privire la via˛a lor
privat„. Mai mult dec‚t at‚t, legea intern„ nu define∫te cu suficient„ precizie
modalitatea de exercitare a acestor competen˛e ∫i nu con˛ine garan˛ii Ómpotriva
abuzurilor.
51. Comisia a considerat c„ dreptul intern nu definea cu suficient„ precizie
condi˛iile Ón care S.R.I. putea s„ arhiveze, s„ comunice ∫i s„ foloseasc„ informa˛ii
referitoare la via˛a privat„ a reclamantului.
52. Curtea reaminte∫te jurispruden˛a sa constant„, conform c„reia îprev„zut
de lege“ Ónseamn„ nu doar o anume baz„ legal„ Ón dreptul intern, dar ∫i calitatea
legii Ón cauz„: astfel, aceasta trebuie s„ fie accesibil„ persoanei ∫i previzibil„ (a se
vedea Hot„r‚rea Amann Ómpotriva Elve˛iei mai sus citat„, alin. 50).
53. Œn cauza de fa˛„ Curtea constat„ c„ art. 6 din Decretul-lege nr. 118/1990,
invocat de Guvern ca temei al m„surii incriminate, permite oric„rei persoane s„
fac„ dovada c„ r„spunde cerin˛elor necesare Ón vederea recunoa∫terii anumitor
drepturi, fie prin documente oficiale eliberate de autorit„˛ile competente, fie prin
orice element cu valoare de prob„. Nu exist„ totu∫i o anumit„ reglementare cu
privire la modalitatea Ón care poate fi ob˛inut„ o astfel de prob„ ∫i nici nu se
acord„ competen˛e Serviciului Rom‚n de Informa˛ii de a culege, p„stra ∫i
comunica date privind via˛a privat„.
Curtea trebuie deci s„ verifice dac„ Legea nr. 14/1992 cu privire la
organizarea ∫i func˛ionarea S.R.I., invocat„ de altfel ∫i de Guvern, poate constitui
fundamentul legal al acestor m„suri. Cu privire la acest aspect se constat„ c„ legea
men˛ionat„ autorizeaz„ S.R.I. s„ culeag„, s„ arhiveze ∫i s„ foloseasc„ informa˛ii
care vizeaz„ securitatea na˛ional„, motiv pentru care Curtea are dubii cu privire la
relevan˛a pentru securitatea na˛ional„ a datelor de˛inute despre reclamant. Cu
toate acestea, reaminte∫te c„ Ón primul r‚nd autorit„˛ile na˛ionale ∫i mai ales
instan˛ele sunt chemate s„ interpreteze ∫i s„ aplice dreptul intern (Hot„r‚rea Kopp
Ómpotriva Elve˛iei mai sus citat„, pag. 541, alin. 59) ∫i constat„ c„ prin Hot„r‚rea
din 25 noiembrie 1997 Curtea de Apel Bucure∫ti a confirmat legalitatea de˛inerii
de c„tre S.R.I. a datelor respective, Ón calitate de depozitar al arhivelor fostelor
organe de siguran˛„.
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Acesta este motivul pentru care Curtea concluzioneaz„ c„ arhivarea unor
date cu privire la via˛a privat„ a reclamantului are temei legal Ón dreptul intern.
54. Curtea apreciaz„ c„ ∫i cerin˛a accesibilit„˛ii legii a fost Óndeplinit„, din
moment ce Legea nr. 14/1992 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992.
55. Œn ceea ce prive∫te cerin˛a previzibilit„˛ii legii, Curtea reaminte∫te c„ o
norm„ este îprevizibil„“ numai atunci c‚nd este redactat„ cu suficient„ precizie,
Ón a∫a fel Ónc‚t s„ permit„ oric„rei persoane – care, la nevoie, poate apela la
consultan˛„ de specialitate – s„ Ó∫i corecteze conduita. Curtea a subliniat
importan˛a acestui concept mai ales atunci c‚nd este vorba despre o supraveghere
secret„ (Hot„r‚rea Malone Ómpotriva Regatului Unit din 2 august 1984, reluat„ Ón
Hot„r‚rea Amann Ómpotriva Elve˛iei mai sus citat„, alin. 56):
îCurtea reaminte∫te c„ sintagma <<prev„zut„ de lege>> nu se refer„ doar la
dreptul intern, ci vizeaz„ ∫i calitatea <<legii>>; prin aceast„ expresie se Ón˛elege
compatibilitatea legii cu principiul preeminen˛ei dreptului, men˛ionat explicit Ón
preambulul conven˛iei (...). Œnseamn„ – ∫i aceasta reiese din obiectul ∫i din scopul
articolului 8 – c„ dreptul intern trebuie s„ ofere o anume protec˛ie Ómpotriva
Ónc„lc„rilor arbitrare ale drepturilor garantate de paragraful 1 (...). Or, pericolul
arbitrarului apare cu o deosebit„ claritate atunci c‚nd o autoritate Ó∫i exercit„ Ón
secret atribu˛iile (...).
(...) Deoarece aplicarea unei m„suri secrete de supraveghere a convorbirilor
telefonice nu poate fi cenzurat„ de persoana vizat„ sau de public, <<legea>>
contravine principiului preeminen˛ei dreptului atunci c‚nd marja de apreciere
acordat„ executivului, nu este limitat„. Prin urmare, legea trebuie s„ defineasc„
suficient de clar limitele marjei de apreciere acordate executivului, dar ∫i
modalit„˛ile de exercitare, av‚nd Ón vedere scopul legitim al m„surii Ón discu˛ie,
pentru a oferi persoanei protec˛ie adecvat„ Ómpotriva arbitrarului.“
56. Pentru a se determina îcalitatea“ dispozi˛iilor legale invocate Ón cauz„,
trebuie analizat Ón ce m„sur„ dreptul intern stabile∫te cu suficient„ precizie
condi˛iile Ón care S.R.I. poate s„ arhiveze ∫i s„ foloseasc„ informa˛ii referitoare la
via˛a privat„ a reclamantului.
57. Curtea constat„ c„ art. 8 din Legea nr. 14/1992 prevede c„ pot fi culese,
Ónregistrate ∫i arhivate Ón dosare secrete informa˛ii viz‚nd siguran˛a na˛ional„.
Totu∫i nici o reglementare intern„ nu prevede limite ce urmeaz„ s„ fie
respectate Ón exercitarea acestei competen˛e. Astfel, dreptul intern nu define∫te
genul de informa˛ie ce poate fi Ónregistrat„, categoriile de persoane susceptibile s„
fac„ obiectul m„surilor de supraveghere, precum str‚ngerea ∫i arhivarea datelor,
nici Ómprejur„rile Ón care pot fi luate aceste m„suri ∫i nici procedura care trebuie
urmat„. De asemenea, legea nu stabile∫te limite cu privire la vechimea
informa˛iilor de˛inute ∫i la durata p„str„rii lor.
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Art. 45 dispune c„ S.R.I. va prelua Ón p„strare ∫i folosire arhivele care au
apar˛inut fostelor organe de informa˛ii care au avut competen˛e pe teritoriul
Rom‚niei ∫i permite consultarea documentelor S.R.I. cu aprobarea directorului.
Curtea observ„ c„ acest articol nu include nici o dispozi˛ie explicit„ ∫i
detaliat„ cu privire la persoanele autorizate s„ consulte dosarele, natura dosarelor,
procedura care trebuie urmat„ ∫i modul Ón care pot fi utilizate informa˛iile astfel
ob˛inute.
58. Curtea observ„, de asemenea, c„, de∫i art. 2 din Legea nr. 14/1992
Ómputernice∫te autorit„˛ile competente s„ autorizeze acele m„suri necesare Ón
vederea prevenirii ∫i contracar„rii amenin˛„rilor la siguran˛a na˛ional„, motivul
unor astfel de ingerin˛e nu este suficient de precis definit.
59. Curtea trebuie, de asemenea, s„ verifice dac„ exist„ garan˛ii adecvate ∫i
suficiente Ómpotriva abuzurilor, deoarece un sistem de supraveghere secret„
destinat s„ protejeze siguran˛a na˛ional„, motivat de ideea ap„r„rii democra˛iei,
creeaz„ riscul de a o submina sau chiar de a o distruge (Hot„r‚rea Klass ∫i al˛ii
Ómpotriva Germaniei mai sus citat„, alin. 49 – 50).
Pentru a fi compatibil cu exigen˛ele art. 8, un sistem de supraveghere secret„
trebuie s„ con˛in„ garan˛ii stabilite de lege, aplicabile atunci c‚nd activitatea
structurilor abilitate s„ supravegheze este controlat„. Procedurile de control
trebuie s„ respecte c‚t se poate de fidel valorile unei societ„˛i democratice, Ón
special principiul preeminen˛ei dreptului, la care se refer„ Ón mod expres
preambulul conven˛iei. Aceasta Ónseamn„ c„ orice ingerin˛„ a executivului Ón
exercitarea drepturilor unei persoane va fi supus„ unui control eficient, asigurat –
cel pu˛in ∫i Ón ultim„ instan˛„ – de c„tre puterea judec„toreasc„, care ofer„ cele
mai largi garan˛ii de independen˛„, impar˛ialitate ∫i procedur„ (Hot„r‚rea Klass ∫i
al˛ii Ómpotriva Germaniei mai sus citat„, pag. 25 – 26, alin. 55).
60. Œn cauza de fa˛„ Curtea re˛ine c„ sistemul rom‚nesc de str‚ngere ∫i de
arhivare a informa˛iilor nu furnizeaz„ astfel de garan˛ii, deoarece Legea nr.
14/1992 nu prevede nici o procedur„ de control Ón timpul aplic„rii m„surii sau
dup„ ce aceasta a Óncetat.
61. Prin urmare, Curtea constat„ c„ dreptul intern nu indic„ cu suficient„
claritate limitele ∫i modalit„˛ile de exercitare a marjei de apreciere acordate
autorit„˛ilor.
62. Prin urmare, de˛inerea ∫i folosirea de c„tre S.R.I. a unor informa˛ii
privind via˛a privat„ a reclamantului nu erau m„suri îprev„zute de lege“, ceea ce
este suficient pentru a se constata o Ónc„lcare a art. 8. Aceast„ Ónc„lcare
dispenseaz„ Curtea de sarcina de a examina legitimitatea scopului urm„rit prin
m„surile dispuse ∫i dac„ acestea erau înecesare Óntr-o societate democratic„“.
63. Œn consecin˛„, a existat o Ónc„lcare a art. 8.
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III. Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a art. 13 din conven˛ie
64. Reclamantul a ar„tat c„ absen˛a oric„rei forme de atac Ón fa˛a unei
instan˛e na˛ionale, care s„ dispun„ anularea fi∫ierului ce con˛inea date privitoare la
persoana sa ∫i a datelor inexacte, este contrar„ art. 13.
Conform art. 13:
îOricare persoan„ ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i recunoscute de prezenta
conven˛ie au fost Ónc„lcate are dreptul s„ se adreseze efectiv unei instan˛e
na˛ionale, chiar ∫i atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane care au
ac˛ionat Ón exercitarea atribu˛iilor lor oficiale.“
65. Guvernul a sus˛inut c„ reclamantul a ob˛inut satisfac˛ie prin Hot„r‚rea
din 25 noiembrie 1997, care a declarat nule men˛iunile f„cute Ón Scrisoarea S.R.I.
datat„ 19 decembrie 1990. Œn ceea ce prive∫te distrugerea sau modificarea datelor
din fi∫ierul p„strat de S.R.I., Guvernul apreciaz„ c„ reclamantul nu a ales calea de
atac adecvat„. Cererea sa ar fi trebuit s„ aib„ drept temei art. 54 alin. 2 din
Decretul-lege nr. 31/1954, care Ómputernice∫te instan˛a s„ dispun„ orice m„sur„
necesar„ pentru restabilirea dreptului Ónc„lcat, Ón spe˛„ dreptul la propria onoare ∫i
reputa˛ie.
Pe de alt„ parte, subliniaz„ Guvernul, reclamantul poate s„ se prevaleze Ón
prezent de dispozi˛iile Legii nr. 187/1999 pentru a lua cuno∫tin˛„ de dosarul care i
s-a Óntocmit de Securitate. Œn temeiul art. 15 ∫i 16 din aceast„ lege, reclamantul ar
putea contesta Ón fa˛a unei instan˛e veridicitatea informa˛iilor con˛inute Ón dosarul
s„u.
66. Œn opinia Comisiei Guvernul nu a reu∫it s„ demonstreze c„ Ón dreptul
rom‚n exista o cale de atac eficient„, Ón practic„ sau Ón drept, care s„ Ói fi permis
reclamantului s„ se pl‚ng„ de o Ónc„lcare a art. 8 din conven˛ie.
67. Interpret‚nd art. 13 Ón lumina propriei jurispruden˛e, Curtea a stabilit c„
doar pentru cererile ce pot fi considerate îÓntemeiate“ din punct de vedere al
conven˛iei este necesar„ existen˛a unui remediu Ón dreptul intern (a se vedea, de
exemplu, Hot„r‚rea Cakici Ómpotriva Turciei [GC] nr. 23657/94, alin. 112, CEDO
1999-IV). Art. 13 solicit„ ca Ón fiecare ˛ar„ s„ existe un mecanism care s„ permit„
persoanei remedierea Ón plan na˛ional a oric„rei Ónc„lc„ri a unui drept consacrat Ón
conven˛ie. Aceast„ dispozi˛ie solicit„ deci o cale intern„ de atac Ón fa˛a unei
îautorit„˛i na˛ionale competente“ care s„ examineze orice cerere Óntemeiat„ pe
dispozi˛iile conven˛iei, dar care s„ ofere ∫i repara˛ia adecvat„, chiar dac„ statele
contractante se bucur„ de o anume marj„ de apreciere Ón ceea ce prive∫te
modalitatea de a se conforma obliga˛iilor impuse de aceast„ dispozi˛ie. Calea de
atac la care art. 13 face referire trebuie s„ fie îefectiv„“ at‚t din punct de vedere
al reglement„rii, c‚t ∫i al rezultatului practic (Hot„r‚rea Wille Ómpotriva
Liechtenstein [GC]m nr. 28396/95, alin. 75, CEDO 1999-III).
68. Curtea constat„ c„ cererea reclamantului privind de˛inerea de date
privind via˛a personal„, Ón scop de arhivare ∫i utilizare, cu Ónc„lcarea art. 8 din
conven˛ie, are f„r„ Óndoial„ un caracter Óntemeiat. Reclamantul trebuia deci s„
beneficieze de o cale de atac intern„ efectiv„ Ón sensul art. 13 din conven˛ie.
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69. îAutoritatea“ la care se refer„ art. 13 nu trebuie s„ fie neap„rat o instan˛„
de judecat„. Totu∫i atribu˛iile ∫i garan˛iile procesuale oferite de o astfel de
autoritate prezint„ o deosebit„ importan˛„ pentru a determina caracterul efectiv al
c„ii de atac oferite (Hot„r‚rea Klass ∫i al˛ii mai sus citat„, pag. 30, alin. 67).
Œn plus, atunci c‚nd este vorba despre un sistem secret de supraveghere, un
mecanism obiectiv de control poate fi suficient at‚ta timp c‚t m„surile r„m‚n
secrete. Persoana trebuie s„ aib„ la Óndem‚n„ o cale de atac numai atunci c‚nd
m„surile au fost f„cute publice (Hot„r‚rea Klass ∫i al˛ii mai sus citat„, pag. 31,
alin. 70 – 71).
70. Œn cauz„ Guvernul a sus˛inut c„ reclamantul putea introduce o ac˛iune
Óntemeiat„ pe art. 54 din Decretul nr. 31/1954. Curtea apreciaz„ c„ aceast„
ap„rare nu poate fi re˛inut„.
Œn primul r‚nd, Curtea constat„ c„ art. 54 din decret deschide calea unei
ac˛iuni Ón justi˛ie cu caracter general, care are ca scop ap„rarea drepturilor
nepatrimoniale Ónc„lcate. Or, Curtea de Apel Bucure∫ti a ar„tat Ón Hot„r‚rea din
25 noiembrie 1997 c„ S.R.I. era abilitat de lege s„ de˛in„ informa˛ii cu privire la
reclamant, provenite din dosarele fostelor servicii de informa˛ii.
Œn al doilea r‚nd, Guvernul nu a putut prezenta Cur˛ii vreo hot„r‚re
pronun˛at„ Ón dreptul intern care s„ constituie jurispruden˛„ Ón materie. El nu a
demonstrat deci c„ o astfel de cale de atac ar fi fost efectiv„. Prin urmare, excep˛ia
preliminar„ invocat„ de Guvern va fi respins„.
71. Œn ceea ce prive∫te mecanismul creat prin Legea nr. 187/1999,
presupun‚nd c„ s-ar fi Ónfiin˛at consiliul prev„zut, Curtea constat„ c„ nici
dispozi˛iile invocate de Guvernul p‚r‚t ∫i nici vreo alt„ prevedere a acestei legi nu
permit contestarea de˛inerii de c„tre agen˛ii de stat a datelor cu privire la via˛a
particular„ a unei persoane sau contestarea veridicit„˛ii acestor informa˛ii.
Sistemul de control instituit de art. 15 ∫i 16 nu vizeaz„ dec‚t divulgarea de
informa˛ii cu privire la identitatea unor colaboratori ∫i agen˛i ai Securit„˛ii.
72. Alte informa˛ii cu privire la alte dispozi˛ii din dreptul rom‚n care s„
permit„ contestarea de˛inerii de c„tre serviciile de informa˛ii a unor date
referitoare la via˛a privat„ a reclamantului sau contestarea veridicit„˛ii acestor
informa˛ii nu au fost furnizate Cur˛ii.
73. Prin urmare, Curtea constat„ c„ reclamantul a fost victima Ónc„lc„rii
art. 13.

IV. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 6 DIN CONVENfiIE
74. Reclamantul a sus˛inut c„ nesolu˛ionarea de c„tre instan˛e a cererilor
privind desp„gubirile civile ∫i cheltuielile de judecat„ a reprezentat o atingere a
îdreptului la instan˛„“, Ónc„lc‚ndu-se astfel dispozi˛iile art. 6 din conven˛ie, care
prevede urm„toarele:
î1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea Óntr-un termen rezonabil a cauzei
sale (...) de c„tre o instan˛„ (...) care va hot„rÓ (...) asupra Ónc„lc„rii drepturilor ∫i
obliga˛iilor sale cu caracter civil (...).“
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75. Guvernul nu s-a pronun˛at Ón aceast„ privin˛„.
76. Comisia a decis s„ examineze acest cap„t de cerere din punctul de vedere
al obliga˛iei mai generale impuse de art. 13 de a oferi o cale de atac efectiv„ care
s„ permit„ introducerea unor cereri privind Ónc„lc„rile conven˛iei.
77. Curtea observ„ c„, pe l‚ng„ aspectele referitoare la absen˛a unei c„i de
atac care s„ permit„ solu˛ionarea cererii de modificare sau distrugere a fi∫ierului
con˛in‚nd datele personale ale reclamantului, acesta se pl‚nge ∫i de faptul c„, de∫i
a solicitat desp„gubiri civile ∫i restituirea cheltuielilor de judecat„, Curtea de Apel
Bucure∫ti nu s-a pronun˛at cu privire la aceste capete de cerere.
78. Nu exist„ nici un dubiu asupra caracterului civil, Ón sensul art. 6 alin. 1,
al cererii de acordare a desp„gubirilor civile ∫i cheltuielilor de judecat„, iar Curtea
de Apel Bucure∫ti era competent„ s„ se pronun˛e cu privire la acestea (Hot„r‚rea
Robins Ómpotriva Regatului Unit din 23 septembrie 1997, Culegere 1997-V,
pag. 1809, alin. 29).
Prin urmare, Curtea apreciaz„ c„ omisiunea Cur˛ii de Apel Bucure∫ti de a
examina aceast„ cerere a adus atingere dreptului reclamantului la un proces
echitabil Ón sensul art. 6 alin. 1 (Hot„r‚rea Ruiz Torija Ómpotriva Spaniei din 9
decembrie 1994, seria A nr. 303-A, pag. 12, alin. 30).
79. A existat deci ∫i o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie.

V. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
80. Reclamantul a solicitat acordarea unor desp„gubiri Ón conformitate cu
art. 41 din conven˛ie, care prevede urm„toarele:
îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Œnaltei P„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Desp„gubiri
81. Reclamantul a solicitat 20 miliarde lei (ROL) reprezent‚nd desp„gubiri
pentru prejudiciul moral cauzat prin divulgarea unor informa˛ii false ∫i
def„im„toare Ón leg„tur„ cu persoana sa, precum ∫i prin refuzul autorit„˛ilor timp
de mai mul˛i ani de a admite eroarea ∫i de a o Óndrepta.
82. Guvernul a solicitat respingerea acestor preten˛ii, apreciind c„ nu sunt
rezonabile, mai ales datorit„ faptului c„ Ón fa˛a instan˛elor na˛ionale reclamantul
nu a solicitat astfel de desp„gubiri.
83. Curtea reaminte∫te jurispruden˛a sa constant„ conform c„reia
Ómprejurarea c„ un reclamant nu a solicitat desp„gubiri Ón fa˛a unei instan˛e
interne nu va determina respingerea cererii respective ca nefondat„, cu at‚t mai
mult cu c‚t acest lucru nu constituie un obstacol Ón calea admisibilit„˛ii cererii
[Hot„r‚rea De Wilde, Ooms ∫i Versyp Ómpotriva Belgiei din 10 martie 1972 (art.
50), seria A nr. 14, pag. 10, alin. 20]. Mai mult, Ón cazul de fa˛„ Curtea constat„,
contrar sus˛inerilor Guvernului, c„ reclamantul a cerut Ón fa˛a instan˛elor interne
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s„ i se acorde, cu titlu de prejudiciu moral, suma simbolic„ de 1 leu, cerere
nesolu˛ionat„ de instan˛e.
Curtea mai observ„ c„ informa˛iile considerate def„im„toare au fost declarate
nule de Curtea de Apel Bucure∫ti, r„spunz‚nd astfel par˛ial cererii reclamantului.
Se apreciaz„ c„ reclamantul a suferit totu∫i un prejudiciu moral, datorit„ faptului
c„ a existat un fi∫ier secret, contrar exigen˛elor art. 8, c„ nu a existat o cale de
atac efectiv„ Ón aceast„ privin˛„, nu a avut loc un proces echitabil ∫i a trecut un
num„r de ani p‚n„ c‚nd o instan˛„ s„ constate c„ este competent„ s„ anuleze
informa˛iile def„im„toare.
Prin urmare, Curtea constat„ c„ Ón cauz„ a existat o atingere grav„ a
drepturilor domnului Rotaru, iar suma de 50.000 FRF reprezint„ o repara˛ie
echitabil„ a prejudiciului moral suferit. Aceast„ sum„ va trebui pl„tit„ Ón lei
rom‚ne∫ti, conform ratei de schimb aplicabile la momentul pl„˛ii.

B. Cheltuieli de judecat„
84. Reclamantul a solicitat 38 milioane ROL (13.450 FRF) reprezent‚nd:
a) 30 milioane ROL, cheltuielile de judecat„ achitate Ón procedura intern„,
din care 20 milioane ROL, cheltuielile de transport ∫i cazare la Ia∫i ∫i Bucure∫ti ∫i
10 milioane ROL pentru cheltuieli diverse (taxe de timbru, telefon, fotocopii etc.);
b) 8 milioane ROL, taxele necesare Ón fa˛a institu˛iilor conven˛iei, din care 6
milioane ROL, cheltuieli de traducere ∫i secretariat, 1.250.000 ROL, cheltuieli de
c„l„torie B‚rlad – Bucure∫ti ∫i 1 milion ROL, cheltuieli pentru viza francez„ a
fiului reclamantului.
85. Guvernul consider„ aceast„ sum„ exorbitant„, cu at‚t mai mult cu c‚t
reclamantul ar fi solicitat judecarea Ón lips„ Ón toate procedurile interne.
86. Curtea reaminte∫te c„ Ón temeiul art. 41 din conven˛ie ea ramburseaz„
cheltuielile care au fost stabilite ca efectiv ∫i neap„rat necesare ∫i au fost calculate
la o sum„ rezonabil„ (a se vedea, printre altele, Hot„r‚rea Nikolova Ómpotriva
Bulgariei [GC] nr. 31.195/96, alin. 79, CEDO 1999-II). Œn aceast„ privin˛„ trebuie
reamintit c„ reclamantului i se poate acorda de c„tre Curte nu numai plata taxelor
∫i cheltuielilor Ón fa˛a organelor conven˛iei, ci ∫i plata celor suportate Ón fa˛a
instan˛elor na˛ionale, pentru ca acestea din urm„ s„ previn„ sau s„ corecteze
Ónc„lc„rile constatate de Curte (Hot„r‚rea Van Geyseghem Ómpotriva Belgiei
[GC] nr. 26103/95, alin. 45, CEDO 1999-I).
87. Curtea observ„ c„ reclamantul nu a fost reprezentat Ón fa˛a instan˛elor
interne. Ea arat„, de asemenea, c„ reclamantul ∫i-a ap„rat singur cauza Ón fa˛a
Comisiei ∫i c„ Ón fa˛a Cur˛ii a fost reprezentat Ón ∫edin˛a public„. Curtea constat„,
de asemenea, c„ a fost pl„tit„ domnului Rotaru de c„tre Consiliul Europei suma
de 9.759,72 FRF cu titlu de asisten˛„ judiciar„.
Curtea acord„ integral reclamantului suma solicitat„ de el, mai precis 13.450
FRF, minus suma deja pl„tit„ de Consiliul Europei cu titlu de asisten˛„ judiciar„.
Suma este convertibil„ Ón lei rom‚ne∫ti la rata de schimb de la data c‚nd vor fi f„cute
pl„˛ile.
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C. Dob‚nzi
88. Curtea consider„ potrivit s„ se re˛in„ nivelul dob‚nzilor care se aplic„
legal Ón Fran˛a la data adopt„rii prezentei hot„r‚ri, adic„ 2,74% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA
1. respinge, Ón unanimitate, excep˛ia preliminar„ a Guvernului de pierdere a
calit„˛ii de victim„;
2. une∫te cu fondul, Ón unanimitate, excep˛ia preliminar„ a Guvernului de
neepuizare a c„ilor de atac interne ∫i o respinge Ón unanimitate dup„ examinarea pe
fond;
3. decide, cu 16 voturi contra 1, c„ a existat o Ónc„lcare a art. 8 din
conven˛ie;
4. decide, Ón unanimitate, c„ a existat o Ónc„lcare a art. 13 din conven˛ie;
5. decide, Ón unanimitate, c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din
conven˛ie;
6. decide, Ón unanimitate:
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ Ói pl„teasc„ reclamantului, Ón termen de 3 luni,
50.000 (cincizeci mii) franci francezi cu titlu de daune morale ∫i 13.450
(treisprezece mii patru sute cincizeci) franci francezi cu titlu de taxe ∫i cheltuieli,
minus 9.759,72 (nou„ mii ∫apte sute cincizeci ∫i nou„) franci francezi ∫i 72
(∫aptezeci ∫i dou„) centime, sume convertibile Ón lei rom‚ne∫ti la rata de schimb
din ziua Ón care vor fi pl„tite;
b) c„ aceste sume vor trebui majorate cu o dob‚nd„ simpl„ de 2,74% pe an,
Óncep‚nd cu data expir„rii termenului men˛ionat ∫i p‚n„ la data la care
reclamantul Ó∫i va Óncasa banii;
7. respinge, Ón unanimitate, alte cereri de satisfac˛ie echitabil„.
Redactat„ Ón limbile francez„ ∫i englez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ la
Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg la data de 4 mai 2000.
Luzius Wildhaber,
pre∫edinte
Michele De Salvia,
grefier
La prezenta hot„r‚re se anexeaz„, conform art. 45 alin. 2 din conven˛ie ∫i
art. 74 alin. 2 din Regulamentul Cur˛ii, urm„toarele opinii:
– opinia concordant„ a domnului Wildhaber, la care s-au al„turat domnii
Makarczyk, Turmen, Costa, doamna Tulkens, domnul Casadevall ∫i doamna
Weber;
– opinia concordant„ a domnului Lorenzen;
– opinia par˛ial separat„ a domnului Bonello.
*
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OPINIA CONCORDANT√
A DOMNULUI JUDEC√TOR WILDHABER, LA CARE SE AL√TUR√
OPINIILE DOMNILOR MAKARCZYK, TURMEN, COSTA, DOAMNEI
TULKENS, DOMNULUI CASADEVALL ™I DOAMNEI WEBER

Œn cauza de fa˛„ reclamantul a invocat o Ónc„lcare a dreptului la respectarea
vie˛ii private, cauzat„ de de˛inerea ∫i utilizarea de c„tre Serviciul Rom‚n de
Informa˛ii (S.R.I.) a unui fi∫ier con˛in‚nd informa˛ii, cele mai multe din perioada
1946 – 1948. Una dintre acestea era Ón sensul c„ Ón anul 1937, Ón timpul studiilor
(atunci c‚nd acesta avea doar ∫aisprezece ani), fusese membru al unei mi∫c„ri de
tip îlegionar“, adic„ o organiza˛ie paramilitar„ de extrem„ dreapt„, na˛ionalist„ ∫i
antisemit„. Aceast„ informa˛ie, dezv„luit„ Óntr-o scrisoare de la sf‚r∫itul lui 1990,
expediat„ de Ministerul de Interne, a fost declarat„ inexact„ Ón anul 1997 de c„tre
Curtea de Apel Bucure∫ti. Cu toate acestea, s-ar p„rea c„ informa˛ia Ónc„ mai este
consemnat„ Ón fi∫ierele S.R.I., f„r„ ca hot„r‚rea din anul 1997 s„ fie ∫i ea
men˛ionat„ Ón acel fi∫ier. Œn plus, reclamantul nu a primit nici daune-interese ∫i
nici vreo indemniza˛ie pentru taxele ∫i cheltuielile ocazionate de procedurile
ini˛iate. O ac˛iune Ón desp„gubire Ómpotriva S.R.I. a fost respins„ Ón 1994.
Aparent, dreptul rom‚nesc nu Ói permite Ónc„ reclamantului s„ conteste de˛inerea
de c„tre S.R.I. a unor informa˛ii privind via˛a sa privat„, s„ resping„ veridicitatea
acestora din urm„ sau s„ solicite distrugerea lor.
Œn acest context Curtea din Strasbourg decide c„ a existat o Ónc„lcare a art. 8,
13 ∫i a art. 6 alin. 1. Conform jurispruden˛ei sale constante (Hot„r‚rea Malone
Ómpotriva Regatului Unit din 2 august 1984, seria A nr. 82, pag. 36 – 38, alin. 87
– 88; Hot„r‚rea Kruslin ∫i Huvig Ómpotriva Fran˛ei din 24 aprilie 1990, seria A nr.
176-A, pag. 24 – 25, alin. 36 – 37, ∫i 176-B, pag. 56 – 57, alin. 35 – 36; Hot„r‚rea
Halford Ómpotriva Regatului Unit din 25 iunie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i
decizii 1997-III, pag. 1017, alin. 51; Hot„r‚rea Kopp Ómpotriva Elve˛iei din 25
martie 1998, Culegere 1998-II, pag. 543, alin. 75 – 76; ∫i Hot„r‚rea Amann
Ómpotriva Elve˛iei [GC] nr. 27798/95, alin. 61 – 62 ∫i 77 – 81, CEDO 2000-...),
Curtea apreciaz„ c„ normele de drept intern care permit str‚ngerea, consemnarea
∫i arhivarea Ón dosare secrete a unor informa˛ii viz‚nd securitatea na˛ional„ nu
prezint„ un grad suficient de previzibilitate. Prin urmare, de˛inerea ∫i folosirea de
c„tre S.R.I. a unor informa˛ii cu privire la via˛a privat„ a reclamantului nu erau
îprev„zute de lege“, motiv pentru care a existat o Ónc„lcare a art. 8. Personal,
subscriu total acestor concluzii.
Cu toate acestea – fie c„ baza legal„ este sau nu este suficient„ –, a∫ dori s„
adaug c„ Ón spe˛„ am serioase Óndoieli cu privire la faptul c„ Ónc„lcarea drepturilor
reclamantului ar fi urm„rit un scop legitim din punct de vedere al art. 8 alin. 2.
De altfel, pentru mine este de necontestat c„ restr‚ngerea acestui drept nu este
necesar„ Óntr-o societate democratic„.
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Œn ceea ce prive∫te scopul legitim, de obicei Curtea admite c„ acesta este
legitim atunci c‚nd sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute la alineatul 2 din art. 8 –
11. Totu∫i, fiind vorba de securitatea na˛ional„, apreciez c„ trebuie s„ existe cel
pu˛in o leg„tur„ rezonabil„ ∫i real„ Óntre m„surile care aduc atingere vie˛ii private
∫i obiectivul invocat pentru ca acest scop s„ poat„ fi considerat legitim. Din
punctul meu de vedere p„strarea arbitrar„ a unor informa˛ii privind via˛a privat„ a
persoanelor cu scopul asigur„rii securit„˛ii na˛ionale este de natur„ s„ ridice
probleme serioase.
Œn cauza Rotaru informa˛iile culese de regimul trecut, Óntr-un mod nelegal ∫i
arbitrar, cu privire la activitatea desf„∫urat„ de o persoan„ Ón adolescen˛„ ∫i Ón
timpul studiilor, Ón urm„ cu mai mult de 50 de ani ∫i chiar, Ón unul dintre cazuri,
63 de ani, unele dintre ele dovedindu-se c„ nu corespund adev„rului, sunt Ónc„
p„strate, f„r„ a se oferi vreo garan˛ie adecvat„ ∫i eficient„ Ómpotriva abuzurilor.
Nu este sarcina Cur˛ii s„ se pronun˛e c„ aceste informa˛ii trebuie distruse, c„
trebuie s„ existe o reglementare privind dreptul de acces la aceste informa˛ii sau
dreptul de a cere rectificarea acestora ori dac„ un alt sistem ar fi conform
conven˛iei. Este totu∫i greu de precizat ce anume interes privind securitatea
na˛ional„ poate justifica continua p„strare a informa˛iilor privind via˛a privat„ a
reclamantului. Prin urmare, consider c„ onorata Curte ar fi trebuit s„ constate c„
m„sura Ón discu˛ie nu urm„rea un scop legitim Ón sensul art. 8 alin. 2.
Aceast„ concluzie nu ar mai fi f„cut necesar„ examinarea Ómprejur„rii de a
∫ti dac„ m„sura era necesar„ Óntr-o societate democratic„, deoarece aceasta
depinde de existen˛a unui scop legitim. Dac„ totu∫i Curtea ar fi preferat s„ accepte
existen˛a unui scop legat de siguran˛a na˛ional„, ar fi trebuit s„ reaminteasc„ c„
statele nu dispun de puteri discre˛ionare nelimitate pentru a supune persoanele
fizice unor m„suri de supraveghere secret„. Astfel, trebuie s„ existe un echilibru
Óntre interesul unui stat de a lua m„surile necesare pentru protec˛ia siguran˛ei
na˛ionale ∫i gravitatea m„surilor care duc la Ónc„lcarea dreptului reclamantului la
respectarea vie˛ii private. Curtea din Strasbourg a subliniat Ón repetate r‚nduri c„
îun sistem secret de supraveghere, av‚nd drept scop ap„rarea siguran˛ei na˛ionale,
creeaz„ riscul de a pune Ón pericol sau chiar de a distruge democra˛ia pe motiv c„
o ap„r„“ (Hot„r‚rea Leander Ómpotriva Suediei din 26 martie 1987, seria A nr.
116, pag. 25, alin. 60; vezi ∫i Hot„r‚rea Klass ∫i al˛ii Ómpotriva Germaniei din 6
septembrie 1978, seria A nr. 28, pag. 21 – 23, alin. 42 ∫i 49 ∫i, mutatis mutandis,
Hot„r‚rea Chahal Ómpotriva Regatului Unit din 15 noiembrie 1996, Culegere
1996-V, pag. 1.866, alin. 131, ∫i Hot„r‚rea Tinnely & Sons Ltd ∫i al˛ii ∫i
McElduff ∫i al˛ii Ómpotriva Regatului Unit din 10 iulie 1998, Culegere 1998-IV,
pag. 1662, alin. 77). Acesta este motivul pentru care Curtea trebuie s„ Ó∫i formeze
convingerea c„ supravegherea secret„ a cet„˛enilor este strict necesar„ ap„r„rii
institu˛iilor democratice ∫i c„ exist„ garan˛ii adecvate ∫i suficiente Ómpotriva
abuzurilor.
Av‚nd Ón vedere ansamblul circumstan˛elor cauzei ∫i Ón lumina
considera˛iilor de mai sus cu privire la scopul legitim, trebuie s„ tragem concluzia
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c„ Ón spe˛„ nu era deloc necesar„ Ónc„lcarea dreptului reclamantului la via˛„
privat„ Óntr-o societate democratic„, pentru atingerea unui scop legat de
securitatea na˛ional„.
Œntr-un cuv‚nt deci, chiar dac„ ar fi existat Ón cauza Rotaru un temei legal
previzibil, Curtea ar fi trebuit totu∫i s„ se pronun˛e pentru Ónc„lcarea art. 8, fie pe
motivul c„ nici un scop legitim nu justifica perpetuarea p„str„rii unui sistem
abuziv de fi∫iere secrete, fie pentru c„ aceast„ m„sur„ Ón mod evident nu era
necesar„ Óntr-o societate democratic„.
OPINIA CONCORDANT√
A DOMNULUI JUDEC√TOR LORENZEN

Am votat Ón spe˛„ Ón favoarea concluziilor majorit„˛ii, av‚nd Ón vedere
acelea∫i motive. Aceasta nu Ónseamn„ c„ a∫ fi Ón mod fundamental Ón dezacord cu
observa˛iile prezentate de domnul judec„tor Wilhaber Ón opinia sa concordant„ cu
privire la celelalte cerin˛e ale art. 8 alin. 2. Motivul pentru care nu m-am raliat
punctului s„u de vedere const„ doar Ón faptul c„ Ón jurispruden˛a sa Curtea a decis
Ón mod constant c„ atunci c‚nd o m„sur„ ce a dus la Ónc„lcarea dreptului garantat
de art. 8 nu este îprev„zut„ de lege“, nu mai este necesar s„ se examineze dac„
sunt Óndeplinite celelalte condi˛ii cerute de art. 8 alin. 2. Mi se pare esen˛ial„
men˛inerea acestei jurispruden˛e.
OPINIA PARfiIAL SEPARAT√
A DOMNULUI JUDEC√TOR BONELLO

1. Majoritatea a decis c„ a existat o Ónc„lcare a art. 8, dup„ ce a constatat c„
dispozi˛iile acestui articol sunt aplicabile cauzei analizate. Am votat Ómpreun„ cu
majoritatea Ón favoarea constat„rii altor Ónc„lc„ri ale conven˛iei, dar nu pot s„ re˛in
aplicabilitatea art. 8.
2. Art. 8 protejeaz„ via˛a privat„ a individului. Œn centrul acestei protec˛ii se
afl„ dreptul oric„rei persoane de a nu expune publicului aspectele cele mai intime
ale fiin˛ei sale. Exist„ anumite elemente, Ón persoana noastr„, Ón modul nostru de a
g‚ndi, care, din punct de vedere al conven˛iei, trebuie s„ r„m‚n„ inaccesibile. Nu
este legitim„ disecarea, p„strarea, clasarea sau divulgarea unor date care se refer„
la domeniile cele mai secrete ale activit„˛ii, orient„rii sau convingerii unui individ,
ad„postite Ón spatele zidurilor confiden˛ialit„˛ii.
3. Œn schimb, activit„˛i care sunt, prin Óns„∫i natura lor, publice ∫i care se
hr„nesc cu adev„rat din publicitate nu beneficiaz„ Ón nici un fel de protec˛ia
oferit„ de art. 8.
4. Informa˛iile secrete de˛inute de serviciile de securitate ale statului, pe care
reclamantul a solicitat s„ le consulte, erau Ón principal legate de: a) participarea
activ„ a unui anume Aurel Rotaru la o mi∫care politic„; b) cererea sa pentru
publicarea a dou„ pamflete politice; c) apartenen˛a sa la sec˛iunea tineret a unui
partid politic; d) faptul c„ nu avea antecedente penale (alin. 13).

CAUZA ROTARU ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

131

5. Primele trei tipuri de informa˛ie trimit exclusiv la activit„˛ile publice,
eminamente publice a∫ spune eu, Ón m„sura Ón care activitatea politic„ ∫i
publicistic„ implic„ no˛iunea de public ca o condi˛ie a existen˛ei ∫i succesului s„u.
Documentele nu ar„tau c„ reclamantul ar fi votat pentru un anume partid politic –
ceea ce, bineÓn˛eles, ar fi constituit o p„trundere Ón zona interzis„ de
confiden˛ialitate –, ci f„ceau dovada, Ón principal, a unor manifest„ri publice de
militantism public ale lui Aurel Rotaru Ón cadrul unor organiza˛ii publice.
6. Œn ce m„sur„ p„strarea unor documente privind activit„˛ile eminamente
publice ale unui individ Óncalc„ dreptul acestuia la via˛„ privat„? P‚n„ acum, Ón
mod corect dup„ aprecierea mea, Curtea a decis c„ protec˛ia oferit„ de art. 8
vizeaz„ unele domenii confiden˛iale, precum datele medicale ∫i sanitare,
activitatea ∫i orientarea sexual„, leg„turile de familie, rela˛iile profesionale ∫i
comerciale, precum ∫i alte probleme de ordin privat Ón care orice imixtiune a
publicului ar constitui o dep„∫ire ilegal„ a barierelor naturale ale sinelui.
Militantismul public Ón cadrul unor partide politice publice nu are, dup„ p„rerea
mea, nimic de-a face cu principiul care ridic„ protec˛ia vie˛ii private la rangul de
drept fundamental.
7. Al patrulea element din informa˛iile pe care le con˛inea fi∫ierul Ón ceea ce
Ól prive∫te pe reclamant trimite la o not„ Ón care se arat„ c„ acesta nu are cazier
judiciar. Œn opinia Cur˛ii chiar ∫i aceast„ informa˛ie atrage o Ónc„lcare a dreptului
la via˛„ privat„ al reclamantului. Curtea a subliniat c„ observa˛iile serviciilor
rom‚ne de informa˛ii (care con˛in informa˛ii dintre care unele dateaz„ de mai mult
de 50 de ani) includeau ∫i cazierul judiciar al reclamantului ∫i a concluzionat c„
îastfel de informa˛ii, atunci c‚nd sunt sistematic str‚nse ∫i arhivate Óntr-un fi∫ier
p„strat de agen˛i ai statului, vizeaz„ <<via˛a privat„>> Ón sensul art. 8 alin. 1 din
conven˛ie“ (alin. 44).
8. Aceasta, mi se pare mie, dep„∫e∫te Ón mod periculos sfera art. 8. A declara
c„ p„strarea de c„tre poli˛ie a cazierului judiciar a unei persoane aduce atingere
art. 8 (chiar dac„ reiese, ca Ón spe˛a de fa˛„, c„ individul Ón cauz„ nu are
antecedente judiciare) poate avea consecin˛e incalculabile ∫i importante Ón ceea ce
prive∫te securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, ap„rarea ordinii ∫i prevenirea
infrac˛ionalit„˛ii, valori pe care art. 8 le protejeaz„ Ón mod expres.
9. A∫ fi acceptat, de∫i nu cu toat„ convingerea, c„ p„strarea de c„tre poli˛ie a
cazierului judiciar al unei persoane poate constitui o ingerin˛„ Ón exercitarea
dreptului la via˛„ privat„, dar m-a∫ fi gr„bit s„ adaug c„ o asemenea ingerin˛„ se
justific„ prin prevenirea unor infrac˛iuni penale ∫i protejarea securit„˛ii na˛ionale.
Curtea nu a considerat util s„ fac„ aceasta.
10. BineÓn˛eles, confuzia mea nu are ca obiect dec‚t cenzurarea de c„tre
Curte a p„str„rii de informa˛ii de natur„ penal„. Este absolut de Ón˛eles c„
divulgarea gratuit„ ∫i nelegitim„ a con˛inutului cazierelor judiciare pune probleme
din punct de vedere al art. 8.
11. Curtea pare s„ acorde o importan˛„ deosebit„ faptului c„ îunele
informa˛ii au fost declarate false ∫i risc„ s„ aduc„ atingere reputa˛iei
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reclamantului“ (alin. 4). Aceste preocup„ri pun dou„ probleme distincte: cea a
inexactit„˛ii informa˛iilor ∫i cea a caracterului lor def„im„tor.
12. Unele dintre datele p„strate Ón fi∫ierul reclamantului nu se refer„ Ón
realitate la el, ci la o persoan„ care avea acela∫i nume. F„r„ Óndoial„, aceasta
Ónseamn„ informa˛ii îfalse“ din punct de vedere al reclamantului. Dar
inexactitatea îunor informa˛ii intrate Ón domeniul public“ le transform„ oare Ón
date cu caracter privat? Logica acestui ra˛ionament Ómi scap„.
13. Œnc„ o dat„ recunosc f„r„ nici o dificultate c„ informa˛iile îfalse“ stocate
erau de natur„ s„ Ói afecteze reputa˛ia. S-ar p„rea c„ Ón ultimul timp Curtea
Óncearc„ s„ acrediteze ideea c„ îreputa˛ia“ ar putea pune probleme din punctul de
vedere al art. 8*1). Deschiderea art. 8 c„tre aceste noi perspective ar ad„uga
protec˛iei dreptului omului o nou„ dimensiune incitant„. Œn opinia mea Óns„
Curtea ar trebui s„ atace frontal aceast„ reform„ ∫i nu s„ o abordeze aproape pe
furi∫, ca o problem„ marginal„ a dreptului la via˛„ privat„.
14. Dac„ a∫ fi Ómp„rt„∫it teza majorit„˛ii, conform c„reia dreptul la via˛„
privat„ protejeaz„ ∫i informa˛ii eminamente publice, a∫ fi subscris ∫i eu la
pronun˛area cu privire la Ónc„lcarea art. 8, deoarece nu am nici o rezerv„ referitor
la concluzia Cur˛ii, conform c„reia p„strarea ∫i folosirea de c„tre for˛ele de ordine
a informa˛iilor privitoare la reclamant nu erau îprev„zute de lege“ (alin. 57 – 63).

*1) Hot„r‚rea Fayed Ómpotriva Regatului Unit din 21 septembrie 1994, seria A nr. 294-B, pag.
50 – 51; Hot„r‚rea Niemietz Ómpotriva Germaniei din 16 decembrie 1992, seria A nr. 251-B, pag. 36.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 27 iunie 2000

Ón cauza Constantinescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 28871/95)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 279 din 30 mai 2001

Œn cauza Constantinescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (sec˛ia I), constituit„ Ón Camera
format„ din urm„torii judec„tori:
Dna. W. Thomassen, pre∫edinte, dl. L. Ferrari Bravo, dl. Gaukur Jorundsson,
dl. R. Turmen, dl. J. Casadevall, dl. B. Zupancic, judec„tori,
dl. ™. Beligr„deanu, judec„tor ad-hoc,
dl. M. O’Boyle, grefier al sec˛iei,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu, Ón zilele de 21 martie ∫i 6 iunie
2000,
a pronun˛at urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ azi, 27 iunie 2000:

PROCEDURA
1. La 27 iulie 1999 ∫i la 11 septembrie 1999 cet„˛eanul rom‚n Mihail
Constantinescu (reclamantul) ∫i Comisia European„ a Drepturilor Omului
(Comisia) au sesizat Curtea, Ón termenul de trei luni prev„zut de fostele articole
32 alin. 1 ∫i 47 din conven˛ie.
2. La originea cauzei se afl„ pl‚ngerea (nr. 28.871/1995) formulat„ Ómpotriva
Rom‚niei la 4 aprilie 1995 de c„tre domnul Constantinescu, Comisia fiind
sesizat„ Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (conven˛ia). Reclamantul a invocat
Ónc„lcarea dreptului la libertatea de exprimare, garantat de art. 10 din conven˛ie,
Ónc„lcare datorat„ condamn„rii pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie. A mai
invocat lipsa unui proces echitabil ∫i deci o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din
conven˛ie, precum ∫i Ónc„lcarea dreptului la libertatea de asociere, garantat de art.
11 din conven˛ie.
La 23 octombrie 1997 Comisia a declarat cererea admisibil„ numai cu privire
la Ónc„lcarea dreptului la libertatea de exprimare ∫i la lipsa unui proces echitabil.
Œn raportul din 19 aprilie 1999 (fostul articol 31 din conven˛ie) Comisia a
constatat Ón unanimitate c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 ∫i c„ nu a existat o
Ónc„lcare a art. 10 (21 de voturi Ómpotriva a 7 voturi).
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3. Reclamantul, care a beneficiat de ajutor judiciar, este reprezentat Ón fa˛a
Cur˛ii de c„tre domnul Dinu, avocat Ón Baroul Bucure∫ti (Rom‚nia).
Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de agentul s„u care
func˛ioneaz„ Ón cadrul Ministerului Justi˛iei, doamna Rizoiu.
4. Œn urma intr„rii Ón vigoare a Protocolului nr. 11 la data de 1 noiembrie
1998 ∫i conform art. 5 alin. 4 din protocol, coroborat cu art. 100 alin. 1 ∫i art. 24
alin. 6 din Regulamentul Cur˛ii (Regulamentul), Marea Camer„ a hot„r‚t la 7 iulie
1999 trimiterea cauzei spre examinare uneia dintre camerele constituite Ón cadrul
sec˛iilor Cur˛ii.
5. Conform art. 52 alin. 1 din Regulament, pre∫edintele Cur˛ii, domnul
L. Wildhaber, a repartizat ulterior cauza sec˛iei I. Camera, constituit„ Ón cadrul
sec˛iei men˛ionate mai sus, Ói includea cu drepturi depline pe domnul C. BÓrsan,
judec„tor ales pentru Rom‚nia [art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 26 alin. 1 lit.
a) din Regulament], ∫i pe domnul J. Casadevall, care a preluat pre∫edin˛ia sec˛iei
Ón cadrul deliber„rilor din data de 21 martie 2000, ∫i implicit pre∫edin˛ia Camerei
[art. 12 ∫i art. 26 alin. 1 lit. a) din Regulament]. Ceilal˛i membri desemna˛i au
fost domnul L. Ferrari Bravo, domnul G. Jorundsson, domnul R. Turmen, doamna
W. Thomassen ∫i domnul R. Maruste [art. 26 alin. 1 lit. b) din Regulament].
Ulterior, domnul BÓrsan a formulat cerere de ab˛inere, deoarece participase la
examinarea cauzei Ón cadrul Comisiei (art. 28 din Regulament). Œn consecin˛„,
Guvernul l-a desemnat Ón calitate de judec„tor ad-hoc pe domnul ™erban
Beligr„deanu (art. 27 alin. 2 din conven˛ie ∫i art. 29 alin. 1 din Regulament). La
data de 6 iunie 2000 doamna W. Thomassen a preluat pre∫edin˛ia sec˛iei ∫i
implicit a Camerei [art. 12 ∫i art. 26 alin. 1 lit. a) din Regulament]. Domnul
Maruste, din motive personale, a fost Ónlocuit de domnul M. Zupancic [art. 24
alin. 5 lit. b) ∫i art. 28 din Regulament].
6. Reclamantul ∫i Guvernul au depus c‚te un memoriu la data de 6 ∫i,
respectiv, la data de 9 noiembrie 1999.
7. A∫a cum a decis Camera, la data de 21 martie 2000 a avut loc audierea Ón
∫edin˛„ public„ la Palatul Drepturilor Omului de la Strasbourg.
Au fost prezen˛i la audiere:
– din partea Guvernului:
– dna. R. Rizoiu, agent,
– dna. C. Tarcea, Ministerul Justi˛iei, consilier;
– dl. T. Corl„˛ean, Ministerul Afacerilor Externe, consilier;
– din partea reclamantului:
– dl. C. Dinu, avocat Ón Baroul Bucure∫ti, avocat.
Domnul Dinu ∫i doamnele Rizoiu ∫i Tarcea au prezentat concluzii orale Ón
fa˛a Cur˛ii.
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I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
8. La data de 8 iunie 1992 adunarea general„ a Sindicatului Œnv„˛„m‚ntului
Preuniversitar din Sectorul 2 Bucure∫ti (Ón continuare, sindicatul) a procedat la
alegerea noii conduceri. Reclamantul a fost ales pre∫edinte.
9. La data de 29 iunie 1992 sindicatul a introdus o pl‚ngere Ómpotriva
cadrelor didactice A.P. ∫i R.V., foste casiere, ∫i M.M., fosta lider„ a sindicatului,
Ónvinuindu-le pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunilor de delapidare, Ón∫el„ciune ∫i furt Ón
paguba avutului ob∫tesc. Sindicatul a ar„tat c„ la preluarea func˛iilor de c„tre noua
conducere persoanele men˛ionate mai sus au refuzat s„ restituie bunurile ∫i
documentele contabile ale sindicatului, folosindu-le pentru Ónfiin˛area unei noi
organiza˛ii sindicale.
10. Printr-o adres„ din data de 2 octombrie 1992 reclamantul a solicitat, Ón
numele sindicatului, informa˛ii de la Parchetul Municipiului Bucure∫ti cu privire
la desf„∫urarea anchetei, dar nu a primit nici un r„spuns. Printr-o nou„ scrisoare
din data de 9 decembrie 1992 reclamantul ∫i-a reÓnnoit demersul pe l‚ng„ parchet,
pl‚ng‚ndu-se ∫i de ritmul lent de desf„∫urare a anchetei penale. ™i aceast„
scrisoare a r„mas f„r„ r„spuns.
11. La data de 8 februarie 1993 procurorul a dispus scoaterea de sub
urm„rire penal„ a lui A.P., R.V. ∫i M.M. Solu˛ia a fost comunicat„ la data de 18
ianuarie 1994 doar p„r˛ilor v„t„mate.
12. Œn anul 1993 reclamantul, Ón calitate de lider al sindicatului, a chemat-o
Ón judecat„ pe R.V. la Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti, solicit‚nd obligarea
acesteia, Ón temeiul art. 998 ∫i 999 din Codul civil, privind r„spunderea civil„
delictual„, s„ restituie sindicatului suma de 170.000 lei, reprezent‚nd cotiza˛ii
sindicale.
13. La o dat„ neprecizat„ reclamantul a avut o discu˛ie cu un ziarist, discu˛ie
Ón cursul c„reia ∫i-a exprimat nemul˛umirea cu privire la desf„∫urarea greoaie a
cercet„rilor penale. La data de 23 martie 1993 Ón ziarul îTineretul Liber“ a fost
publicat urm„torul articol:
<<Sindicatul Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar din Sectorul 2, afiliat la Federa˛ia
Sindicatelor Autonome ale Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar din Rom‚nia, este cel
mai îr„u“ sindicat, fiindc„ se bate cu toat„ lumea pentru respectarea legii ∫i pentru
drepturile cadrelor didactice. A∫a sus˛ine pre∫edintele s„u, prof. Mihail
Constantinescu, de la liceul îMihail Sadoveanu“, explic‚nd: îAm dat Ón judecat„
Inspectoratul ™colar al Municipiului Bucure∫ti pentru nerespectarea contractului
colectiv de munc„; procesul este fixat pentru 29 aprilie. Preg„tim darea Ón
judecat„ a poli˛iei ∫i a procuraturii, implicate Ón ac˛iuni antisindicale, de
tergiversare a cercet„rii penale Ón cazul unor delapidatori – V.R., P.A., M.M.,
profesoare Ón sectorul 2, Ómpotriva c„rora avem m„rturii scrise ∫i recunoa∫terea a
dou„ dintre ele c„ au asupra lor bani ai sindicatului pe care nu i-au predat.
Ac˛iunile antisindicale sunt premeditate (...).>>
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14. La data de 22 aprilie 1993 A.P., R.V. ∫i M.M. au sesizat Judec„toria
Sectorului 3 Bucure∫ti cu o pl‚ngere penal„ prin care reclamantul era acuzat de
s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie.
15. Dezbaterile au avut loc la data de 25 februarie 1994. Instan˛a, Ón complet
de judec„tor unic, a pronun˛at hot„r‚rea la data de 18 martie 1994.
16. Dup„ ce a audiat reclamantul, p„r˛ile v„t„mate, pe cei 6 martori propu∫i
de acuzare ∫i 3 propu∫i de ap„rare, judec„torul a hot„r‚t achitarea reclamantului.
S-a constatat c„ la data apari˛iei articolului Ón discu˛ie cele 3 cadre didactice erau
cercetate penal pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de furt Ón dauna avutului public ∫i c„
solu˛ia de scoatere de sub urm„rirea penal„ nu le-a fost comunicat„ dec‚t dup„
apari˛ia articolului, adic„ la 18 ianuarie 1994. Œn plus, judec„torul a ar„tat c„ au
existat anumite sume de bani apar˛in‚nd sindicatului care nu au fost predate la
timp de p„r˛ile v„t„mate, din diferite motive. Prin urmare, instan˛a a considerat c„
reclamantul nu avusese inten˛ia de a calomnia pe cele 3 cadre didactice, ci a adus
la cuno∫tin˛„ publicului c„ sindicatul urma s„ cheme Ón judecat„ poli˛ia ∫i
procuratura, acuzate de tergiversarea cercet„rilor.
17. A.P., R.V. ∫i M.M. au declarat recurs. Tribunalul Bucure∫ti a admis
recursul, a casat hot„r‚rea din 18 martie 1994 ∫i a re˛inut cauza spre rejudecare.
18. Dezbaterile au avut loc la data de 26 septembrie 1994. Din totalitatea
documentelor puse la dispozi˛ie Curtea nu a putut s„ stabileasc„ cu certitudine
dac„ instan˛a a permis avocatului reclamantului s„ pledeze. Totu∫i Ón concluziile
scrise a ar„tat c„ reclamantul ac˛ionase Ón numele sindicatului, c„ scopul urm„rit
era acela de a reconstitui patrimoniul sindicatului ∫i c„ noua organiza˛ie sindical„
creat„ de cadrele didactice fusese declarat„ ilegal„ de justi˛ie. A f„cut referire la
declara˛iile martorilor audia˛i la fond, din care se puteau deduce neglijen˛a celor 3
cadre didactice Ón administrarea patrimoniului sindicatului, precum ∫i refuzul lor
de a restitui anumite sume de bani ∫i documente. A subliniat c„, de∫i articolul nu a
relatat Ón mod fidel declara˛iile f„cute ziaristului, reclamantul nu dorea s„ se
angajeze Óntr-un proces Ómpotriva presei.
19. Reclamantul, de∫i a fost prezent, nu a fost audiat de instan˛„. Nu a fost
administrat„ nici o alt„ prob„. Œncheierea de ∫edin˛„ nu men˛iona participarea la
dezbateri a procurorului, care se pare c„ ar fi cerut achitarea reclamantului, ci
consemna doar faptul c„ s-a dat cuv‚ntul avoca˛ilor p„r˛ilor.
20. Pronun˛area deciziei s-a am‚nat la data de 3 octombrie 1994 ∫i apoi la 10
octombrie 1994. Pronun˛area a avut loc la aceast„ din urm„ dat„, Ón absen˛a
reclamantului ∫i a avocatului s„u. Instan˛a a constatat c„ reclamantul a avut
inten˛ia s„ aduc„ atingere onoarei ∫i reputa˛iei celor 3 cadre didactice, Ónc„lc‚nd
astfel art. 206 din Codul penal, deoarece ∫i-a exprimat punctul de vedere Ón pres„
dup„ ce procuratura a dispus scoaterea de sub urm„rire penal„ la 8 februarie 1993.
Tribunalul a mai re˛inut c„ dup„ aceast„ dat„ reclamantul s-a deplasat la
institu˛iile Ón care erau angajate A.P., R.V. ∫i M.M., acuz‚ndu-le c„ au fugit cu
banii sindicatului.
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21. Reclamantul a fost condamnat pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie
la o amend„ penal„ de 50.000 lei ∫i la plata sumei de 500.000 lei c„tre fiecare
dintre cele 3 cadre didactice, cu titlu de desp„gubiri pentru prejudiciul moral
cauzat.
22. La data de 19 octombrie 1994 reclamantul a declarat apel Ómpotriva
deciziei tribunalului. Curtea de Apel Bucure∫ti, prin decizia din 18 noiembrie
1994, a respins apelul ca inadmisibil, constat‚nd c„ hot„r‚rea atacat„ nu era
susceptibil„ de a fi atacat„ cu apel.
23. La o dat„ neprecizat„ reclamantul a pl„tit celor 3 cadre didactice sumele
la care fusese condamnat. La 28 martie 1995 a achitat amenda penal„ Ón cuantum
de 50.000 lei.
24. La o dat„ necunoscut„ reclamantul a formulat un memoriu prin care a
solicitat procurorului general de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie s„ introduc„
recurs Ón anulare Ómpotriva hot„r‚rii din 10 octombrie 1994.
25. La data de 26 mai 1995 reclamantului i s-a comunicat faptul c„ solu˛ia
este legal„ ∫i temeinic„ ∫i c„ nu este cazul s„ se declare recurs Ón anulare.
26. Prin Óncheierea de ∫edin˛„ din 28 ianuarie 1997 Tribunalul Bucure∫ti,
examin‚nd cauza din oficiu Ón camera de consiliu, a Óndreptat erorile materiale
strecurate Ón Óncheierea din 26 septembrie 1994 ∫i Ón hot„r‚rea din 10 octombrie
1994.
27. Œn ceea ce prive∫te Óncheierea de ∫edin˛„ din 26 septembrie 1994
tribunalul a dispus men˛ionarea faptului c„ la dezbateri a participat procurorul
L.S. care, prin concluziile scrise depuse la dosar, a solicitat admiterea recursului
declarat de p„r˛ile v„t„mate ∫i condamnarea reclamantului la o pedeaps„ cu
amend„ penal„ pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie, precum ∫i obligarea
acestuia la plata desp„gubirilor civile pentru prejudiciul moral cauzat. S-a mai
consemnat faptul c„ la termenul din 26 septembrie 1994 inculpatului i s-a acordat
ultimul cuv‚nt.
28. Instan˛a a decis, de asemenea, rectificarea hot„r‚rii din 10 octombrie
1994, Ón sensul c„ pronun˛area a fost am‚nat„ de la 3 octombrie la 10 octombrie
1994, cu participarea procurorului de ∫edin˛„ L.S.
29. P„r˛ile nu au fost citate ∫i nu au fost prezente la ∫edin˛a din camera de
consiliu din 28 ianuarie 1997.
30. Printr-o sentin˛„ din 12 martie 1997 Judec„toria Bucure∫ti a admis
cererea de acordare de desp„gubiri civile, introdus„ Ón anul 1993 de c„tre sindicat
Ómpotriva lui R.V., ∫i l-a obligat pe acesta din urm„ s„ restituie suma de 170.000
lei, precum ∫i dob‚nzile legale aferente sumei. Instan˛a a re˛inut c„ Óntre 1990 ∫i
1992 R.V. fusese trezorierul sindicatului ∫i c„ Ón aceast„ calitate a Óncasat suma de
170.000 lei reprezent‚nd cotiza˛iile membrilor sindicatului. Instan˛a a ar„tat, de
asemenea, c„ dup„ plecarea sa din func˛ie R.V. a refuzat s„ restituie sindicatului
documentele ce dovedeau depunerea Ón banc„ a sumei men˛ionate, suma neput‚nd
fi recuperat„.
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31. La data de 6 ianuarie 1998, la cererea Comisiei Guvernul a transmis o
copie de pe condica de ∫edin˛e din 3 ∫i 10 octombrie 1994. Acest document
men˛ioneaz„ numai am‚narea pronun˛„rilor pentru 3 ∫i 10 octombrie 1994,
precum ∫i solu˛ia pronun˛at„.
32. Prin scrisoarea din 14 decembrie 1998 Guvernul a informat Comisia c„
nu se putea transmite ∫i o copie de pe caietul grefierului cuprinz‚nd men˛iunile
din ∫edin˛a public„ din data de 26 septembrie 1994, deoarece, Ón aplicarea
Ordinului ministrului justi˛iei nr. 991/C/1993, acestea sunt p„strate doar pe o
perioad„ de 3 ani.
33. La data de 11 decembrie 1998 procurorul general de pe l‚ng„ Curtea
Suprem„ de Justi˛ie a introdus recurs Ón anulare Ómpotriva deciziei din 10
octombrie 1994. El a cerut achitarea reclamantului, motiv‚nd c„ Ón spe˛„ nu erau
Óntrunite elementele constitutive ale infrac˛iunii de calomnie.
34. La audierea din 21 martie 2000 Guvernul a prezentat Cur˛ii decizia din 4
februarie 2000 a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, prin care s-a admis recursul Ón
anulare introdus de procurorul general Ómpotriva deciziei din 10 octombrie 1994.
Curtea Suprem„ de Justi˛ie a casat decizia Tribunalului Bucure∫ti ∫i, dup„
rejudecare, a respins recursurile declarate de cele 3 p„r˛i v„t„mate, constat‚nd c„
nu sunt Óntrunite elementele constitutive ale infrac˛iunii de calomnie.
35. Guvernul a prezentat, de asemenea, Cur˛ii copia de pe o adres„ din 6
martie 2000 prin care Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti a solicitat Administra˛iei
financiare a sectorului 3 restituirea c„tre reclamant a sumei de 50.000 lei,
reprezent‚nd amenda achitat„ de reclamant Ón urma condamn„rii sale din 10
octombrie 1994.
II. LEGEA INTERN√ APLICABIL√

A. Codul penal
36. Dispozi˛iile aplicabile din Codul penal sunt urm„toarele:
ART. 206
îAfirmarea ori imputarea Ón public, prin orice mijloace, a unei fapte
determinate privitoare la o persoan„, care, dac„ ar fi adev„rat„, ar expune acea
persoan„ la o sanc˛iune penal„, administrativ„ sau disciplinar„, ori dispre˛ului
public, se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend„.
(...).“
ART. 207
îProba verit„˛ii celor afirmate sau imputate este admisibil„, dac„ afirmarea
sau imputarea a fost s„v‚r∫it„ pentru ap„rarea unui interes legitim. Fapta cu
privire la care s-a f„cut proba verit„˛ii nu constituie infrac˛iunea de insult„ sau
calomnie.“
37. Dispozi˛iile aplicabile din Codul de procedur„ penal„ sunt urm„toarele:
ART. 3856 ALIN. 2
îInstan˛a de recurs examineaz„ cauza numai Ón limitele motivelor de casare
prev„zute (...).“
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ART. 3859
îHot„r‚rile sunt supuse cas„rii Ón urm„toarele cazuri:
(...)
10. instan˛a nu s-a pronun˛at asupra unei fapte re˛inute Ón sarcina inculpatului
prin actul de sesizare sau cu privire la unele probe administrate ori asupra unor
cereri esen˛iale pentru p„r˛i, de natur„ s„ garanteze drepturile lor ∫i s„ influen˛eze
solu˛ia procesului;
(...).“
ART. 38515
îInstan˛a, judec‚nd recursul, pronun˛„ una din urm„toarele solu˛ii:
(...)
2. admite recursul, cas‚nd hot„r‚rea atacat„ ∫i (...)
d) dispune rejudecarea de c„tre instan˛a de recurs (...).“
ART. 38516
îC‚nd instan˛a de recurs caseaz„ hot„r‚rea ∫i re˛ine cauza spre rejudecare
potrivit art. 38515 pct. 2 lit. d), se pronun˛„ ∫i asupra probelor ce urmeaz„ a fi
administrate, fix‚nd termen pentru rejudecare.
(...).“
ART. 38519
îRejudecarea cauzei dup„ casarea hot„r‚rii atacate se desf„∫oar„ potrivit
dispozi˛iilor cuprinse Ón partea special„, titlul II, capitolele I ∫i II, care se aplic„
Ón mod corespunz„tor.“
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA EXCEPfiIA PRELIMINAR√ A GUVERNULUI
38. La ∫edin˛a public„ din 21 martie 2000 Guvernul a sus˛inut c„ hot„r‚rea
din 4 februarie 2000 a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie prin care reclamantul a fost
achitat constituie o recunoa∫tere îÓn substan˛„ a unei eventuale Ónc„lc„ri a
conven˛iei“. Œn consecin˛„, a solicitat Cur˛ii s„ resping„ pl‚ngerea, deoarece
reclamantul a pierdut calitatea de îvictim„“.
39. Reclamantul nu a formulat observa˛ii cu privire la aceast„ excep˛ie.
40. Curtea reaminte∫te c„ îo hot„r‚re sau o m„sur„ favorabil„, Ón principiu,
nu este suficient„ pentru ca reclamantul s„ piard„ calitatea de victim„ dec‚t atunci
c‚nd autorit„˛ile na˛ionale au recunoscut Ón mod explicit ∫i apoi au reparat pentru
Ónc„lcarea unui drept garantat de conven˛ie“ (Hot„r‚rea Dalban Ómpotriva
Rom‚niei [GC] nr. 28.114/95, alin. 44, CEDO 1999 – VI).
41. Œn spe˛„ Curtea observ„ c„ la 4 februarie 2000 Curtea Suprem„ de Justi˛ie
a admis recursul Ón anulare introdus de parchet ∫i a anulat hot„r‚rea de
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condamnare pe care a invocat-o reclamantul Ón sus˛inerea cererii privind
Ónc„lcarea art. 6 ∫i 10 (paragraful 34 de mai sus).
42. Curtea constat„ c„ prin hot„r‚rea de achitare, pronun˛at„ Ón urma
redeschiderii procedurii, la mai mult de 5 ani de la condamnarea reclamantului
printr-o hot„r‚re definitiv„, s-a apreciat c„ faptei Ói lipse∫te unul dintre elementele
constitutive ale infrac˛iunii de calomnie, respectiv inten˛ia. Aceast„ hot„r‚re nu
con˛ine nici o referire la modul Ón care s-a desf„∫urat procedura de judecat„ la
Tribunalul Bucure∫ti ∫i nici la criticile reclamantului referitoare la aceasta.
Œn opinia Cur˛ii, decizia din 4 februarie 2000 a Cur˛ii Supreme de Justi˛ie nu
reprezint„ o recunoa∫tere explicit„ sau Ón substan˛„ a unei Ónc„lc„ri a art. 6 alin. 1
din conven˛ie ∫i, Ón orice caz, nu ofer„ o repara˛ie Ón sensul jurispruden˛ei Cur˛ii.
43. Œn ceea ce prive∫te invocata Ónc„lcare a art. 10, chiar presupun‚nd c„
hot„r‚rea Cur˛ii Supreme de Justi˛ie ar constitui o recunoa∫tere Ón substan˛„,
curtea apreciaz„ c„ aceasta nu ofer„ o repara˛ie adecvat„ Ón sensul jurispruden˛ei
sale. Astfel reclamantului nu i-a fost acordat„ nici o desp„gubire pentru
condamnare, iar sumele pl„tite de reclamant celor 3 cadre didactice, cu titlu de
daune morale, nu i-au fost restituite. C‚t despre amenda penal„, Curtea re˛ine c„,
de∫i de la achitarea acesteia de c„tre reclamant au trecut 5 ani, adresa din 6 martie
2000, trimis„ de Judec„toria Sectorului 3 Bucure∫ti Administra˛iei financiare a
sectorului 3 Bucure∫ti, prin care se solicit„ restituirea sumei respective (paragraful
35 de mai sus), nu are Ón vedere infla˛ia din ultimii ani.
44. Œn concluzie, Curtea apreciaz„ c„ reclamantul se poate considera
îvictim„“ Ón sensul art. 34 din conven˛ie.
II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 6 ALIN. 1 DIN
CONVENfiIE
45. Reclamantul sus˛ine c„ nu a beneficiat de un proces echitabil Ón fa˛a
Tribunalului Bucure∫ti, fiind Ónc„lcat art. 6 alin. 1 din conven˛ie, care prevede:
î1. Orice persoan„ are dreptul la judecare Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i
Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„, instituit„ de lege, care va hot„rÓ (...) asupra temeiniciei oric„rei
acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate Ómpotriva sa. (...)“.
46. Reclamantul a criticat faptul c„ a fost condamnat de Tribunalul Bucure∫ti
f„r„ ca instan˛a s„ Ól audieze. A ar„tat c„ tribunalul s-a pronun˛at doar Ón baza
pieselor din dosarul judec„toriei, ∫i anume depozi˛iile martorilor ∫i declara˛ia sa,
rezumat„ îÓn 5 r‚nduri“. Œn ∫edin˛a public„ din 26 septembrie 1994, care ar fi
durat îcel mult 4 minute“, nici el ∫i nici avocatul s„u nu au putut lua cuv‚ntul.
Reclamantul mai sus˛ine c„ men˛iunile din Óncheierea de ∫edin˛„ din 26
septembrie 1994 nu sunt reale, deoarece avocatul s„u nu a putut pleda,
permi˛‚ndu-i-se doar s„ pun„ concluzii scrise.
47. Reclamantul contest„ ∫i adev„rul men˛iunilor f„cute Ón Óncheierea de
rectificare a erorilor materiale din 28 ianuarie 1997, ar„t‚nd c„ nu a luat cuv‚ntul
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la ∫edin˛a public„ din 26 septembrie 1994, iar procurorul ar fi cerut achitarea, ∫i
nu condamnarea sa, a∫a cum sus˛ine Guvernul p‚r‚t. Mai arat„ c„ Óncheierea din
28 ianuarie 1997 nu i-a fost niciodat„ comunicat„, lu‚nd cuno∫tin˛„ de aceasta
numai atunci c‚nd i-a fost comunicat„ de Comisie.
48. Œn sf‚r∫it, reclamantul se pl‚nge de faptul c„ decizia din 10 octombrie
1994 a Tribunalului Bucure∫ti face referire numai la declara˛iile martorilor
p„r˛ilor v„t„mate, trec‚nd sub t„cere depozi˛iile celor 4 martori propu∫i Ón ap„rare,
esen˛iale de altfel, Ón m„sura Ón care ace∫tia au afirmat c„ cele 3 cadre didactice nu
au restituit sindicatului banii ∫i documentele ∫i c„ reclamantul fusese Ómputernicit
de c„tre sindicat s„ le recupereze.
49. Guvernul apreciaz„ c„ hot„r‚rea de condamnare a reclamantului,
pronun˛at„ numai pe baza probelor administrate Ón prim„ instan˛„, nu Óncalc„
exigen˛ele unui proces echitabil Ón sensul art. 6 alin. 1 din conven˛ie. Acest
articol nu impune ca acuzatul s„ fie audiat nemijlocit de c„tre instan˛a de recurs
atunci c‚nd aceasta trebuie s„ examineze doar chestiuni de drept. De∫i Tribunalul
Bucure∫ti, Ón mod teoretic, avea competen˛„ s„ examineze at‚t chestiuni de fapt,
c‚t ∫i chestiuni de drept, totu∫i Ón cauza de fa˛„ nu trebuia s„ dispun„ cu privire la
chestiuni de fapt, deoarece situa˛ia de fapt stabilit„ de judec„torie nu a fost
contestat„ de p„r˛i. Prin urmare, tribunalul trebuia s„ se pronun˛e numai asupra
problemei de drept privind elementele constitutive ale infrac˛iunii, respectiv
existen˛a inten˛iei de a calomnia. Or, pentru a stabili existen˛a acestui element
tribunalul nu avea nevoie s„ Ól audieze pe reclamant.
50. Œn orice caz, sus˛ine Guvernul, reclamantului i s-a acordat ultimul cuv‚nt,
aspect consemnat Ón Óncheierea din 28 ianuarie 1997, dat„ Ón urma solu˛ion„rii
cererii de Óndreptare a erorilor materiale.
51. De altfel Guvernul contest„ afirma˛ia reclamantului, Ón sensul c„
procurorul a cerut respingerea recursului invoc‚nd men˛iunile din Óncheierea din
28 ianuarie 1997, Ón sensul c„ procurorul a cerut admiterea recursului ∫i
condamnarea reclamantului. Guvernul apreciaz„ c„ judec„torii sunt independen˛i,
iar pozi˛ia procurorului Ón timpul procesului nu poate influen˛a judec„torul.
52. Œn sf‚r∫it, Guvernul dezminte faptul c„ avocatul reclamantului nu ar fi
luat cuv‚ntul Ón ∫edin˛a public„ din 26 septembrie 1994 ∫i arat„ c„, Ón orice caz,
avocatul a depus concluzii scrise.
53. Curtea reaminte∫te c„ aplicarea art. 6 Óntr-o cale de atac ordinar„ difer„
Ón func˛ie de specificul procedurii Ón discu˛ie; se vor avea Ón vedere astfel Óntreaga
procedur„ intern„ ∫i rolul pe care Ól are instan˛a de control judiciar Ón sistemul
na˛ional de drept. Dac„ a avut loc o dezbatere public„ Ón prim„ instan˛„, lipsa
acesteia Óntr-o cale de atac poate fi justificat„ prin particularit„˛ile procedurii Ón
cauz„, av‚ndu-se Ón vedere natura sistemului intern de atac, limitele
competen˛elor atribuite instan˛ei de control judiciar, modul Ón care drepturile
reclamantului au fost expuse ∫i ap„rate efectiv ∫i Ón special natura chestiunilor
care trebuie solu˛ionate (Hot„r‚rea Botten Ómpotriva Norvegiei din 19 februarie
1996, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii, 1996-I, nr. 2, pag. 141, alin. 39).
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54. Œn fa˛a unei instan˛e de control judiciar care se bucur„ de plenitudine de
jurisdic˛ie art. 6 nu garanteaz„ neap„rat dreptul la o ∫edin˛„ public„, iar Ón cazul
Ón care o astfel de ∫edin˛„ public„ a avut loc, nici dreptul de a participa personal la
dezbateri (a se vedea, de exemplu, Hot„r‚rea Fejde Ómpotriva Suediei din 29
octombrie 1991, Seria A, nr. 212 – C, pag. 69, alin. 33).
55. Œn schimb Curtea a hot„r‚t c„ atunci c‚nd o instan˛„ de control judiciar
este competent„ s„ analizeze at‚t situa˛ia de fapt, c‚t ∫i chestiunile de drept ∫i s„
studieze Ón ansamblu problema vinov„˛iei, ea nu poate, din motive ce ˛in de
echitatea procedurii, s„ tran∫eze asupra chestiunilor respective f„r„ o apreciere
nemijlocit„ a declara˛iilor persoanei care sus˛ine c„ nu a comis actul considerat ca
infrac˛iune (Hot„r‚rea Ekbatani Ómpotriva Suediei din 26 mai 1988, Seria A, nr.
134, pag. 14, alin. 32).
56. Prin urmare, pentru a stabili dac„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 Ón spe˛„
Curtea va examina competen˛ele Tribunalului Bucure∫ti ∫i natura problemelor
asupra c„rora acesta trebuia s„ se pronun˛e.
57. Curtea reaminte∫te c„ Ón spe˛„ competen˛ele Tribunalului Bucure∫ti, ca
instan˛„ de recurs, sunt stabilite prin art. 38515 ∫i 38516 din Codul de procedur„
penal„. Conform art. 38515, tribunalul, ca instan˛„ de recurs, nu era obligat s„
pronun˛e o nou„ hot„r‚re pe fond, dar avea aceast„ posibilitate. La 10 octombrie
1994 Tribunalul Bucure∫ti a casat hot„r‚rea din 18 martie 1994 ∫i a pronun˛at o
nou„ hot„r‚re pe fond. Fa˛„ de dispozi˛iile legale citate mai sus procedura
desf„∫urat„ la Tribunalul Bucure∫ti a fost o procedur„ complex„, asem„n„toare
unei proceduri de fond, instan˛a analiz‚nd at‚t situa˛ia de fapt, c‚t ∫i problemele
de drept. Tribunalul putea fie s„ confirme achitarea reclamantului, fie s„ Ól
condamne, dup„ o examinare complet„ a problemei vinov„˛iei sau a nevinov„˛iei,
administr‚nd la nevoie noi mijloace de prob„ (paragraful 37 de mai sus).
58. Curtea constat„ c„ Ón cauz„, dup„ ce a casat hot„r‚rea prin care s-a dispus
achitarea, Tribunalul Bucure∫ti s-a pronun˛at cu privire la temeinicia acuza˛iei,
constat‚nd c„ inculpatul se face vinovat de s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie,
f„r„ s„ Ól audieze nemijlocit. Curtea nu poate accepta punctul de vedere al
Guvernului, conform c„ruia este suficient faptul c„ inculpatului i s-a acordat
ultimul cuv‚nt. Pe de alt„ parte Curtea subliniaz„ c„ exist„ diferen˛e Óntre
sus˛inerile reclamantului ∫i ale Guvernului referitoare la faptul acord„rii
cuv‚ntului. Se mai re˛ine c„ dreptul acuzatului de a avea ultimul cuv‚nt are o
importan˛„ semnificativ„, dar acest drept nu poate fi confundat cu dreptul de a fi
audiat Ón timpul dezbaterilor de c„tre o instan˛„.
59. Prin urmare, Curtea constat„ c„ Tribunalul Bucure∫ti s-a pronun˛at cu
privire la temeinicia acuza˛iei ∫i l-a condamnat pe reclamant pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de calomnie f„r„ ca acesta s„ fi fost audiat ∫i f„r„ a i se permite s„
aduc„ probe Ón ap„rare. Curtea apreciaz„ c„ tribunalul trebuia s„ Ól audieze pe
reclamant av‚nd Ón vedere mai ales faptul c„ a dispus pentru prima dat„
condamnarea.
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60. Aceast„ cerin˛„ nu a fost satisf„cut„, motiv pentru care Curtea constat„ c„
a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1. Œn aceste condi˛ii ea nu consider„ util„ o
examinare suplimentar„ care s„ stabileasc„ dac„ alte elemente ale procedurii din
fa˛a Tribunalului Bucure∫ti erau conforme sau nu cu aceast„ prevedere.
61. A existat deci o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din conven˛ie.

III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 10 DIN CONVENfiIE
62. Reclamantul sus˛ine c„ prin condamnarea sa pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de calomnie s-a adus atingere dreptului la libertatea de exprimare,
garantat de art. 10 din conven˛ie, care prevede urm„toarele:
1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde
libertatea de opinie ∫i libertatea de a primi sau de a comunica informa˛ii ori idei
f„r„ amestecul autorit„˛ilor publice ∫i f„r„ a ˛ine seama de frontiere. Prezentul
articol nu Ómpiedic„ statele s„ supun„ societ„˛ile de radiodifuziune, de
cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.
2. Exercitarea acestor libert„˛i ce comport„ Óndatoriri ∫i responsabilit„˛i poate
fi supus„ unor formalit„˛i, condi˛ii, restr‚ngeri sau sanc˛iuni prev„zute de lege,
care constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„, pentru securitatea
na˛ional„, integritatea teritorial„ sau siguran˛a public„, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea infrac˛iunilor, protec˛ia s„n„t„˛ii sau a moralei, protec˛ia reputa˛iei sau
a drepturilor altora, pentru a Ómpiedica divulgarea de informa˛ii confiden˛iale sau
pentru a garanta autoritatea ∫i impar˛ialitatea puterii judec„tore∫ti.
63. Din punctul de vedere al reclamantului condamnarea sa nu a fost
conform„ dispozi˛iilor art. 10 din conven˛ie. Pe de o parte, Tribunalul Bucure∫ti
nu i-a permis s„ dovedeasc„ adev„rul afirma˛iilor sale. Pe de alt„ parte,
neÓnceperea urm„ririi penale dispuse de parchet fa˛„ de cele 3 cadre didactice ∫i
care nu i-a fost comunicat„ nu dovede∫te c„ acestea au restituit banii sindicatului.
64. Guvernul apreciaz„ c„ hot„r‚rea de condamnare a reclamantului este
conform„ cerin˛elor alin. 2 al art. 10 din conven˛ie. Œn primul r‚nd, s-a urm„rit
protejarea reputa˛iei ∫i a drepturilor altor persoane, deoarece reclamantul afirmase
c„ cele 3 cadre didactice sunt îdelapidatoare“, de∫i nu au fost condamnate pentru
s„v‚r∫irea acestei fapte. Œn ceea ce prive∫te pedeapsa aplicat„, aceasta nu era deloc
excesiv„, av‚ndu-se Ón vedere suma rezonabil„ a amenzii aplicate ∫i a
desp„gubirilor acordate.
65. Comisia a apreciat c„ atingerea adus„ dreptului la libertatea de exprimare
a fost înecesar„ Óntr-o societate democratic„“, deoarece era de preferat ca
reclamantul s„ g„seasc„ o alt„ modalitate de a-∫i exprima p„rerea dec‚t afirm‚nd
despre p„r˛ile v„t„mate c„ sunt îdelapidatoare“, de∫i nu au fost condamnate
pentru comiterea acestei fapte.
66. Curtea ia act de faptul c„ p„r˛ile au fost de acord c„ hot„r‚rea de
condamnare pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de calomnie a reprezentat o atingere
adus„ libert„˛ii de exprimare a reclamantului, Ón sensul art. 10 din conven˛ie.
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67. Urmeaz„ deci s„ se determine m„sura Ón care o asemenea atingere se
justific„ fa˛„ de prevederile alin. 2 al art. 10, ∫i anume dac„ era îprev„zut„ de
lege“, urm„rea un scop legitim ∫i era înecesar„“ îÓntr-o societate democratic„“
(Hot„r‚rea Lingens Ómpotriva Austriei din 8 iulie 1986, Seria A, nr. 103, pag. 24 –
25, alin. 34 – 37).
68. Curtea apreciaz„ c„ atingerea era îprev„zut„ de lege“, aspect necontestat
de nimeni din moment ce condamnarea reclamantului se Óntemeia pe dispozi˛iile
art. 206 din Codul penal (paragraful 36 de mai sus). Aceast„ limitare a urm„rit un
scop legitim, prev„zut de alin. 2 al art. 10, ∫i anume protejarea reputa˛iei ∫i a
drepturilor altor persoane. R„m‚ne s„ se examineze dac„ limitarea criticat„ a fost
înecesar„ Óntr-o societate democratic„“ pentru atingerea unui astfel de scop.
69. Œn lumina jurispruden˛ei constante a Cur˛ii se va analiza dac„ limitarea
dreptului la libertatea de exprimare corespundea unei nevoi sociale imperioase,
dac„ era propor˛ional„ cu scopul legitim urm„rit ∫i dac„ justific„rile prezentate de
autorit„˛ile na˛ionale sunt pertinente ∫i suficiente. Curtea nu are sarcina de a se
substitui instan˛elor na˛ionale, ci de a verifica din punctul de vedere al art. 10,
fa˛„ de toate circumstan˛ele cauzei, hot„r‚rile care au fost pronun˛ate (a se vedea
Hot„r‚rea Dalban Ómpotriva Rom‚niei citat„ mai sus, paragraful 47). Prin urmare,
Curtea va examina afirma˛iile ce au constituit obiectul acuz„rii, av‚nd Ón vedere
toate circumstan˛ele cauzei.
70. Curtea observ„ c„ declara˛iile reclamantului con˛ineau dou„ elemente:
criticarea activit„˛ii poli˛iei ∫i parchetului, Ón sensul c„ nu au vrut s„ finalizeze
pl‚ngerea depus„ Ómpotriva lui A.P., R.V. ∫i M.M., ∫i afirma˛ia c„ aceste persoane
au îdelapidat“ fondurile sindicatului.
71. Curtea arat„ c„ Ónc„lcarea dreptului la libertatea de exprimare se refer„
doar la al doilea element. Tribunalul Bucure∫ti a avut Ón vedere atunci c‚nd a
dispus condamnarea doar termenul folosit de domnul Constantinescu pentru a
caracteriza ac˛iunile celor 3 cadre didactice, termen considerat calomnios, nu ∫i
faptul c„ reclamantul a f„cut unele aprecieri critice cu privire la func˛ionarea
justi˛iei Ón materie de conflicte sindicale.
72. Chiar dac„ aprecierile reclamantului au fost puse Ón contextul unei
dezbateri asupra independen˛ei sindicatelor ∫i asupra func˛ion„rii administra˛iei
justi˛iei, viz‚nd deci un interes public, exist„ totu∫i anumite limite Ón exercitarea
dreptului s„u la libertatea de exprimare. Œn ciuda rolului special pe care l-a avut
reclamantul Ón calitate de reprezentant al unui sindicat, trebuia s„ ac˛ioneze Ón
limitele stabilite, mai ales cu scopul îprotej„rii reputa˛iei sau drepturilor altor
persoane“, inclusiv a dreptului la prezum˛ia de nevinov„˛ie. Prin urmare, trebuie
stabilit Ón ce m„sur„ reclamantul a dep„∫it limitele admise pentru exprimarea unei
opinii critice.
73. Œn opinia Cur˛ii expresia delapidator desemneaz„ acele persoane care au
fost condamnate pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de delapidare ∫i era de natur„ s„ le
ofenseze pe cele 3 p„r˛i v„t„mate, deoarece nu fuseser„ condamnate de nici o
instan˛„.
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74. Curtea apreciaz„ c„ reclamantul putea s„ Ó∫i formuleze opiniile critice ∫i
astfel s„ contribuie la o discu˛ie public„ liber„ asupra problemelor sindicale f„r„ a
folosi cuv‚ntul îdelapidator“.
75. Œn acel moment interesul legitim al statului de a proteja reputa˛ia celor 3
cadre didactice nu ar fi intrat Ón conflict cu interesul reclamantului de a contribui
la dezbaterea men˛ionat„ mai sus.
76. Prin urmare, Curtea este convins„ c„ motivele invocate de autorit„˛ile
na˛ionale erau îpertinente ∫i suficiente“ Ón sensul alin. 2 al art. 10.
77. Œn plus, Curtea constat„ c„, date fiind circumstan˛ele cauzei, atingerea
adus„ dreptului la libertatea de exprimare a fost propor˛ional„ cu scopul legitim
urm„rit. Œntr-adev„r, pedeapsa aplicat„ de 50.000 de lei amend„ penal„ ∫i
obligarea reclamantului la plata a c‚te 500.000 lei pentru fiecare cadru didactic,
cu titlu de desp„gubiri, pentru prejudiciul moral, nu sunt exagerate.
78. Prin urmare, Tribunalul Bucure∫ti nu a dep„∫it marja de apreciere
permis„ autorit„˛ilor na˛ionale ∫i se constat„ c„ art. 10 nu a fost Ónc„lcat.

IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
79. Conform art. 41 din conven˛ie:
îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor la aceasta ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu
permite dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea
acord„ p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Daune
80. Reclamantul solicit„ acordarea a 100 milioane dolari S.U.A., cu titlu de
desp„gubiri, pentru prejudiciul moral cauzat prin condamnarea sa. Œn ceea ce
prive∫te desp„gubirile materiale reclamantul solicit„ restituirea amenzii penale,
precum ∫i a desp„gubirilor civile pl„tite celor 3 cadre didactice. Mai pretinde ∫i un
alt fel de prejudiciu, ar„t‚nd c„ datorit„ stresului ∫i angoasei provocate de
procedurile judiciare diverse Ón care a fost implicat nu a putut publica o carte pe
care o scrisese ∫i care fusese acceptat„ de o editur„. Œn concluzie, solicit„ 2
miliarde lei (ROL) cu titlu de desp„gubiri materiale.
81. Guvernul arat„ c„ hot„r‚rea pe care o va pronun˛a Curtea constituie prin
ea Óns„∫i o satisfac˛ie echitabil„.
82. Œn primul r‚nd Curtea constat„ c„ sus˛inerile reclamantului privitoare la
c‚∫tigul nerealizat nu au fost Ón nici un fel dovedite. Singurul temei care trebuie
avut Ón vedere pentru acordarea unei satisfac˛ii echitabile const„ Ón faptul c„
reclamantul nu a beneficiat de un proces echitabil Ón fa˛a Tribunalului Bucure∫ti.
Œn mod cert Curtea nu poate prevedea ce s-ar fi Ónt‚mplat dac„ procedura ar fi fost
echitabil„, dar apreciaz„ c„ este rezonabil s„ se considere c„ reclamantul a pierdut
o ∫ans„ real„. (Hot„r‚rea Pelissier ∫i Sassi Ómpotriva Fran˛ei [GC], nr. 25.444/94,
alin. 80 CEDO 1999 – II). Judec‚nd Ón echitate, Ón conformitate cu exigen˛ele art.
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41, Curtea acord„ reclamantului suma de 15.000 FRF convertibili Ón lei rom‚ne∫ti
la cursul de schimb aplicabil Ón ziua efectu„rii pl„˛ii.

B. Cheltuieli de judecat„
83. Reclamantul solicit„ restituirea tuturor cheltuielilor de judecat„ efectuate Ón
cadrul procedurilor na˛ionale, adic„ echivalentul a 200.000 ROL la nivelul anului
1994.
84. Guvernul nu a formulat un punct de vedere cu privire la aceast„
problem„.
85. Curtea observ„ c„ reclamantul ∫i-a sus˛inut singur cauza la Comisie ∫i c„
a fost asistat de un avocat doar la ∫edin˛a public„ ce a avut loc Ón fa˛a Cur˛ii.
Curtea mai constat„ c„ domnul Constantinescu a beneficiat de ajutor judiciar
acordat de Consiliul Europei Ón cuantum de 10.806 FRF. Av‚nd Ón vedere
constatarea Ónc„lc„rii art. 6 alin. 1 din conven˛ie, Curtea, judec‚nd Ón echitate,
acord„ reclamantului 20.000 FRF, din care se va sc„dea suma deja pl„tit„ de
Consiliul Europei cu titlu de ajutor judiciar. Suma este convertibil„ Ón lei
rom‚ne∫ti la cursul de schimb Ón vigoare la data efectu„rii pl„˛ii.
C. Dob‚nzi
86. Curtea consider„ c„ trebuie avute Ón vedere dob‚nzile legale practicate Ón
Fran˛a la data adopt„rii prezentei hot„r‚ri, adic„ 2,47% pe an.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA
1. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ reclamantul se poate considera îvictima“ unei
Ónc„lc„ri a art. 6 alin. 1 din conven˛ie Ón sensul art. 34 din conven˛ie;
2. hot„r„∫te, cu 5 voturi pentru ∫i 2 Ómpotriv„, c„ reclamantul se poate
considera îvictima“ unei Ónc„lc„ri a art. 10 din conven˛ie Ón sensul art. 34 din
conven˛ie;
3. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ a existat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 din
conven˛ie;
4. hot„r„∫te, cu 6 voturi pentru ∫i 1 vot Ómpotriv„, c„ nu a existat o Ónc„lcare
a art. 10 din conven˛ie;
5. hot„r„∫te, Ón unanimitate:
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón termen de 3 luni,
15.000 (cincisprezece mii) franci francezi, cu titlu de desp„gubiri materiale ∫i
morale, ∫i 20.000 (dou„zeci de mii) franci francezi, cu titlu de cheltuieli de
judecat„, mai pu˛in 10.806 FRF ∫i 10 (zece) centime, convertibili Ón lei rom‚ne∫ti
la rata de schimb de la data efectu„rii pl„˛ilor;
b) c„ aceste sume vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ de 2,47% pe an
Óncep‚nd cu data expir„rii termenului men˛ionat mai sus ∫i p‚n„ la data efectu„rii
pl„˛ilor;
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6. respinge, Ón unanimitate, celelalte capete de cerere privind acordarea de
desp„gubiri.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la 27 iunie 2000,
conform art. 77 alin. 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
Wilhelmina Thomassen
pre∫edinte
Michael O’Boyle
grefier
La prezenta hot„r‚re se afl„ anexat„, conform art. 45 alin. 2 din conven˛ie ∫i
art. 74 alin. 2 din Regulamentul Cur˛ii, opinia separat„ a domnului judec„tor
Casadevall.
W.T.
M.O.B.
OPINIA PARfiIAL SEPARAT√
A JUDEC√TORULUI CASADEVALL

1. Am votat al„turi de majoritate Ón favoarea constat„rii Ónc„lc„rii art. 6 alin.
1 din conven˛ie; Ón schimb, nu am aceea∫i opinie Ón ceea ce prive∫te art. 10 care,
dup„ p„rerea mea, a fost de asemenea Ónc„lcat.
2. Din moment ce Curtea a constatat o Ónc„lcare a art. 6 alin. 1 datorit„
faptului c„ reclamantul nu a fost audiat de instan˛„, analiza global„ a faptelor
duce, prin for˛a lucrurilor, ∫i la constatarea Ónc„lc„rii art. 10. Partea de hot„r‚re ce
analizeaz„ excep˛ia preliminar„ a Guvernului, Ón special paragraful 43, vine Ón
sprijinul opiniei mele.
3. Dac„ art. 6 alin. 1 nu ar fi fost Ónc„lcat, adic„, dac„ Ón timpul dezbaterilor
din fa˛a Tribunalului Bucure∫ti care l-a condamnat pentru calomnie, reclamantul
ar fi avut posibilitatea s„ dea o declara˛ie, s„ Ó∫i apere cauza, s„ invoce buna sa
credin˛„ ∫i mai ales s„ stabileasc„ adev„rul afirma˛iilor sale, a∫a cum permite
oric„rui acuzat art. 207 din Codul penal rom‚n, rezultatul procedurii penale ar fi
putut fi altul. De altfel, evenimentele ulterioare confirm„ aceast„ tez„.
4. A∫a cum a constatat Curtea (paragraful 72), afirma˛iile litigioase au fost
efectuate Ón cadrul unei discu˛ii libere asupra independen˛ei primelor sindicate
create Ón Rom‚nia dup„ c„derea fostului regim ∫i asupra func˛ion„rii
administra˛iei justi˛iei. Aprecierea calificativului îdelapidatori“ folosit Ón ceea ce
le prive∫te pe A.P., R.V. ∫i M.M. trebuie s„ aib„ Ón vedere cauza Ón ansamblu ∫i
contextul Ón care acest cuv‚nt, reluat ∫i publicat de ziarist, a fost pronun˛at de
reclamant. Nimeni nu poate pune la Óndoial„ faptul c„ Ón discu˛ie este o chestiune
de interes public.
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5. Nu se poate considera c„ termenii folosi˛i de reclamant erau lipsi˛i de
temei, din moment ce prima instan˛„, achit‚ndu-l, a ar„tat c„ respectivele cadre
didactice nu restituiser„ anumite sume de bani apar˛in‚nd sindicatului. Reauacredin˛„ a reclamantului nu poate fi nici ea stabilit„, din moment ce aceea∫i
instan˛„ a constatat c„ la momentul la care s-au f„cut afirma˛iile Ón litigiu solu˛ia
de scoatere de sub urm„rirea penal„ dispus„ de parchet nu fusese comunicat„ nici
celor 3 cadre didactice vizate, nici reclamantului (paragrafele 16 ∫i 63).
Aceste dou„ elemente (afirma˛ii nu lipsite de temei ∫i absen˛a relei-credin˛e)
nu au fost contestate de Tribunalul Bucure∫ti, care l-a condamnat pe reclamant
f„r„ a examina m„car problema exceptio veritatis, adus„ Ón discu˛ie de acesta din
urm„.
Apreciez c„ o astfel de Ónc„lcare nu era necesar„; Ón special existen˛a unei
înevoi sociale importante“, condi˛ie stabilit„ ∫i reiterat„ Ón mod constant de
jurispruden˛a Cur˛ii, nu a fost demonstrat„. Œntr-adev„r, dac„ nu se pot face
specula˛ii asupra hot„r‚rii pronun˛ate de Tribunalul Bucure∫ti dac„ ar fi examinat
cererea reclamantului de a dovedi adev„rul afirma˛iilor sale, apreciez c„ lipsa
examin„rii de c„tre instan˛a respectiv„ a acestui mijloc de prob„ de o importan˛„
incontestabil„ (conform art. 207 din Codul penal rom‚n, afirma˛iile al c„ror
adev„r a fost dovedit nu constituie afirma˛ii calomnioase Ón sensul art. 206 din
acela∫i cod) echivaleaz„ cu o Ónc„lcare a dreptului la libertatea de exprimare,
Ónc„lcare ce nu r„spunde exigen˛ei necesit„˛ii.
6. Œn sf‚r∫it, este semnificativ faptul c„ la mai mult de 2 ani Tribunalul
Bucure∫ti a dispus din oficiu Óndreptarea erorilor materiale (sau, mai degrab„, a
omisiunilor) strecurate Ón Óncheiere ∫i Ón hot„r‚rea de condamnare din 10
octombrie 1994. Este ∫i mai important faptul c„ la 5 ani de la condamnare Curtea
Suprem„ de Justi˛ie, admi˛‚nd un recurs Ón anulare introdus tot din oficiu de
procurorul general, l-a achitat pe reclamant cu motivarea c„ inten˛ia de a
calomnia, element constitutiv al infrac˛iunii, nu fusese dovedit„ (paragraful 34).
Aceast„ tardiv„ hot„r‚re din oficiu (pronun˛at„ cu 45 de zile Ónaintea ∫edin˛ei
publice de la Curte) constituie cu siguran˛„ o recunoa∫tere implicit„ a Ónc„lc„rii
art. 10 din conven˛ie.
7. Prin urmare, contrar opiniei majorit„˛ii, nu sunt convins de necesitatea
Ónc„lc„rii ∫i nici de caracterul îpertinent ∫i suficient“ al motivelor invocate de
autorit„˛ile na˛ionale Ón spe˛„.

HOT√R¬REA

din 21 septembrie 2004

Ón cazul Stoicescu Ómpotriva Rom‚niei
Cererea nr. 31.551/96

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.119/29.11.2004

Revizuire

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 3.155/1996, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul (tm)tefan Stoicescu
(reclamantul), a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia) la
data de 10 aprilie 1996, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de Agentul guvernamental,
doamna R. Rizoiu, Agentul Guvernului rom‚n pentru Curtea European„ a
Drepturilor Omului, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamantul sus˛ine, Ón special, c„ refuzul Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
(numit„ Ón continuare C.S.J.), exprimat Ón decizia din 6 decembrie 1995, de
recunoa∫te instan˛elor judec„tore∫ti competen˛a de a se pronun˛a asupra unei
ac˛iuni Ón revendicare, precum ∫i lipsa impar˛ialit„˛ii ∫i independen˛ei acestei
instan˛e sunt contrare articolului 6 alin. 1 din Conven˛ie.
Reclamantul sus˛ine, de asemenea, c„ decizia C.S.J. a adus atingere dreptului
la respectarea bunurilor sale, astfel cum este garantat de art. 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la
Conven˛ie).
5. Prin decizia din 6 iunie 2000, Curtea (prima sec˛ie) a declarat cererea
admisibil„.
6. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(art. 25 alin. 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a
Cur˛ii, reorganizat„ astfel (art. 52 alin. 1 din Regulament).
7. Prin hot„r‚rea din data de 4 martie 2003, Curtea (a doua sec˛ie) a statuat
c„ articolele 6 alin. 1 din Conven˛ie ∫i 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie au fost Ónc„lcate. La 4 iunie 2003, aceast„ hot„r‚re a devenit definitiv„.
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8. La data de 3 septembrie 2003, Guvernul p‚r‚t, invoc‚nd primul alineat al
articolului 80 din Regulamentul Cur˛ii, a introdus o cerere de revizuire a hot„r‚rii
sus-men˛ionate.
9. La data de 30 septembrie 2003, Curtea (a doua sec˛ie) a decis, conform
articolului 80 alin. 4 din Regulament, s„ transmit„ cererea Guvernului c„tre
reclamant ∫i l-a invitat pe acesta s„ prezinte observa˛ii. La 24 octombrie 2003,
reclamantul a transmis observa˛iile sale.
10. Prin scrisoarea din 17 noiembrie 2003, Curtea a invitat Guvernul s„
prezinte observa˛ii Ón duplic„, precum ∫i informa˛ii complementare. La 15
decembrie 2003, Guvernul a transmis observa˛iile sale.
ŒN FAPT
I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
11. Reclamantul s-a n„scut Ón 1940 ∫i are domiciliul Ón Bucure∫ti.
12. Œn 1929, S.S., m„tu∫a reclamantului, a cump„rat un teren situat Ón
Bucure∫ti, pe care a construit o cas„.
13. Œn 1950, statul ∫i-a apropriat Ón mod abuziv casa m„tu∫ii reclamantului,
preval‚ndu-se de prevederile Decretului nr. 92/1950 de na˛ionalizare a anumitor
bunuri imobile (numit Ón continuare Decretul nr. 92/1950).

A. Ac˛iunea Ón revendicare
14. La data de 23 februarie 1994, reclamantul, Ón calitate de mo∫tenitor al lui
S.S., a sesizat Judec„toria Sectorului 1, Bucure∫ti cu o ac˛iune Ón revendicare
imobiliar„. Reclamantul ar„ta c„, la momentul na˛ionaliz„rii, (tm).S. era
func˛ionar„ ∫i c„, Ón temeiul Decretului nr. 92/1950, bunurile apar˛in‚nd acestei
categorii de persoane erau excluse de la na˛ionalizare.
15. Prin sentin˛a civil„ din 20 aprilie 1994, Judec„toria Sectorului 1
Bucure∫ti a ar„tat c„ proprietatea p„rin˛ilor reclaman˛ilor fusese na˛ionalizat„ cu
aplicarea gre∫it„ a Decretului nr. 92/1950, Óntruc‚t (tm).S. apar˛inea unei categorii
de persoane excluse de la na˛ionalizare, instan˛a a constatat apoi c„ posesia
exercitat„ de c„tre stat este fondat„ pe violen˛„ ∫i c„, prin urmare, statul nu se
putea prevala de un titlu de proprietate Óntemeiat pe uzucapiune. Judec„torii au
decis, de asemenea, c„ statul nu ∫i-ar fi putut apropia imobilul nici Ón baza
Decretului nr. 167 din 21 aprilie 1958, privitor la prescrip˛ia extrictiv„ ∫i a
Decretului nr. 712/1966 cu privire la bunurile care se Óncadreaz„ Ón prevederile
articolului III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167 din
21 aprilie 1958, privitor la pescrip˛ia extrictiv„ Óntruc‚t acestea erau contrare
Constitu˛iilor din 1952 ∫i 1965. Instan˛a a dispus din acel moment autorit„˛ilor
administrative ∫i anume, Prim„riei Municipiului Bucure∫ti ∫i Óntreprinderii de stat
Societatea Comercial„ îH.N.“, care avea Ón administrare imobilele statului, s„
restituie bunul reclamantului.
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16. Prim„ria Municipiului Bucure∫ti a introdus apel invoc‚nd deciziile din
1993 ale Cur˛ii Constitu˛ionale, Ón care aceast„ instan˛„ statuase c„ repararea
prejudiciilor cauzate de actele abuzive ale fostului regim comunist va fi
reglementat„ pe cale legislativ„.
Tribunalul Municipiului Bucure∫ti s-a pronun˛at la data de 28 septembrie
1994. Constat‚nd c„ nu fusese Ónc„ votat„ nici o lege cu privire la m„suri
reparatorii, tribunalul a decis pe de o parte, c„ articolul 3 din Codul civil privind
denegarea de dreptate Ói interzice s„ refuze examinarea ac˛iunii reclamantului, iar
pe de alt„ parte, c„ este competent s„ solu˛ioneze o ac˛iune Ón revendicare.
Instan˛a a constatat apoi c„ Decretul nr. 92/1990 prevedea excep˛ii de la
na˛ionalizare, care sunt aplicabile Ón spe˛„. Tribunalul a respins apelul, re˛in‚nd c„
(tm).S. nu Óncetase s„ fie proprietara imobilului ∫i c„ reclamantul devenise
proprietarul acestuia pe cale succesoral„.
17. Œn absen˛a recursului, decizia a r„mas definitiv„ ∫i irevocabil„,
nemaiput‚nd fi atacat„ printr-o cale originar„ de atac.
18. La o dat„ neprecizat„, Procurorul General al Rom‚niei a introdus la
C.S.J. un recurs Ón anulare Ómpotriva hot„r‚rii definitive din 11 octombrie 1994,
cu motivarea c„ instan˛a, examin‚nd legalitatea aplic„rii Decretului nr. 223/1974
privind reglementarea situa˛iei unor bunuri, a dep„∫it atribu˛iile puterii
judec„tore∫ti.
19. Prin decizia din 6 decembrie 1995, C.S.J. a admis recursul Ón anulare, a
casat hot„r‚rea din 22 aprilie 1994 ∫i, pe fond, a respins ac˛iunea Ón revendicare a
reclamantului.
B. Hot„r‚rea Cur˛ii din data de 4 martie 2003
20. La 4 martie 2003, Curtea (a doua sec˛ie) a statuat c„ articolul 6 alin. 1 din
Conven˛ie a fost Ónc„lcat sub aspectul absen˛ei unui proces echitabil ∫i sub
aspectul neg„rii dreptului de acces la justi˛ie precum ∫i faptul c„ acest articol a
fost respectat sub aspectul pretinsei lipse de independen˛„ ∫i impar˛ialitate a
instan˛elor interne. Œn ceea ce prive∫te articolul din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie, Curtea a stabilit c„ acesta a fost, de asemenea, Ónc„lcat ∫i a obligat
statul p‚r‚t la restituirea imobilului c„tre reclamant sau, Ón cazul Ón care restituirea
nu va avea loc, la plata unei sume de bani cu titlu de prejudiciu material. Curtea a
dispus, de asemenea, ca statul p‚r‚t s„ pl„teasc„ reclamantului o anumit„ sum„ de
bani cu titlu de daune morale. Œn final, Curtea a decis c„ sumele men˛ionate vor fi
majorate cu o dob‚nd„ simpl„ (de Ónt‚rziere) ∫i a respins cererea de acordare a
unei satisfac˛ii echitabile pentru surplus.
C. Fapte aduse la cuno∫tin˛a Cur˛ii ulterior datei de 4 martie 2003
21. A∫a cum rezult„ din informa˛iile ∫i din documentele transmise Cur˛ii de
c„tre Guvern, la data de 3 mai 1981, (tm).S., m„tu∫a reclamantului, a redactat un
testament Ón favoarea lui T.C.F. ∫i T.A. Guvernul sus˛ine c„ trei ani mai t‚rziu,
ignor‚nd existen˛a acestui tratament, reclamantul a ob˛inut un certificat de

152

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

mo∫tenitor care-l desemna ca unic mo∫tenitor care-l desemna ca unic mo∫tenitor
al lui (tm).S. Acest certificat i-a permis s„ aib„, Ón 1994, calitatea procesual„
activ„ necesar„ pentru ob˛inerea bunului litigios Ón fa˛a instan˛elor interne.
22. Conform acelora∫i informa˛ii Ón 1995, T.C.F. ∫i T.A. l-au dat Ón judecat„
pe reclamant cu scopul de a ob˛ine anularea certificatului de mo∫tenitor al
acestuia. Ace∫tia au sus˛inut c„, Ón baza testamentului redactat de c„tre (tm).S., ei
sunt adev„ra˛ii mo∫tenitori ai lui (tm).S. Reclamantul a formulat cerere
reconven˛ional„ pentru anularea testamentului sus-men˛ionat, Óntruc‚t Ón opinia
sa, consim˛„m‚ntul lui (tm).S. fusese viciat.
23. Prin sentin˛a din 18 mai 1995, Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti a
transmis dosarul la Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti, competent„ Ón cauz„.
24. La 24 octombrie 1996, instan˛a a respins ac˛iunea principal„, a admis
cererea reconven˛ional„ a reclamantului ∫i a anulat testamentul redactat Ón
favoarea lui T.C.F. ∫i a lui T.A.
25. La 29 aprilie 1997, Tribunalul Municipiului Bucure∫ti, sesizat cu apelul
introdus de T.C.F. ∫i de T.A. a dispus trimiterea dosarului la prima instan˛„, av‚nd
Ón vedere un viciu de procedur„.
26. Prin sentin˛a din 23 iunie 1998, Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti a
respins din nou ac˛iunea ∫i a admis cererea neconven˛ional„ a reclamantului.
T.C.F. ∫i T.A. au introdus apel Ómpotriva acestei sentin˛e.
27. Prin decizia din 25 noiembrie 1999, Tribunalul Municipiului Bucure∫ti a
men˛inut sentin˛a sus-men˛ionat„.
28. Prin decizia din 20 mai 1999, Curtea de Apel Bucure∫ti a admis recursul
introdus de T.C.F. ∫i de T.A., a casat decizia Tribunalului ∫i a anulat certificatul
de mo∫tenitor al reclamantului. Prin aceea∫i decizie, Curtea de Apel a respins
cererea reconven˛ional„ a reclamantului ca neÓntemeiat„.
Curtea de Apel a statuat c„ la momentul la care (tm).S. ∫i-a exprimat
consim˛„m‚ntul ∫i a dispus de bunurile sale Ón favoarea lui T.C.F. ∫i T.A., adic„ Ón
1981, consim˛„m‚ntul s„u era valabil ∫i nu fusese viciat.
Aceast„ decizie a fost men˛inut„ printr-o hot„r‚re interpretativ„ din 8
decembrie 1999 a aceleia∫i instan˛e.
29. La 14 ianuarie 2003, reclamantul a introdus cerere de revizuire a deciziei
din 20 mai 1999. La 1 aprilie 2003, Curtea de Apel a respins cererea sa ca
inadmisibil„.
Astfel, certificatul de mo∫tenitor de care se prevala reclamantul a fost anulat.
II. DREPTUL ™I PRACTICA INTERNE APLICABILE
30. Dispozi˛iile legale ∫i jurispruden˛a intern„ pertinente au fost men˛ionate
Ón hot„r‚rea pronun˛at„ de Curtea European„ a Drepturilor Omului Ón cauza
Brum„rescu Ómpotriva Rom‚niei (Cererea nr. 28.342/95/C.E.D.O. 1999-VII, p.
250-256, alineatele 31-44).
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31. Conform articolului 88 din Legea nr. 36/1995 asupra notarilor publici ∫i
a activit„˛ii notariale. P‚n„ la anularea sa prin hot„r‚re judec„toreasc„, certificatul
de mo∫tenitor face dovada deplin„ Ón privin˛a calit„˛ii de mo∫tenitor ∫i a cotei sau
bunurilor care se cuvin fiec„rui mo∫tenitor Ón parte.

ŒN DREPT
32. Guvernul rom‚n solicit„ revizuirea hot„r‚rii Camerei din data de 4 martie
2003 (a doua sec˛ie) ∫i invoc„ articolul 80 din Regulamentul Cur˛ii, care prevede
urm„toarele:
1. Œn caz de descoperire a unui fapt care, prin natura lui, ar fi putut exercita o
influen˛„ decisiv„ asupra rezultatului unei cauze deja solu˛ionate ∫i care, la data
hot„r‚rii era necunoscut de Curtea European„ a Drepturilor Omului ∫i nu putea fi
Ón mod rezonabil cunoscut de o parte, aceasta din urm„ poate, Óntr-un termen de 6
luni de la data descoperirii noului fapt, s„ sesizeze Curtea European„ cu o cerere
Ón revizuirea hot„r‚rii despre care este vorba.
2. Cererea trebuie s„ indice hot„r‚rea a c„rei revizuiri este cerut s„ con˛in„
informa˛iile necesare pentru a stabili dac„ sunt Óndeplinite condi˛iile prev„zute Ón
alin. 1 al prezentului articol ∫i trebuie Ónso˛it„ de o copie a tuturor documentelor
pe care se sprijin„. Cererea ∫i anexele acesteia se depun la Gref„.
33. Curtea aminte∫te consacrarea, Ón articolul 44 din Conven˛ie, a
principiului conform c„ruia hot„r‚rile sunt definite ∫i reafirm„ c„, Ón m„sura Ón
care ea pune Ón discu˛ie acest caracter definitiv al hot„r‚rilor Cur˛ii, posibilitatea
unei revizuiri trebuie considerat„ ca excep˛ional„. Astfel, cererile de revizuire
necesit„ o examinare riguroas„ (conform hot„r‚rilor Ón cauzele Pardo Ómpotriva
Fran˛ei din 10 iulie 1996 (revizuire - admisibilitate). Culegere de hot„r‚re ∫i
decizii 1996-III, p. 869-870, par. 21 ∫i Gustafsson Ómpotriva Suediei din 30 iulie
1998 (revizuire - fond), Culegere 1998-V, par. 25).
Prin urmare, Curtea trebuie s„ stabileasc„ dac„ faptele men˛ionate îar fi
putut exercita o influen˛„ decisiv„ asupra hot„r‚rii Ón cauza deja examinat„“, dac„
acestea înu puteau fi cunoscute, Ón mod rezonabil“ de c„tre Guvern Ónainte de
pronun˛area hot„r‚rii ini˛iale, precum ∫i dac„ cererea de revizuire a fost introdus„
Ón termenul legal, Ón sensul articolului 80 din Regulament.
I. CU PRIVIRE LA ADMISIBILITATEA CERERII DE REVIZUIRE

A. Cu privire la influen˛a decisiv„ a îfaptelor“ descoperite
34. Guvernul sus˛ine c„ abia la data de 11 martie 2003, avocatul lui T.C.F. ∫i
T.A. a informat autorit„˛ile cu privire la anularea certificatului de mo∫tenitor de
care se prevalase reclamantul la momentul introducerii cererii. Guvernul indic„
apoi procedura ini˛iat„ de c„tre T.C.F. ∫i T.A. la 25 aprilie 1995, care s-a finalizat
prin decizia din 20 mai 1999 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti ∫i subliniaz„ faptul c„
aceast„ procedur„ a fost ini˛iat„/Ónceput„ Ónainte de sesizarea Cur˛ii de c„tre
reclamant.
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35. Guvernul consider„ c„, dac„ aceste informa˛ii ar fi fost cunoscute de
c„tre Curte, ele ar fi avut o influen˛„ decisiv„ asupra hot„r‚rii date Ón cauz„ Ón
opinia Guvernului, faptul c„ reclamantul nu a informat Curtea cu privire la
anularea certificatului s„u de mo∫tenitor dovede∫te reaua sa credin˛„.
36. Reclamantul contest„ afirma˛iile Guvernului privivitoare la atitudinea sa,
sus˛in‚nd c„ nu a avut niciodat„ inten˛ia de a îÓnc„lca legea ∫i de a aduce atingere
intereselor nim„nui, cu at‚t mai pu˛in intereselor statului rom‚n“.
El afirm„ c„ a fost singurul succesor legal al lui (tm).S. ∫i singura persoan„
care a Óngrijit-o Ónainte de deces. Œn opinia sa, Ón 1982, la momentul decesului lui
(tm).S., aceasta nu avea nici un bun imobil, Óntruc‚t statul Ói na˛ionalizase
bunurilor conform Decretului nr. 92/1950. Tocmai Ón vederea restituirii acestor
bunuri, Ón calitate de unic mo∫tenitor, reclamantul a introdus, dup„ 1990, ac˛iuni
Ón revendicare. Dup„ ce i s-a dat c‚∫tig de cauz„, el a v‚ndut, la 30 aprilie 1995,
una dintre cele dou„ case. Cu privire la cealalt„ cas„ - care constituie obiectul
prezentei cereri - reclamantul a sesizat Curtea dup„ recursul Ón anulare introdus de
Procurorul General ∫i dup„ anularea deciziei definitive de restituire a imobilului.
37. Reclamantul sus˛ine c„, la momentul sesiz„rii Cur˛ii, adic„ la 10 aprilie
1996, el de˛inea un certificat de mo∫tenitor valabil, Óntruc‚t instan˛ele interne au
respins ac˛iunea lui T.C.F. ∫i a lui T.A. Œn opinia sa, abia la 20 mai 1999 Curtea de
Apel Bucure∫ti a admis, prin decizie definitiv„, ac˛iunea Ón anularea certificatului
s„u de mo∫tenitor.
38. Curtea aminte∫te c„, pentru a fi Ón m„sur„ a aprecia dac„ faptele care au
determinat cererea de revizuire sunt îde natur„ a exercita o influen˛„ decisiv„“,
a∫a cum prevede primul alineat al articolului 80 din Regulament, acestea trebuie
analizate prin raportare la decizia Cur˛ii a c„rei revizuire se cere (conform
hot„r‚rii Ón cauza Pardo Ómpotriva Fran˛ei, citat„ anterior (revizuire admisibilitate), p. 869-870, par. 21).
Curtea observ„ c„, urmare a unei proceduri desf„∫urate Ón perioada 19951999, certificatul de mo∫tenitor al reclamantului a fost anulat, acesta reprezent‚nd
actul juridic Ón baza c„ruia el putea solicita restituirea imobilului.
39. Cu privire la îinfluen˛a decisiv„ asupra solu˛ion„rii cererii“, Ón sensul
primului alineat al articolului 80, Curtea constat„ c„, urmare acestei proceduri,
adic„ Óncep‚nd cu data de 20 mai 1999, reclamantul nu mai avea calitatea
procesual„ activ„ pentru a putea solicita restituirea bunului litigios, fapt care
ridic„ probleme serioase Ón ceea ce prive∫te calitatea sa de îvictim„“ Ón sensul
articolului 34 din Conven˛ie.
40. Av‚nd Ón vedere aceste Ómprejur„ri, Curtea concluzioneaz„ c„ anularea
certificatului de mo∫tenitor al reclamantului putea avea o influen˛„ decisiv„
asupra deciziei de admisibilitate adoptate de Curte la 6 iunie 2000 (prima sec˛ie),
precum ∫i asupra hot„r‚rii din 4 martie 2003.
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B. Cu privire la necunoa∫terea de c„tre p„r˛i a îfaptelor descoperite“.
41. Guvernu afirm„ c„ el nu avea cuno∫tin˛„ despre existen˛a procedurii
ini˛iate Ón 1995 de c„tre T.C.F. ∫i T.A., statul rom‚n nefiind parte Ón aceast„
procedur„.
Guvernul subliniaz„ c„ abia la data de 11 martie 2003, adic„ dup„
pronun˛area hot„r‚rii, avocatul lui T.C.F. ∫i al lui T.A. l-a informat cu privire la
faptul c„ ace∫tia erau adev„ra˛ii proprietari ai imobilului, iar nu reclamantul.
Guvernul a transmis fotocopia adresei Ón cauz„.
42. Reclamantul afirm„ c„ decizia Cur˛ii de Apel Bucure∫ti a fost ilegal„,
motiv pentru care a introdus o cerere pentru revizuirea acesteia, respins„ la 1
aprilie 2003. Reclamantul sus˛ine c„ hot„r‚rea a fost redactat„ c‚teva luni mai
t‚rziu.
43. Curtea aminte∫te c„, Ón conformitate cu primul alineat al articolului 80
din Regulamentul s„u, una dintre condi˛iile cerute pentru admiterea unei cereri de
revizuire este aceea c„ faptul, obiectul cererii, nu a putut fi, Ón mod rezonabil,
cunoscut de c„tre o parte.
44. Œn privin˛a reclamantului, a∫a cum rezult„ din fotocopiile hot„r‚rilor
judec„tore∫ti depuse la dosar, este evident c„ el avea cuno∫tin˛„ despre existen˛a
acestei proceduri, av‚nd Ón vedere faptul c„ a participat la dezbateri ∫i ∫i-a sus˛inut
cauza.
45. La 17 noiembrie 2003, Curtea a invitat p„r˛ile s„ transmit„ observa˛ii
privitoare la posibilitatea cunoa∫terii, Ón mod rezonabil, de c„tre Guvernul p‚r‚t, a
existen˛ei procedurii sus-men˛ionate.
46. Œn observa˛iile sale, Guvernul afirm„ c„ nu este vorba despre o simpl„
omisiune, ci îde o imposibilitate teoretic„ ∫i practic„“. Aceast„ procedur„ nu
privea dec‚t persoane private, adic„ pe beneficiarul certificatului de mo∫tenitor
(reclamantul) ∫i pe ter˛ele persoane care contestau valabilitatea acestui act (T.C.F.
∫i T.A.), statul nefiind parte Ón aceast„ procedur„.
Œn opinia Guvernului, Óncercarea de a afla informa˛iile necesare pentru a
constata c„ o procedur„ de anulare a certificatului de mo∫tenitor al reclamantului
este pe rol ar fi putut determina o atingere adus„ respect„rii dreptului Ón via˛„
privat„ a acestuia din urm„. Guvernul arat„ c„, la momentul faptelor, informa˛iile
privitoare la cauzele pe rol nu erau informatizate ∫i c„ nu existau dec‚t îregistre
alfabetice, de informa˛ii ∫i generale“. Pentru a afla dac„ certificatul de mo∫tenitor
al reclamantului era sau nu era valabil, Guvernul ar fi trebuit s„ verifice registrele
sus-men˛ionate, de la data ob˛inerii certificatului de c„tre reclamant (adic„ 1983)
p‚n„ la data hot„r‚rii Cur˛ii (adic„ 2003). Guvernul afirm„ c„ num„rul de pagini
care ar fi trebuit verificat este îdescurajant“ ∫i c„, Ón plus, numele reclamantului
este unul destul de comun/des Ónt‚lnit, ceea ce ar fi complicat verificarea.
Œn final, Guvernul solicit„ Cur˛ii s„ constate c„ Ón spe˛„ nu este vorba despre
o simpl„ omisiune de a ob˛ine informa˛ii, av‚nd Ón vedere c„ existen˛a unei
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asemenea proceduri nu era cunoscut„ ∫i nici nu putea fi cunoscut„ Ón mod
rezonabil de c„tre Guvern.
47. Curtea arat„ c„ nu a fost informat„, Ónainte de pronun˛area hot„r‚rii din 4
martie 2003, de existen˛a unei asemenea proceduri ∫i de rezultatul acesteia. Œn
consecin˛„, ea a adoptat hot„r‚rea sus-men˛ionat„ Ón baza documentelor ∫i
informa˛iilor de care dispunea la acea dat„.
Curtea arat„ c„ la momentul faptelor, informa˛iile privitoare la cauzele pe rol
nu erau informatizate ∫i ar fi fost imposibil pentru Guvernul p‚r‚t s„ fac„
verific„ri printre zeci de registre, av‚nd Ón vedere c„ nu exista nici un indiciu care
s„ permit„ a se presupune c„ valabilitatea actului juridic al reclamantului era pus„
Ón discu˛ie.
Curtea observ„, de asemenea, c„ a fost vorba despre un litigiu Óntre persoane
private ∫i c„ statul rom‚n nu a fost parte Ón litigiul sus-men˛ionat.
Pe de alt„ parte, Curtea arat„ c„ reclamantul, care a fost parte timp de peste
∫apte ani Ón procedura privind certificatul s„u de mo∫tenitor, era Ón m„sur„ s„
informeze Curtea cu privire la acest aspect, dar c„ a omis cu bun„ ∫tiin˛„ s„ o fac„.
48. Œn aceste condi˛ii, Curtea concluzioneaz„ c„ Guvernul rom‚n nu putea
îÓn mod rezonabil“ s„ cunoasc„ existen˛a acestor fapte (conform primului alineat
al articolului 80 din Regulament).

C. Cu privire la termenul cererii de revizuire
49. Guvernul afirm„ c„ abia la data de 11 martie 2003, Agentul
guvernamental a fost informat de c„tre avocatul lui T.C.F. ∫i al lui T.A. cu privire
la anularea certificatului de mo∫tenitor al reclamantului. El a transmis fotocopia
acestei adrese.
50. Reclamantul nu a transmis observa˛ii cu privire la acest aspect.
51. Curtea noteaz„ c„, prin adresa din 11 martie 2003, avocatul lui T.C.F. ∫i
al lui T.A. a informat Guvernul cu privire la
anularea certificatului de mo∫tenitor al reclamantului. Ea observ„, de
asemenea, c„, la 4 septembrie 2003, dup„ ce a Óntreprins demersuri pentru a se
informa relativ la aceast„ procedur„, Guvernul a introdus cererea de revizuire.
Curtea concluzioneaz„ c„ cererea Ón revizuire a Guvernului a fost introdus„
Ón termenul de ∫ase luni, prev„zut de primul alineat al articolului 80 din
Regulament.
52. Astfel, Curtea apreciaz„ c„ au fost respectate condi˛iile prev„zute de
primul alineat al articolului 80 din Regulament.
Œn consecin˛„, cererea de revizuire a Guvernului este admisibil„.

II. CU PRIVIRE LA TEMEINICIA CERERII ŒN REVIZUIRE
53. Ini˛ial, reclamantul a afirmat c„ refuzul Cur˛ii Supreme de Justi˛ie,
exprimat Ón decizia din 6 decembrie 1995, de a recunoa∫te instan˛elor
judec„tore∫ti competen˛a de a se pronun˛a asupra unei ac˛iuni Ón revendicare,
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precum ∫i lipsa impar˛ialit„˛ii ∫i independen˛ei acestei instan˛e sunt contrare
articolui 6 alin. 1 din Conven˛ie. Reclamantul a sus˛inut, de asemenea, c„ decizia
C.S.J. a adus atingere dreptului la respectarea bunurilor sale.
54. Guvernul invoc„ lipsa calit„˛ii de victim„ a reclamantului, Ón sensul
articolului 34 din Conven˛ie. El aminte∫te c„, pentru c„ un reclamant s„ se poat„
pretinde victim„, Ón sensul acestui articol este necesar„ existen˛a acestei calit„˛i at‚t la
momentul introducerii cererii, c‚t ∫i Ón cursul procedurii Ón fa˛a Cur˛ii. Guvernul
invoc„ ∫i cauza Ponova Ómpotriva Rom‚niei (decizie, nr. 29972/96, 30 aprilie 2002).
55. Curtea aminte∫te c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a sa constant„, prin
îvictim„“ articolul 34 desemneaz„ persoana direct afectat„ de actul sau omisiunea
litigioas„, Ónc„lcarea Conven˛iei put‚nd fi constatat„ chiar Ón absen˛a prejudiciului
∫i c„, pentru ca o persoan„ s„ se poat„ pretinde victim„ a unei Ónc„lc„ri, ea trebuie
s„ aib„ aceast„ calitate at‚t la momentul introducerii cererii, c‚t ∫i Ón cursul
procedurii Ón fa˛a Cur˛ii (conform deciziei Comisiei din 13 noiembrie 1978 Ón
cauza Preikhzas Ómpotriva Germania, nr. 3420/87, Decizii ∫i Rapoarte 16, p. 5;
decizia Ponova, citat„ anterior). 56. Œn spe˛„, obiectul cererii astfel cum a fost
introdus„ ini˛ial de c„tre reclamant, a fost anularea, prin decizia din 6 decembrie
1995 a C.S.J., a unei hot„r‚ri definitive care Ói recunoa∫tea calitatea de proprietar
al bunului litigios (a se vedea paragrafele 18 ∫i 19). A∫adar, se poate constata c„ la
momentul introducerii prezentei cereri, reclamantul se putea pretinde victim„, Ón
sensul articolului 34 sus-men˛ionat.
57. Curtea noteaz„ totu∫i c„, prin decizia din 20 mai 1999, Curtea de Apel
Bucure∫ti a anulat certificatul de mo∫tenitor de care se prevala reclamantul.
58. Œn consecin˛„, Curtea arat„ c„, Óncep‚nd cu aceast„ dat„, av‚nd Ón vedere
c„ a fost constatat„ valabilitatea testamentului redactat Ón favoarea lui T.C.F. ∫i a
lui T.A., reclamantul a pierdut calitatea de mo∫tenitor al m„tu∫i sale, precum ∫i de
a i se transmite bunurile.
59. Œn aceste condi˛ii, Curtea consider„ c„, Óncep‚nd cu data de 20 mai 1999,
reclamantul nu mai are calitatea necesar„ pentru a-∫i sus˛ine cauza Ón fa˛a sa ∫i nu
se poate, deci pretinde victim„ a unei Ónc„lc„ri a drepturilor sale, Ón sensul
articolului 34 din Conven˛ie.
60. Prin urmare, cererea este incompatibil„ ratione personae cu dispozi˛iile
Conven˛iei ∫i trebuie respins„ conform articolului 35 alin. 3 ∫i 4 din Conven˛ie.
PENTRU ACESTE MOTIVE, Curtea, Ón unanimitate:
1. Declar„ admisibil„ cererea de revizuire a hot„r‚rii din 4 martie 2003,
formulat„ de Guvernul p‚r‚t;
2. Declar„ inadmisibil„ cererea nr. 31551/96 a domnului Stoicescu;
3. Œn consecin˛„, revizuie∫te, Ón totalitatea sa, hot„r‚rea din 4 martie 2003.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 21
septembrie 2004, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul
Cur˛ii.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 17/06/2003

Ón cauza Ruianu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 34647/97)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1139 din 02 decembrie 2004

Œn cauza Ruianu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, pre∫edinte; L. Loucaides, C. BÓrsan,
K. Jungwiert, V. Butkevych, M. Ugrekhelidze, doamnele W. Thomassen, A.
Mularoni, judec„tori; ∫i doamna S.Dolle, grefiera de sec˛ie; dup„ ce a deliberat Ón
camera de consiliu, la data de 20 mai 2003, pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare,
adoptat„ la aceea∫i dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 34647/97, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Gheorghe Ruianu
(reclamantul), a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului la data de 12
septembrie 1995, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia). Œn urma decesului
reclamantului, care a survenit la data de 1 martie 2002, v„duva sa, doamna Ana
Ruianu, ∫i-a exprimat, la data de 20 martie 2002, inten˛ia de a continua procedura.
Din motive de ordin practic, Ón prezenta hot„r‚re domnul Ruianu va fi numit Ón
continuare îreclamantul“, chiar dac„ Ón prezent aceast„ calitate trebuie atribuit„
doamnei Ruianu (hot„r‚rea Ón cauza Dalban Ómpotriva Rom‚niei, nr. 28114/95,
alin. 1, C.E.D.O. 1999-VI).
2. Partea reclamant„ este reprezentat„ de doamna O. Savu, avocata Ón Baroul
Bucure∫ti, Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de doamna C.I. Tarcea,
Agentul guvernamental rom‚n pentru Curtea European„ a Drepturilor Omului,
din cadrul Ministerului Justi˛iei.
3. Reclamantul se pl‚nge la neexecutarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive
prin care se ordon„ un ter˛ s„ demoleze o construc˛ie ridicat„ Ón parte pe terenul
s„u, invoc‚nd Ón special art. 6 alin. 1 din Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la
Conven˛ie).

CAUZA RUIANU ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

159

5. Cererea a fost repartizat„ primei sec˛ii a Cur˛ii (coform art. 52 alin. 1 din
Regulament). Œn cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ examineze cererea
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1
din Regulament.
6. La 10 iulie 2001, prima sec˛ie a decis s„ comunice cererea Guvernului.
7. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la
fondul cauzei (conform art. 59 alin. 1 din Regulament).
8. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(art. 25 alin. 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a
Cur˛ii, reorganizat„ astfel (art. 52 alin. 1).
9. La 3 decembrie 2002, Ón temeiul articolului 61 alineatul 3 din
Regulamentul Cur˛ii, pre∫edintele Camerei a acordat doamnei Ioana Tomoial„
autoriza˛ia s„ prezinte observa˛ii scrise cu privire la anumite aspecte ale cauzei.
Aceste observa˛i au fost transmise Cur˛ii prin scrisorile din 2 octombrie 2001, 7
martie 2002 ∫i 7 ianuarie 2003.
10. Œn temeiul articolului 61 alineatul 5 din Regulament, reclamantul a
r„spuns Ón scris observa˛iilor la 11 ianuarie ∫i 21 februarie 2003, iar Guvernul, la
28 februarie 2003.
11. La 18 decembrie 2002, Curtea a decis s„ se pronun˛e, Ón temeiul art. 29
alin. 1 ∫i 3 din Conven˛ie, at‚t cu privire la admisibilitate, c‚t ∫i pe fond. Acesta a
invitat p„r˛ile s„ prezinte observa˛ii complementare pe fond, iar pe reclamant s„
prezinte cererea sa de satisfac˛ie echitabil„.

ŒN FAPT
1. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
13. Reclamantul s-a n„scut Ón 1930 ∫i a avut domiciliul la T‚rgu-Jiu p‚n„ la
decesul s„u, care a survenit la data de 1 martie 2002.
A. Cererea de ordonan˛„ pre∫edin˛ial„ ∫i ac˛iunea Ón revendicare
introduse de reclamant
14. Œn 1992, vecinii reclamantului ∫i anume, familia ter˛ului intervenient,
doamna Ioana Tomoial„, au Ónceput ridicarea unei construc˛ii cu dou„ nivele, cu
destina˛ia de laborator ∫i magazin de patiserie.
15. La o dat„ neprecizat„, reclamantul a introdus o cerere de ordonan˛„
pre∫edin˛ial„ adresat„ pre∫edintelui Judec„toriei T‚rgu-Jiu, prin care reclama
faptul c„ imobilul pe care vecinii s„i Óncepuser„ s„ Ól construiasc„, lipsit de casa
sa, ocupa o parte din terenul s„u, cauz‚ndu-i astfel prejudicii. Familia Tomoial„
dep„∫ise linia de demarca˛ie dintre cele dou„ propriet„˛i, ocup‚nd o f‚∫ie de teren
cu lungimea de 20 m ∫i l„˛imea de 0,90 m. Reclamantul solicita Óncetarea imediat„
a lucr„rilor p‚n„ la solu˛ionarea litigiului Óntre el ∫i vecinii s„i.
16. Prin ordonan˛a pre∫edin˛ial„ din 6 august 1992, pre∫edintele Judec„toriei
T‚rgu-Jiu a dispus Óncetarea lucr„rilor de construc˛ie Óntreprinse de familia
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Tomoial„. Hot„r‚rea era executorie de drept. Œn temeiul acesteia, la data de 10
august 1992, un executor judec„toresc s-a deplasat la fa˛a locului pentru a proceda
la executare. Debitorii nu au r„spuns la interpelarea acestuia. Executorul
judec„toresc a notat Ón procesul-verbal Óncheiat cu aceast„ ocazie situarea cl„dirii
Ón construc˛ie îfoarte aproape de zidul casei reclaman˛ilor“.
17. La 9 septembrie 1992, reclamantul a sesizat judec„toria cu o ac˛iune Ón
revendicare, referitoare la terenul ocupat de construc˛ie, Óndreptat„ Ómpotrva lui
Nicolae Tomoial„, so˛ul Ioanei Tomoial„ ∫i a fiului acestuia, Romeo-Daniel
Tomoial„. Reclamentul a subliniat ∫i faptul c„ respectiva construc˛ie Ói cauza
prejudicii ∫i a solicitat instan˛ei s„ constate ilegalitatea ocup„rii terenului ∫i, Ón
consecin˛„, s„ dispun„ demolarea construc˛iei.
18. Prin sentin˛a pronun˛at„ la 1 iulie 1993, instan˛a a admis par˛ial cererea
reclamantului, recunosc‚nd dreptul s„u de proprietate asupra terenului aflat Ón
litigiu ∫i a ordonat lui Nicolae ∫i Romeo-Daniel Tomoial„ s„ nu mai Óncalce
dreptul reclamantului asupra terenului.
19. Reclamantul a introdus apel la Tribunalul Jude˛ean Gorj, solicit‚nd ca
p‚r‚˛ii s„ fie condamna˛i ∫i la demolarea construc˛iei. Apelul a fost admis la 5
noiembrie 1993 ∫i Tribunalul Jude˛ean Gorj a dispus demolarea acelei p„r˛i din
construc˛ie care fusese ridicat„ pe terenul reclamantului.
20. Aceast„ sentin˛„ a r„mas definitiv„, dup„ ce a fost confirmat„ prin
decizia Cur˛ii de Apel Craiova din 14 iunie 1994.
21. Decizia pronun˛at„ la 5 noiembrie 1993 a fost Ónvestit„ cu formula
executorie la 23 noiembrie 1994. Ca urmare, Nicolae ∫i Romeo-Daniel Tomoial„
au fost soma˛i s„ execute aceast„ decizie. Ace∫tia nu s-au conformat, motiv‚nd
prin faptul c„ respectiva construc˛ie era Ón realitate o cas„, din care un singur zid
∫i o parte din acoperi∫ se g„seau pe terenul reclamantului ∫i c„, prin urmare,
demolarea acestui zid ar echivala cu demolarea Óntregii cl„diri.
22. La 28 decembrie 1994, executorul judec„toresc l-a pus pe reclament Ón
posesia terenului Ón litigiu, amplas‚nd borne care delimitau terenul s„u de cel
apar˛in‚nd famliei Tomoial„.
23. Prin scrisoarea din 24 februarie 1995, adresat„ Judec„toriei T‚rgu-Jiu,
competent„ s„ supravegheze executarea hot„r‚rii, reclamentul, care ini˛ial
solicitase s„ fie autorizat s„ demoleze el Ónsu∫i zidul Ón cauz„ pe cheltuiala
debitorului, Ón vederea execut„rii deciziei din 5 noiembrie 1993, a anun˛at c„
renun˛„ la aceast„ cerere din motive de s„n„tate ∫i din imposibilitatea de a fi
reprezentat de un membru al familiei sale. Totu∫i, el solicita, Ón aceast„ scrisoare,
continuarea demersurilor obi∫nuite Ón vederea execut„rii silite.
24. La 12 iunie 1995, un executor judec„toresc i-a somat pe debitori s„ se
supun„ deciziei din 5 noiembrie 1993 Ón termen de dou„ s„pt„m‚ni. Zidul nu a
fost demolat, astfel Ónc‚t, la 30 noiembrie 1995, reclamantul a solicitat din nou
executarea hot„r‚rii, dar f„r„ nici un rezultat.
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25. Œn 1996, reclamantul a adresat o scrisoare Consiliului Superior al
Magistraturii, pl‚ng‚ndu-se de neexecutarea hot„r‚rii din 5 noiembrie 1993.
26. Drept r„spuns, Tribunalul Jude˛ean Gorj l-a informat pe reclamant, la
data de 1 aprilie 1996, cu o nou„ soma˛ie le-a fost transmis„ debitorilor ∫i c„
demolarea a fost programat„ la data de 3 mai 1996. Cu toate acestea, hot„r‚rea
din 5 noiembrie 1993 nu a fost executat„ nici la aceast„ dat„.
27. La data de 30 aprilie, 12 iulie, 30 august ∫i 15 septembrie 1996, un
executor judec„toresc s-a deplasat la fa˛a locului pentru a proceda la executarea
hot„r‚rii Ón cauz„, f„r„ rezultat. Œn procesele verbale Óncheiate cu aceste ocazii,
executorul judec„toresc a constatat c„ reclamantul, creditorul obliga˛iei de
executare a refuzat s„ se deplaseze la fa˛a locului, pe motiv c„ prezen˛a sa nu era
nici necesar„, nici impus„ de lege. La 11 decembrie 1996, executorul judec„toresc
a consemnat Ón procesul verbal c„ reclamantul trebuia s„ pun„ la punct mijloacele
necesare execut„rii respectivei hot„r‚ri, dar c„ nu a f„cut acest lucru. Executorul
nu specifica despre ce mijloace este vorba.
28. La datele de 6 iunie 1996, 7 octombrie 1997, 18 iunie ∫i 17 iulie 1998,
reclamantul a adresat Tribunalului Jude˛ean Gorj ∫i Cur˛ii de Apel Craiova noi
cereri Ón vederea execut„rii. Œn acela∫i timp, el a continuat s„ solicite executarea
prin scrisori adresate Judec„toriei T‚rgu-Jiu, Ón datele de 24 februarie, 22 martie,
19 aprilie, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 iunie, 12 iunie, 23 iunie, 7 iulie, 31 august, 21
septembrie, 4 octombrie ∫i 15 noiembrie 2000 ∫i 2 februarie 2001.
C. Ac˛iunea introdus„ de Consiliul local ∫i cererea de interven˛ie a
reclamantului
29. Œn 1993, Consiliul local T‚rgu-Jiu a introdus o ac˛iune Ómpotriva lui
Romeo-Daniel Tomoial„ la Judec„toria T‚rgu-Jiu, solicit‚nd demolarea
construc˛iei Ón cauz„. Consiliul local a ar„tat c„ p‚r‚tul s„v‚r∫ise o contraven˛ie
construind aceast„ cl„dire f„r„ autoriza˛ie administrativ„, c„ Ói fusese aplicat„ o
amend„, la 7 iulie 1993 ∫i c„ acesta era obligat la demolarea construc˛iei. Cu toate
acestea, p‚r‚tul nu Óndeplinise aceast„ obliga˛ie.
30. Prin sentin˛a din 4 ianuarie 1994, Judec„toria T‚rgu-Jiu a admis cererea
consiliului local ∫i a dispus ca Romeo-Daniel Tomoial„ s„ demoleze construc˛ia
ridicat„ f„r„ autoriza˛ie.
31. P‚r‚tul a introdus apel ∫i a cerut Cur˛ii Supreme de Justi˛ie (numit„ Ón
continuare C.S.J.) str„mutarea cauzei, pentru motive privitoare la buna
administrare a justi˛iei. C.S.J. i-a admis cererea la 7 iulie 1994 ∫i a trimis dosarul
la Tribunalul Jude˛ean Timi∫ pentri a se pronun˛a asupra apelului introdus de
p‚r‚t. La 29 septembrie 1994, Tribunalul Jude˛ean Timi∫ a admis apelul ∫i a trimis
dosarul spre a fi rejudecat de Judec„toria Timi∫oara.
32. Cu prilejul rejudec„rii cauzei pe fond, reclamantul s-a constituit ca parte
intervenient„ Ón cadrul procedurii, Ón sprijinul Consiliului local. Prin sentin˛a din
19 ianuarie 1995, Judec„toria Timi∫oara a admis cererile Consiliului local ∫i ale
reclamantuuli ∫i a dispus demolarea cl„dirii.
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33. Aceast„ hot„r‚re a fost confirmat„, la 9 decembrie 1996, de Tribunalul
Jude˛ean Timi∫, Ón data de 6 martie 1997, recursul p‚r‚tului a fost anulat de
Curtea de Apel Timi∫oara pentru neplata taxelor de timbru.
D. Œncerc„ri de executare a hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995 ∫i contesta˛ii
la executare
34. La 3 octombrie 1996, so˛ii Tomoial„ au devenit proprietarii imobilului Ón
cauz„ printr-un contract de schimb Óncheiat cu fiul lor, Romeo-Daniel. La datele
de 27 februarie ∫i 12 martie 1998, ace∫tia au fost soma˛i s„ execute hot„r‚rea din
19 ianuarie 1995.
35. Ei au formulat Ón dou„ r‚nduri contesta˛ie la executare. Prima a fost
respins„ definitiv de Curtea de Apel Craiova, la 17 aprilie 1997. Œn cadrul celei
de-a doua proceduri, contesta˛ia la executare formulat„ de so˛ii Tomoial„ a fost
respins„ prin sentin˛a din 7 ianuarie 1999, pronun˛at„ de Judec„toria R‚mnicuV‚lcea, instan˛a c„reia Ói fusese transmis dosarul de c„tre C.S.J. la 19 iunie 1998,
la cererea p„r˛ilor. Sentin˛a a fost confirmat„ de decizia definitiv„ a Cur˛ii de Apel
Pite∫ti, din 19 noiembrie 1999.
36. Dup„ aceast„ dat„, reclamentul a continuat demersurile Ón vederea
ob˛inerii execut„rii hot„r‚rii din 5 noiembrie 1993, precum ∫i a celei din 19
ianuarie 1995. La 24 februarie ∫i 22 martie 2000, el a adresat cereri Ón acest scop
Judec„toriei T‚rgu-Jiu ∫i Tribunalului Jude˛ean Gorj.
37. La 6 aprilie 2000, Judec„toria T‚rgu-Jiu a trimis reclamantului o
scrisoare prin care Ól informa c„, Ón ciuda faptului c„ data execut„rii silite fusese
stabilit„ succesiv pentru datele de la 16 ianuarie, 27 februarie, 27 aprilie, 3 iunie ∫i
11 septembrie 1998, executarea nu era posibil„ din cauz„ c„ executorii
judec„tore∫ti nu dispuneau de mijloacele necesare pentru dmolarea imobilului Ón
cauz„. Instan˛a l-a informat pe reclamant c„ sarcina de a pune la dispozi˛ia
executorilor judec„tore∫ti astfel de mijloace Ói revine Consiliului local.
38. Reclamantul a continuat s„ solicite executarea, reclam‚nd pasivitatea
autorit„˛ilor adminstrative ∫i judec„tore∫ti. El a trimis Ón acest sens scrisori
Judec„torie T‚rgu-Jiu la 19 apriliej, 4 mai, 10 mai, 11 mai, 7 iunie ∫i 12 iunie
2000.
39. Œntr-o scrisoare nedatat„, Judec„toria T‚rgu-Jiu l-a informat pe reclamant
c„ are dreptul s„ insiste Ón scopul execut„rii hot„r‚rii Ón cauz„, cu sprijinul
Consiliului local.
40. La 13 iunie 2000, instan˛a l-a informat pe reclamant c„ un expert a fost
Óns„rcinat s„ perg„teasc„ demolarea, respectiv s„ identifice mijloacele necesare ∫i
s„ evalueze costul opera˛iunii. Instan˛a i-a semnalat ∫i faptul c„ executorii
judec„tore∫ti au cerut Ón mai multe r‚nduri Prim„riei s„ le pun„ la dispozi˛ie
mijloacele necesare execut„rii, f„r„ nici un rezultat.
41. La 28 iulie 2000, la ora 10:20 diminea˛a, un executor s-a deplasat la fa˛a
locului pentru a proceda la executarea hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995, pe baza
expertizei realizate Ón cauz„. Acesta era Ónso˛it de un deta∫ament de poli˛ie sub

CAUZA RUIANU ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

163

comanda locotenent-colonelului Petrescu. Era prezent ∫i viceprimarul, Ón calitate
de reprezentant al consiliului local. Executorul judec„toresc era Ónso˛it de
lucr„tori, echipa˛i cu mijloacele necesare demol„rii, ∫i anume, ma∫ini ∫i utilaje.
Ajun∫i la fa˛a locului, executorul judec„toresc a constatat c„ cei patru membri ai
familiei Tomoial„, printre care Nicolae ∫i Romeo-Daniel Tomoial„, se urcaser„ pe
acoperi∫ul cl„dirii. Ei aveau asupra lor sticle pline cu benzin„ ∫i amenin˛au cu
sinuciderea, opun‚ndu-se astfel execut„rii silite ∫i sus˛in‚nd c„ hot„r‚rile
judec„tore∫ti prin care se dispusese demolarea erau nedrepte.
42. Reprezentan˛ii statului au Óncercat s„ conving„ familia Tomoial„ s„ nu Ó∫i
manifeste Ón acest mod opozi˛ia. Dup„ un timp, Nicolae Tomoial„ a cobor‚t de pe
acoperi∫. Cu toate c„ poli˛i∫tii au Óncercat s„-l opreasc„, el ∫i-a stropit hainele cu
benzin„ ∫i le-a dat foc cu ajutorul unei brichete. Organele de poli˛ie au intervenit
atunci Ón for˛„ ∫i au reu∫it s„ sting„ focul. Dup„ aceea, Óns„, s-a urcat din nou pe
acoperi∫. A fost chemat„ o ambulan˛„, dar, Óntre timp, a fost transportat la spital
cu una din ma∫inile sale.
43. La aceea∫i dat„, 28 iulie 2000, familia Tomoial„ a∫ezase dou„ dintre
ma∫inile sale la intrarea propriet„˛ii, cu scopul de a Ómpiedica interven˛ia utilajelor
preg„tite s„ semoleze cl„direa. Œn aceste condi˛ii, la ora 11:30 diminea˛a,
executorul judec„toresc a dispus am‚narea execut„rii silite pentru o dat„
neprecizat„.
44. La 31 iulie 2000, Nicolae Tomoial„ a decedat din cauza r„nilor.
45. Reclamantul a cerut executarea hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995 prin
scrisori adresate Judec„toriei T‚rgu-Jiu Ón datele de 31 august, 21 septembrie, 4
octombrie, 15 noiembrie 2000 ∫i 2 februarie 2001. Scrisorile sale au r„mas f„r„
r„spuns.
E. Alte demersuri Óntreprinse de reclamant
46. Œn 1995, reclamantul a formulat ∫i o pl‚ngere penal„ Ómpotriva lui
Romeo-Daniel Tomoial„ pentru nerespectarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti. Parchetul
de pe l‚ng„ Judec„toria T‚rgu-Jiu a dispus neÓnceperea urm„ririi penale, pe motiv
c„ acesta nu era responsabil de faptul c„ exectuarea nu fusese finalizat„ de c„tre
executorul judec„toresc. Acest„ solu˛ie a fost confirmat„ la data de 4 mai 1998 de
Parchetul de pe l‚ng„ Curtea de Apel Craiova.

II. DREPTUL INTERN APLICABIL
A. Codul civil
47. Prevederile aplicabile ale Codului civil sunt urm„toarele:
Articolul 494
îDac„ planta˛iile, construc˛iile ∫i lucr„rile au fost f„cute de c„tre o a treia
persoan„ cu materialele ei, proprietarul p„m‚ntului are dreptul de a le ˛ine pentru
d‚nsul, sau de a Óndatora pe acea persoan„ s„ le ridice.
Dac„ proprietarul p„m‚ntului cere ridicarea planta˛iilor ∫i a construc˛iilor,
ridicarea va urma cu cheltuiala celui ce le-a f„cut; (...)“
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B. Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 privind autorizarea execut„rii
construc˛iilor ∫i unele m„suri pentru realizarea locuin˛elor
48. Prevederile aplicabile ale Legii nr. 50/1991, publicat„ Ón Monitorul
Oficial nr. 163 din 7 august 1991 ∫i astfel cum era Ón vigoare la momentul
introducerii de c„tre consiliul local T‚rgu-Jiu a ac˛iunii viz‚nd demolarea
imobilului familiei Tmoial„, respectiv, modific„rile aduse prin Legea nr.
453/2001 din 18 iulie 2001, dispun astfel:
Articolul 30
îŒn cazul Ón care presoanele sanc˛ionate contraven˛ional nu s-au conformat Ón
termen dispozi˛iilor din procesul-verbal de contraven˛ie, prim„riile vor sesiza
instan˛ele judec„tore∫ti pentru a dispune, dup„ caz: (...) desfiin˛area construc˛iilor,
c‚nd acestea au fost executate f„r„ autoriza˛ie (...)
Œn cazul admiterii cererii, instan˛a va stabili termenele limit„ de executare a
[acestor] m„suri.“
C. Codul de procedur„ civil„
49. Prevederile aplicabile ale Codului de procedur„ civil„ sunt urm„toarele:
Articolul 49
îOricine are interes poate interveni Óntr-o pricin„ ce se urmeaz„ Óntre alte
persoane.
Interven˛ia este Ón interes propriu c‚nd cel care intervine invoc„ un drept al
s„u.
Ea este Ón interesul uneia din p„r˛i c‚nd sprijin„ numai ap„rarea acesteia.“
Articolul 53
îCel care intervine va lua procedura Ón starea Ón care se afl„ Ón momentul
admiterii interven˛iei; actele de procedur„ urm„toare se vor Óndeplini ∫i fa˛„ de cel
care intervine.“
Articolul 54
îŒn interven˛ia f„cut„ Ón interesul uneia din p„r˛i, cel care intervine poate face
orice act de procedur„ care nu este potrivnic interesului p„r˛ii Ón folosul c„reia
intervine.“
Articolul 373
î(1) Hot„r‚rile se vor executa prin mijlocirea primei instan˛e. (...)
(3) Executarea se Óndepline∫te prin executorii judec„tore∫ti.
(4) Œn cazurile prev„zute de lege, precum ∫i atunci c‚nd executorul
judec„toresc consider„ necesar, organele de poli˛ie sunt obligate s„-i acorde
concursul la efectuarea execut„rii silite.“
50. Articolul 373 din Codul de procedur„ civil„, sus-men˛ionat, a fost
modificat prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernnului nr. 138/2000 din 14
septembrie 2000, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei nr. 479 din 2
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octombrie 2000 ∫i intrat„ Ón vigoare la data de 2 mai 2001, la 7 luni de la
publicarea sa (articolul IX din Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 138/2000, astfel cum a
fost modificat prin Ordonan˛a nr. 290/2000).
51. Prevederile aplicabile ale noului articol 373 din Codul de procedur„
civil„ dispun:
îHot„r‚rile judec„tore∫ti (...) se execut„ de executorul judec„toresc din
circumscrip˛ia judec„toriei Ón care urmeaz„ s„ se efectueze executarea ori, Ón cazul
urm„ririi bunurilor, de c„tre executorul judec„toresc din circumscrip˛ia judec„toriei
Ón care se afl„ acestea. (...) Instan˛a de executare este judec„toria Ón circumscrip˛ia
c„reia se va face executarea, Ón afara ca cazurilor Ón care legea dispune altfel.“

ŒN DREPT
1. Observa˛ie preliminar„
52. Curtea noteaz„ c„ domnul Gheorghe Ruianu a decedat la data de 1 martie
2002, dar c„ v„duva ∫i mo∫tenitoarea acestuia, doamna Ana Ruianu, ∫i-a exprimat
inten˛ia de a continua procedura.
Curtea apreciaz„, av‚nd Ón vedere obiectul prezente cauze ∫i totalitatea
elementelor de care dispune, c„ doamna Ana Ruianu poate pretinde c„ are un
interes suficient care s„ justifice continuarea examin„rii pl‚ngerii ∫i, Ón
consecin˛„, Ói recunoa∫te acesteia calitatea de a se substitui reclamantului Ón
procedura Ón fa˛a Cur˛ii (a se vedea hot„r‚rea C.E.D.O. pronun˛at„ Ón cauza
Chiriacscu Ómpotriva Rom‚niei nr. 314804/96, alin. 29, din 4 martie 2003,
republicat„, ∫i hot„r‚rea Ón cauza Hodos ∫i al˛ii Ómpotriva Rom‚niei, alin. 42, din
21 mai 2002, nepublicat„).
II. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 6 ALINEATUL 1
DIN CONVENfiIE
53. Invoc‚nd dreptul la protec˛ie juridic„ efectiv„, reclamantul se pl‚nge de
imposibilitatea, perpetuata vreme de opt ani, de a ob˛ine executarea hot„r‚rilor
judec„tore∫t prin care se ordona vecinilor s„i s„ demoleze o construc˛ie ridicat„ pe
o parte din terenul s„u. El invoca articolul 6 din Conven˛ie, ale c„rui prevederi
aplicabile dispun:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, (...) de c„tre o
instan˛„ (...), care va hot„rÓ (...) asupra contesta˛iilor privitoare la drepturile ∫i
obliga˛iile sale cu caracter civil (...).“
54. Curtea observ„ c„ reclamantul invoc„ articolul 6 ∫i Ón ceea ce prive∫te
caracterul nerezonabil al duratei procedurii de executare. Curtea apreciaz„, totu∫i,
c„ prezenta cauz„ ar trebui examinat„ din perspectiva mai general„ a dreptului de
acces la justi˛ie (a se vedea hot„r‚rea Ón cauza Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei,
cererea nr. 22774/93, alin. 61, C.E.D.O. 1999-V).
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A. Cu privire la admisibilitate
1. Referitor la calitatea de victim„ a reclamantului
55. Potrivit Guvernului, reclamantul nu se poate pretinde victima, Ón sensul
articolului 34 din Conven˛ie, a unei Ónc„lc„ri a articolului 6 cu privire la
neexecutarea hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995.
Guvernul arat„ c„ aceast„ hot„r‚re a fost pronun˛at„ Ón cadrul unei proceduri
la care reclamentul nu a praticipat dec‚t ca intervient, astfel Ónc‚t instan˛a nu s-a
pronun˛at cu privire la drepturile sale cu caracter civil. Œn plus, Guvernul
subliniaz„ c„, spre deosebire de cauza C.C.M.C. Ómpotriva Rom‚niei (nr.
32922/96, hot„r‚rea din 15 ianuarie 1998, nepublicat„), Ón prezenta cauz„,
reclamantul a intervenit, cu sprijinul Consiliului local, Ón procedura declan∫at„
Ómpotriva familiei Tomoial„, cu scopul demol„rii construc˛iei ridicate par˛ial pe
terenul s„u. Guvernul subliniaz„ c„ pozi˛ia reclamentului Ón cadrul acestei
proceduri depindea de solu˛ia ob˛inut„ de partea care a beneficiat de pe urma
interven˛iei sale, respectiv Consiliul local, ∫i c„ reclamantul nu era Ón m„sur„ s„
Óndeplineasc„ alte acte de procedur„ dec‚t cele f„cute Ón interesul acestei p„r˛i.
56. Reclamantul contest„ opinia Guvernului. El sus˛ine c„ se poate pretinde
victima a neÓndeplinirii de c„tre autorit„˛i a obliga˛iior ce le revin, Ón calitate de
depozitare ale for˛ei publice Ón materia execut„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti. El
arat„ c„, mai Ónt‚i, a declan∫at el Ónsu∫i procedura Ómpotriva familiei Tomoial„,
solicit‚nd demolarea p„r˛ii de cl„dire amplasate pe terenul s„u. Ob˛in‚nd c‚∫tig de
cauz„ prin hot„r‚rea Judec„toriei T‚rgu-Jiu din 5 noiembrie 1993, el a cerut
executarea silit„ a acestei hot„r‚ri. Œn ciuda numeroaselor sale cereri, executarea
nu s-a produs, astfel Ónc‚t el a hot„r‚t s„ depun„ o cerere de inerven˛ie cu titlu
accesoriu, Ón favoarea Consiliului local, care declan∫ase la r‚ndul s„u procedura Ón
scopul demol„rii cl„dirii construite ilegal de familia Tomoial„.
Reclamantul subliniaz„, apoi, c„ el Ónsu∫i are dreptul s„ solicite executarea
hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995, pronun˛ate Ón aceast„ ultim„ procedur„, av‚nd Ón
vedere faptul c„ a dob‚ndit calitatea de parte Ón cadrul procedurii.
Nerecunoa∫terea dreptului s„u de a solicita executarea acestei hot„r‚ri ar echivala
cu lipsa de eficacitate a hot„r‚rii Ón ceea ce Ól prive∫te.
57. Curtea observ„ c„ dreptul reclamantului asupra p„r˛ii de teren ocupate de
construc˛ia Ón„l˛at„ de vecinii s„i a fost recunoscut definitiv prin decizia din 5
noiembrie 1993, prin care s-a dispus de asemenea demolarea acestei construc˛ii cu
scopul de a l„sa terenul Ón posesia reclamantului. P‚n„ Ón prezent, aceast„ hot„r‚re
nu a fost executat„.
58. Curtea remarc„ faptul c„, intervenind Ón favoarea Consiliului local Óntr-o
procedur„ ulterioar„, av‚nd acela∫i rezultat cu cea declan∫at„ anterior de el Ónsu∫i
∫i solu˛ionat„ Ón favoarea sa, reclamantul ∫i-a continuat demersurile Ón scopul
recunoa∫terii dreptului s„u. Dup„ cum a observat ∫i Guvernul, reclamantul ∫i-a
manifestat astfel propriul interes Ón cadrul procedurii, atunci c‚nd instan˛a a fost
sesizat„ cu titlu principal printr-o ac˛iune introdus„ de Consiliul local. Cererea sa
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a fost admis„, reclamantul put‚nd din acel moment s„ solicite, al„turi de Consiliul
local, executarea hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995. Curtea observ„ c„ cele dou„
proceduri declan∫ate, una de c„tre reclamant, cealalat„ de c„tre Consiliul local, au
avut efectiv acela∫i rezultat ∫i anume, obliga˛ia impus„ familiei Tomoial„ de a
demola contruc˛ia ridicat„ abuziv prin ocuparea unei p„r˛i din terenul
reclamantului.
59. Œn m„sura Ón care dreptul reclamentului a fost recunoscut prin decizia
definitiv„ din 5 noiembrie 1993, prin care se impunea ter˛ilor obliga˛ia de
demolare, care nu a fost executat„ p‚n„ Ón prezent, Ón ciuda numeroaselor
demersuri interprinse de reclamant, Curtea apreciaz„ c„ acesta se poate pretinde
victima Ón ceea ce prive∫te neÓndeplinirea de c„tre autorit„˛i a obliga˛iilor legate
de executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti, Ón calitatea lor de foruri chemate s„ aplice
legea. Œn aceste condi˛ii, Curtea nu ve decide separat dac„ reclamantul se poate
pretinde victima ∫i Ón privin˛a neexecut„rii hot„r‚rii din 19 ianuarie 1995,
pronun˛ate Ón cadrul unei proceduri la care acesta a participat cu titlu accesoriu.
Cu siguran˛„, nu este vorba de o repetare a unei contesta˛ii referitoare la drepturile
cu caracter civil ale reclamantului, ci de un demers intreprins de acesta pe l‚ng„
alte demersuri, cu scopul de a ob˛ine executarea obliga˛iei care decurge din
decizia definitiv„ din 5 noiembrie 1993.
60. Prin urmare, Curtea respinge excep˛ia preliminar„ ridicat„ de Guvern.
2. Asupra temeiniciei cererii
61. Curtea constat„ c„ cererea nu este (Ón mod evident) neÓntemeiat„ Ón
sensul articolului 35 alin. 3 din Conven˛ie. Aceasta arat„, de altfel, c„ nu exist„
nici un alt motiv de inadmisibilitate. Curtea decide, prin urmare, s„ declare
cererea admisibil„.
B. Pe fond
62. Reclamantul sus˛ine c„ nu i se poate pretinde s„ execute el Ónsu∫i
hot„r‚rile judec„tore∫ti, av‚nd Ón vedere amploarea lucr„rilor ∫i faptul c„ nu a fost
autorizat de instan˛„ s„ fac„ acest lucru. Acesta subliniaz„, de asemenea, c„ nu i se
poate repro∫a lui vreo Ónt‚rziere Ón executarea hot„r‚rii ∫i face trimitere la
numeroasele solicit„ri adresate Judec„toriei T‚rgu-Jiu ∫i Prim„riei T‚rgu-Jiu.
Reclamantul subliniaz„ faptul c„ refuzul vecinilor s„i de a respecta o hot„r‚re
judec„toreasc„ definitiv„, chiar dac„ e manifestat prin acte cum ar fi amenin˛area
cu sinuciderea, nu poate exonera autorit„˛ile statului de obliga˛iile lor, Ón calitate
de depozitare ale for˛ei publice Ón materie de executare. Acesta adaug„ c„
interven˛ia autorit„˛ilor publice este necesar„ mai ales Ón cazurile Ón care debitorii
refuz„ s„ execute de bun„voie o hot„r‚re judec„toreasc„.
63. Guvernul sus˛ine c„ Ónt‚rzierile Ón exeutarea hot„r‚rilor judc„tore∫ti
pronun˛ate Ón favoarea reclamantului nu sunt imputabile autorit„˛ilor, ci
reclamantului Ónsu∫i, care nu a solicitat Ón mod constant executarea ∫i nu a pus la
dispozi˛ia executorilor judec„tore∫ti mijlocele necesare demol„rii ∫i se datoreaz„
∫i altor factori obiectivi, cum ar fi sinuciderea lui Nicolae Tomoial„, care s-a opus
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cu pre˛ul vie˛ii execut„rii silite Óncepute Ómpotriva lui. Guvernul adaug„ c„
sistemul judiciar rom‚n esre realmente capabil s„ garanteze executarea hot„r‚rilor
pronun˛ate de instan˛e.
64. Ter˛ul intervenit sus˛ine c„ hot„r‚rile judec„tore∫ti prin care se dispune
demolarea imobilului apar˛in‚nd familiei sale sunt rezultatul unei erori judiciare ∫i
c„, dup„ sinuciderea so˛ului s„u, Consiliul local a renun˛at s„ solicite executarea
silit„.
65. Curtea reaminte∫te c„ dreptul la justi˛ie garantat de articolul 6 protejeaz„
Ón egal„ m„sur„ ∫i punerea Ón executare a hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive ∫i
obligatorii, care, Óntr-un stat care respect„ preeminen˛a dreptului, nu pot r„m‚ne
f„r„ efect Ón defavoarea uneia din p„r˛i. Prin urmare, executarea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti nu poate fi Ómpiedicat„, anulat„ sau am‚nat„ pe o perioad„ lung„ de
timp (a se vedea hot„r‚rile Burdov Ómpotriva Rusiei, cererea nr. 59498/00, alin.
34, din 7 mai 2002, nepublicat„; Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei susmen˛ionat, alin. 63 ∫i 66, ∫i Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997,
Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-II, p. 510-511, alin. 40).
66. Nu este sarcina Cur˛ii s„ stabileasc„ dac„ sistemul juridic intern este
capabil s„ garanteze executarea hot„r‚rilor pronun˛ate de c„tre instan˛e. Œntradev„r, este responsabilitatea fiec„rui Stat contractant s„ creeze un arsenal juridic
adecvat ∫i suficient pentru a asigura respectarea obliga˛iilor pozitive care Ói revin.
Sarcina Cur˛ii este numai aceea de a examina dac„, Ón spe˛„, m„surile luate de
autorit„˛ile rom‚ne∫ti au fost adecvate ∫i suficiente (a se vedea, mutatis mutandis,
hot„r‚rea C.E.D.O. Ón cauza Ignaccolo-Zenide Ómpotriva Rom‚niei, alin. 108,
cererea nr. 31679/96, 2000-I).
67. Curtea constat„ c„ procedura de executare este Ón curs din noiembrie
1994. A∫a cum rezult„ din dosarul depus de Curte, reclamantul a Óntreprins
demersuri constante prin care a solicitat executarea. Œn ce prive∫te scrisoarea din
24 februarie 1995, pe care Guvernul o interpreteaz„ ca fiind o renun˛are la
executare, Curtea observ„ c„, prin aceast„ scrisoare, reclamantul a renun˛at numai
la cererea sa de a fi autorizat s„ demoleze el Ónsu∫i construc˛ia pe cheltuiala
debitorilor. Cu toate acestea, prin aceea∫i scrisoare, el a cerut Ón mod expres ca
demersurile obi∫nuite Ón vederea execut„rii silite s„ fie continuate de c„tre
Judec„toria T‚rgu-Jiu (a se vedea alineatul 23 anterior).
68. Curtea nu pote subscrie argumentului Guvernulu potrivit c„ruia
reclamantul ar fi trebuit s„ pun„ el Ónsu∫i la dispozi˛ia executorului judec„toresc
mijloacele necesare pentru a proceda la executarea propriu-zis„ ∫i anume, la
demolarea unei cl„diri cu dou„ nivele. Curtea constat„ ∫i c„, prin decizia sa din 5
noiembrie 1993, instan˛a nu l-a autorizat pe reclamant s„ demoleze el Ónsu∫i
constrcu˛ia. Œn plus, conform dreptului intern, Ón afara pl„˛ii taxelor judiciare,
reclamantului nu Ói revine, Ón calitatea sa de creditor al execut„rii, nici o alt„
obliga˛ie de a pune la dispozi˛ia autorit„˛ilor publice vreun mijloc, oricare at fi
acesta.
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69. Œn ceea ce prive∫te obliga˛ia ce revine autorit„˛ilor de a lua m„surile
adecvate pentru executarea deciziei din 5 noiembrie 1993, Curtea observ„ c„
hot„r‚rea Ón cauz„ a fost investit„ cu formul„ executorie la 23 noiembrie 1994 ∫i
c„ primele Óncerc„ri de executare au avut loc imediat dup„ aceast„ dat„ ∫i anume,
la 28 decembrie 1994 ∫i 12 iunie 1995. Œn abmele cazuri, un executor judec„toresc
i-a somat pe debitori s„ execute decizia. Œn urma demersurilor Óntreprinse de
reclamant la 30 aprilie, 12 iulie, 30 august ∫i 15 septembrie 1996, un executor
judec„toresc s-a deplasat la fa˛a locului cu scopul de a proceda la executare, dar
f„r„ rezultat, pe motiv c„ reclamantul nu era prezent. Or, Curtea remarc„ faptul c„
nici o dispozi˛ie din dreptul intern nu stipuleaz„ obligativitatea prezen˛ei
creditorului la fa˛a locului, la momentul execut„rii unei hot„r‚ri judec„tore∫ti.
70. Curtea constat„, apoi, c„ nici o Óncercare de executare nu s-a Ónregistrat
Ón anul 1997. Noi soma˛ii au fost transmise familei Tomoial„ Ón datele de 27
februarie ∫i 12 martie 1998, dup„ cea de-a doua hot„r‚re judec„toreasc„ prin care
se dispunea demolarea aceluia∫i imobil, pronun˛at„ la 19 ianuarie 1995, a fost
Ónvestit„ cu formul„ executorie. Cele c‚teva Óncerc„ri de executare Ónregistrate Ón
1998 au r„mas f„r„ rezultat, pe motivul lipsei mijloacelor necesare demol„rii
cl„dirii respective.
71. Curtea observ„ c„, abia la 28 iulie 2000, un executor judec„toresc s-a
deplasat la fa˛a locului Ónso˛it de organe de poli˛ie ∫i de lucr„tori echpa˛i cu
utilajele necesare execut„rii propriu-zise. Potrivit Guvernului, executarea nu s-a
produs din cauza opozi˛iei manifestate a debitorilor, care au amenin˛at s„ se
sinucid„ d‚ndu-∫i foc, ceea ce Nicolae Tomoial„ a ∫i f„cut. Dup„ aceast„ dat„, nu
s-a mai Ónregistrat nici Óncercare de executare, Ón ciuda faptului c„ reclamantul a
continuat demersurile Ón vederea execut„rii. Guvernul sus˛ine c„ autorit„˛ile au
Óncercat s„ evite Ón acest fel o tragedie similr„ celei din 28 iulie 2000 ∫i c„ ele au
Óncercat s„ conving„ p„r˛ile s„ ajung„ la un compromis.
72. Av‚nd Ón vedere obliga˛iile ce revin autorit„˛ilor, Ón calitate de depozitare
ale for˛ei publice Ón materie de executare, Curtea arat„ c„ autorit„˛ile rom‚ne∫ti nu
au aplicat nici o sanc˛iune debitorilor pentru nerespectarea unor hot„r‚ri
judec„tore∫ti definitive. Mai mult, nu a fost oferit„ nici o explica˛ie satisf„c„toare
pentru faptul c„ prima Óncercare adecvat„ de executare s-a Ónregistrat abia la 28
iulie 2000, adic„ la 6 ani de la data la care hot„r‚rea din 5 noiembrie 1993 a fost
Ónvestit„ cu formula executorie, ∫i anume, 28 noiembrie 1994. Reac˛ia Ónt‚rziat„ a
autorit„˛ilor este cu at‚t mai regretabil„ cu c‚t acestea ar fi trebuit s„ intervin„ de
urgen˛„, Ón temeiul ordonan˛ei pre∫edin˛iale emise la data de 6 august 11992, Óntrun moment c‚nd construc˛ia Ón litigiu abia fusese Ónceput„ (a se vedea alin. 16
anterior). Or, executorul judec„toresc care s-a deplasat la fa˛a locului la 10 august
1992 doar a constatat starea de fapt ∫i refuzul debitorilor de a r„spunde la
cererea sa.
73. Prin faptul c„ timp de mai mult de opt ani autorit„˛ile rom‚ne nu au luat
m„surile necesare Ón scopul execut„rii unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i
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executorii, acestea au l„sat prevederile articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie
f„r„ efect Ón situa˛ia de fa˛„.
Prin urmare, a avut loc o Ónc„lcare a articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie.

III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 8 DIN
CONVENfiIE ™I A ARTICOLULUI 1 DIN PRIMUL PROTOCOL ADIfiIONAL
LA CONVENfiIE
74. Reclamantul se pl‚nge de Ónc„lcarea dreptului s„u la respectarea vie˛ii de
familie ∫i a domiciliului, care ar rezulta din daunele cauzate de laboratorul de
patiserie care func˛iona Ón cl„direa construit„ de familia Tomoial„, la 20 de
centimetri de casa sa, ∫i ocup„ o parte din terenul s„u. (tm)i aceasta, Ón ciuda
pronun˛„rii unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive, care au r„mas totu∫1i f„r„ efect.
El invoc„ articolul 8 din Conven˛ie ∫i articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie.
75. Lu‚nd Ón considera˛ie concluziile expuse la alineatul 72 anterior Curtea
concluzioneaz„ c„ acest cap„t de cerere trebuie declarat admisibil, dar c„ nu este
cazul s„ se pronun˛e pe fond (a se vedea, mutatis mutandis, Óntre altele, hot„r‚rile
C.E.D.O. Ón cauzele Laino Ómpotriva Italiei, cererea nr. 33158/96, alin. 25,
C.E.D.O. 11999-I, Zanghi Ómpotriva Italiei din 19 februarie 1991, seria A nr. 194C, p. 47, alin. 23, Biserica catolic„ din Cannee Ómpotriva Greciei, din 16
decembrie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-VIII, alin. 50).

IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
76. Conform art. 41 dn Conven˛ie:
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciu
77. Partea reclamant„ pretinde acordarea de prejudicii materiale ∫i morale.
Œn ce prive∫te prejudiciul material, care ar consta Ón lipsa de folosin˛„ a unei
p„r˛i din teren ∫i Ón daunele provocate de construc˛ia ridicat„ ilegal de c„tre
vecinii s„i, aceasta pretinde 50.000 euro.
Cu privire la prejudiciul moral, doamna Ruianu solicit„ 100.000 euro,
sus˛in‚nd c„ litigiul interminabil ∫i imposibilitatea de a determina respectarea
unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive au men˛inut Ón cazul s„u ∫i al so˛ului s„u
defunct un sentiment de nesiguran˛„ ∫i umilin˛„ care le-a agravat starea s„n„t„˛ii,
conduc‚nd Ón final la decesul reclamantului.
78. Guvernul consider„ c„ preten˛iile ridicate de partea reclamant„ sunt
exagerate ∫i c„ C.E.D.O. nu a examinat Ónc„lcarea articolului 8 din Conven˛ie ∫i a
articolului 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie, astfel Ónc‚t nici un
prejudiciu nu ar putea fi invocat cu titlul de prejudicii cauzate de laboratorul de
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patiserie ∫i de lipsa de folosin˛„ a terenului Ón cauz„. Œn plus, Guvernul sus˛ine c„
eventuala constatare a unei Ónc„lc„ri a articolului 6 alineatul 1 din de
neconstitu˛ionalitate ar constitui, Ón sine, o repara˛ie echitabil„ suficient„. Cu
privire la decesul reclamantulu ∫i la starea s„n„t„˛ii doamnei Ruianu, Guvernul
subliniaz„ absen˛a oric„rei leg„turi de cauzalitate Óntre neexecutarea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti ∫i prejudiciul solicitat.
79. Curtea apreciaz„ c„ reclamantul ∫i vpduva sa au suferit un pejudiciu
material determinat de neexecutarea hot„r‚rilor Ón cauz„ ∫i un prejudiciu moral
cont‚nd Ón sentimentul profund de nedreptate datorat faptului c„, timp de peste
opt ani, Ón ciuda pronun˛„rii unor hot„r‚ri definitive ∫i executorii, ace∫tia nu au
beneficiat de protec˛ia efectiv„ a drepturilor lor.
80. fiin‚nd cont de aceste considera˛ii, Curtea, pronun˛‚ndu-se Ón echitate,
acord„ doamnei Ruianu suma de 10.000 euro, pentru ambele prejudicii Ónsumate.
B. Cheltuieli de judecat„
81. Partea reclamant„ solicit„ ∫i acordarea a 2.000 euro pentru cheltuielile
legate de procedura Ón fa˛a instan˛elor interne ∫i de cea Ón fa˛a Cur˛ii.
82. Conform jurispruden˛ei Cur˛ii, un reclamant poate ob˛ine plata
cheltuielilor de judecat„ doar Ón m„suraÓn care acestea apar ca reale ∫i necesare ∫i
au un nivel rezonabil. Œn spe˛„, ˛in‚nd cont de elentele de care dispune ∫i de
criteriile sus-men˛ionate, Curtea consider„ rezonabil„ suma de 1.000 euro,
incluz‚d toate cheltuielile, ∫i acord„ aceasta„ sum„ reclamantei.

C. Major„ri de Ónt‚rziere
83. Curtea hot„r„∫te s„ calculeze major„rile de Ónt‚rziere Ón raport cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA
1. declar„ Ón unanimitate cererea admisibil„;
2. hot„r„∫te, cu 6 voturi contra 1, c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineatul 1 din
Conven˛ie;
3. hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ nu este necesar s„ se pronun˛e asupra
capetelor de cerere fondate pe articolul 8 din Conven˛ie ∫i pe articolul 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie;
4. hot„r„∫te, cu 6 voturi contra 1,
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ v„duvei reclamantului, Ón 3 luni de la
data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, Ón conformitate cu art. 44 alin. 2 din
Conven˛ie, sumele urm„toare, ce urmeaz„ s„ fie pl„tite Ón lei, conform ratei de
schimb aplicabile la momentul pl„˛ii:
i. 10.000 euro pentru prejudiciul material ∫i moral;
ii. 1.000 euro cu titlu de cheltuieli de judecat„;
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b) aceste sume vor fi majorate, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului
men˛ionat p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, cu o dob‚nd„ minim„ pentru
Ómprumut practicat„ de Banca central„ european„, valabil„ Ón aceast„ peroad„, la
aceasta ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3 puncte procentuale;
5. respinge, Ón unanimitate, cererea de acordare a unei satisfac˛ii echitabile
pentru surplus.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 17 iunie
2003, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
Prezentei hot„r‚ri i se ata∫eaz„, Ón conformitate cu articolul 54 alinetul 2 din
Conven˛ie ∫i cu articolul 74 alineatul 2 din Regulament, expunerea opiniei
dizidente a doamnei Thomassen.

OPINIA DIZIDENT√ A D-nei JUDEC√TOR WILHELMINA THOMASSEN
Œn prezenta cauz„, reclamantul s-a pl‚ns de neexutarea hot„r‚rilor
judec„tore∫ti prin care se ordon„ vecinilor s„i s„ demoleze cl„direa pe care o
ridicaser„ pe o ;parte din terenul s„u. Construc˛ia dep„∫ise limita dintre cele dou„
propriet„˛i, ocup‚nd o f‚∫ie din terenul reclamantului, care m„sura 20 m lungime
∫i 0,90 m l„˛ime. Un zid ∫i o parte din acoperi∫ul casei se g„seau pe terenul
reclamantului.
Œnc„ de la sf‚r∫itul anului 1992, familia vecin„ a refuzat s„ demoleze
cl„direa, folosind Ón acest scop toate mijloacele de fapt ∫i de drept ∫i aceasta, Ón
toate etapele procedurii. Ultima lor contesta˛ie la executare a fost respins„ prin
hot„r‚rea din 7 ianuarie 1999, confirmat„ printr-o decizie definitiv„ pronun˛at„ de
Curtea de Apel Pite∫ti la 19 noiembrie 1999. Œn final, un membru al familiei
vecine s-a sinucis c‚nd autorit„˛ile interne s-au prezentat la fa˛a loculu, la data de
28 iulie 2000, cu scopul de a demola cl„direa. Œn aceste condi˛ii, executorul
judec„toresc a dispus am‚narea execut„rii silite p‚n„ la o dat„ neprecizat„.
Colegii mei din cadrul Camerei consider„ c„ autorit„˛ile interne nu au luat
m„surile necesare Ón scopul execut„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti timp de peste opt
ani ∫i c„, prin aceasta, ele au l„sat f„r„ efect dreptul de acces la justi˛ie, astfel cum
este prev„zut de articolul 6 din Conven˛ie.
Nu pot s„ subscriu la aceast„ concluzie.
Œn jurispruden˛a Cur˛ii îdreptul la executare“ este recunoscut ca f„c‚nd parte
din dreptul de acces la justi˛ie.
Œn cauza Hornsby Ómpotriva Greciei (hot„r‚rea din 19 martie 1997, Culegere
de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-II), Curtea a stabilit c„ îdreptul la justi˛ie... ar fi
iluzoriu dac„ sistemul juridic intern al unuia din Statele contractante ar permite ca
o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„ ∫iobligatorie s„ r„m‚n„ f„r„ efect Ón
defavoarea unei p„r˛i.“ (alin. 40). Œn aceast„ cauz„, Ón care autorit„˛ile interne nu
au vrut s„ respecte o hot„r‚re pronun˛at„ Ómpotriva lor, Curtea a subliniat c„
îprotec˛ia efectiv„ a justi˛iabilului ∫i respectarea legalit„˛ii implic„ obliga˛ia de a
se supune unei hot„r‚ri pronun˛ate de o astfel de jurisdic˛ie.“ (alin. 41)
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Œn cauza Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei (hot„r‚rea din 28 iulie 1999,
Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii, 1999-V), executarea unei hot„r‚ri a fost
Ómpiedicat„ de o lege care d„dea Prefectului posibilitatea ca, chiarpentru o
peroad„ de nou„ ani, s„ nu respecte termenul prev„zut Ón hot„r‚re pentru
executare.
Prezenta cauz„ se deosebe∫te, dup„ p„rerea mea, de aceste hot„r‚ri.
Aici este vorba de o procedur„ angajat„ Óntre doi vecini. Hot„r‚rea nu se
adreseaz„ autorit„˛ilor interne, ci unui individ. Autorit„˛ile nu a Ómpiedicat
executarea acestei hot„r‚ri. Dimpotriv„, reclamantul a renun˛at la solicitarea de a
fi autorizat el Ónsu∫i s„ demoleze zidul Ón cauz„, pe cheltuiala debitorilor s„i, din
motive de s„n„tate ∫i datorit„ imposibilit„˛ii de a fi reprezentat de un membru al
familiei sale (alin. 23).
Autorit„˛ile au f„cut mai multe Óncerc„ri de a-i convinge pe vecinii
reclamantulu s„ Ó∫i demoleze casa, prin ordonan˛e, sentin˛e, soma˛ii ∫i deplas„ri la
fa˛a locului ale executorilor judec„tore∫ti. Œn final, acestea au Óncercat s„ demoleze
cl„direa cu ajutorul poli˛iei ∫i Ónso˛ite de lucr„tori echipa˛i cu mijloacele necesare.
Abia dup„ sinuciderea unui membru al familiei vecine, executarea silit„ a
fost am‚nat„ p‚n„ la o dat„ neprecizat„.
Ar fi putut autorit„˛ile na˛ionale, a∫a cum a decis majoritatea judec„torilor, s„
fac„ mai mult?
Majoritatea Camerei face referire la cauza Ignaccolo-Zenide Ómpotriva
Rom‚niei atunci c‚nd subliniaz„ (alin. 66) c„ sarcina Cur˛ii este aceea de a
examina dac„, Ón cauz„, m„surile luate de autorit„˛ile rom‚ne au fost adecvate ∫i
sufiiente. Œn hot„r‚rea citat„, era vorba de dreptul unui copil ∫i al mamei sale de a
fi Ómpreun„. Obliga˛ia ce revine unui stat îde a adopta m„suri adecvate ∫i
suficiente“ reiese din articolul 8 din Conven˛ie, care impune statului obliga˛ii
pozitive pentru a garanta acest drept.
Œn cauza de fa˛„, dreptul disputat ste unul atribuit de instan˛ele na˛ionale Ón
vederea demol„rii casei unui vecin. Un astfel de drept nu este, spre deosebire de
articolul 8, protejat prin Conven˛ie.
Dup„ p„rerea mea, aceasta justific„ concluzia c„ criteriile extrse din cauza
Ignaccolo-Zenide Ómpotriva Rom‚niei nu pot fi aplicate Óntr-o manier„ similar„
prezentei cauze.
Nu se poate repro∫a autorit„˛ilor na˛ion ale c„ au fost inactive. Œntr-adev„r,
hot„r‚rile nu erau u∫or de executat, Ón m„sura Ón care implicau demolarea casei
unei familii care s-a opus vehement execut„rii, dovada fiind, de altfel, tragicul
deznod„m‚nt al acestei cauze. Nu putem repro∫a autorit„˛ilor interne nici faptul c„
au am‚nat executarea ca urmare a acestui incident. Œn condi˛iile date, av‚nd Ón
vedere incidentele foarte grave produse ∫i faptul c„ un om ∫i-a pierdut via˛a, o
astfel de am‚nare nu poate fi considerat„ nerezonabil„, ˛in‚nd cont de diversele
responsabilit„˛i ce revin statului.

174

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

F„r„ Óndoial„, reclamantul nu a ob˛inut Ónc„ executarea, Óns„, dreptul la
justi˛ie nu poate obliga un stat s„ execute orice fel de hot„r‚re cu caracter civil,
indiferent de circumstan˛e. Pe l‚ng„ insolvabilitatea unui debitor pot interveni ∫i
alte cauze care s„ lipseasc„ o hot„r‚re de efect, f„r„ ca autorit„˛ile interne s„ poat„
fi considerate responsabile. S-ar putea chiar aprecia c„, Ón prezenta cauz„,
hot„r‚rile nu ∫i-au pierdut complet utilitatea, Óntruc‚t nu se poate exclude g„sirea
de solu˛ii alternative la demolarea imediat„, de c„tre p„r˛i sau cu sprijinul statului,
prin care s„ fie respectate interesele legitime ale reclamantului.
Œn opinia mea, autorit„˛ile na˛ionale nu au Ómpiedicat executarea hot„r‚rilor
∫i nu li se poate repro∫a c„ ar fi fost inactive sau c„ ar fi r„mas indiferente fa˛„ de
drepturile reclamantului. Œn opinia mea, acestea nu au Ónc„lcat dreptul
reclamantului de acces la justi˛e.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 16/09/2003

Ón cauza Glod Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 41134/98)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1127 din 30/11/2004

Œn cauza Glod Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omuloui (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domniiJ.-P. Costa, pre∫edinte; A.B. Baka, C. Birsan, K.
Jungwiert, V. Butkevych, doamnele W. Thomassen, A. Mularoni, judec„tori; ∫i
doamna S. Dolle, grefiera de sec˛ie;
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la data de 10 septembrie 2002 ∫i 26
august 2003, pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 41134/98, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, doamna Florica Gold (reclamanta),
a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului la data de 20 septembrie 1995,
Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Guvernl rom‚n (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental,
domnl B. Aurescu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamanta s-a pl‚ns de refuzul instan˛elor, contrar articolului 6 alineatul
1 din Conven˛ie, de a examina legalitatea unei hot„r‚ri administrative, precum ∫i
de imposibilitatea de a ob˛ine restituirea Ón natur„ a unui teren care a apar˛inut
mamei sale, cu Ónc„lcarea articolului 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la
Conven˛ie).
5. Cererea a fost repartizat„ primei sec˛ii a Cur˛ii (conform art. 52 alin. 1 din
Regulament). Œn cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ exemineze cererea
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1
din Regulament.
6. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(arat. 25 alin. 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a
Cur˛ii, astfel reorganizat„ (art. 52 alin. 1 din Regulament).
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7. Prin decizia din 10 octombrie 2000, Curtea a declarat cererea admisibil„.
8. At‚t reclamanta, c‚t ∫i Guvernul au depus obseerva˛ii scrise cu privire la
fondul cauzei (conform art. 59 alin. 1 din Regulament).
ŒN FAPT
9. Reclamanta s-a n„scut Ón anul 1942 ∫i are domiciliul Ón Bucure∫ti.
I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI

A. Prima ac˛iune Ón restituirea terenului
10. Œn 1991, reclamanta a solicitat Comisiei pentru aplicarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991 (numit„ Ón continuare Comisia administrativ„) restituirea a 5,5
hectare (ha) dintr-un teren de 10 ha care apar˛inuse mai sale ∫i care reprezentase
contribu˛ia acesteia la Ónfiin˛area unei cooperative agricole de produc˛ie Ón 1953.
11. Prin scrisoarea din 23 aprilie 1993, Comisia local„ din Soveja a informato pe reclamant„ c„ nu Ói poate restitui terenul solicitat, deoarece acesta fusese
atribuit altor persoane care fuseser„ deja puse Ón posesie.
12. Prin decizia din 29 iulie 1993, Comisia jude˛ean„ a reconstituit dreptul de
proprietate al reclamantei acord‚ndu-i, Ón temeiul articolelor 36 ∫i 38 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991(numit„ Ón continuare Legea nr. 18/1991), ac˛iuni la o
societate comercial„ reprezent‚nd echivalentul a 5,5 ha din terenul care apar˛inuse
mamei sale.
13. Reclamanta a contestat aceast„ decizie la Judec„toria Panciu. Ea a
subliniat faptul c„, acord‚ndu-i ac˛iuni, Comisia a Ónc„lcat dreptul s„u la
restituirea Ón natur„ a terenului, prev„zut de art. 8 din Legea nr. 18/1991. Invoc‚d
totodat„ ∫i art. 13 din Legea nr. 18/1991, care dispunea ca, Ón zona colinar„,
atribuirea efectiv„ a terenurilor se face, de regul„, pe vechile amplasamente,
reclamanta a subliniat c„ ar fi fost posibil„ reconstituirea dreptului s„u de
proprietate pe acela∫i amplasament al terenului care apar˛inuse mamei sale, teren
pe care bunicul s„u construise un bazin de ap„.
14. Prin sentin˛a din 31 mai 1995, prima instan˛„ ia- respins cererea. Aceasta
a constatat c„ reclamantei i-au fost acordate, de c„tre Comisia administrativ„,
ac˛iuni la o societate comercial„ reprezent‚nd echivalentul a 5,5 ha de teren. Or,
instan˛a a decis c„, potrivit art. 11 din Legea nr. 18/1991, nu este competent„ s„
controleze modalitatea efectiv„ prin care Comisia administrativ„ a reconstituit
dreptul de proprietate al reclamantei.
15. Reclamanta a introdus recurs Ómpotriva acestei sentin˛e. Ea a sus˛inut c„
prima instan˛„ a interpretat Ón mod eronat art. 11 din Legea nr. 18/1991 Óntruc‚t,
Ón temeiul acestui articol, controlul judec„toresc trebuia exercitat ∫i asupra
modului Ón care comisiile reconstituie concret dreptul de proprietate al celui
interesat, prin restituirea Ón natur„ ssau prin acordarea de ac˛iuni.
Ea s-apl‚ns ∫i de faptul c„ instan˛a nu a f„cut o analiz„ concret„ a
amplasamentului terenului mo∫tenit de ea, care i-ar fi peremis acesteia s„
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stabileasc„ faptul c„ terenul este situat Óntr-o zon„ colinar„. Or, reclamanta a
subliniat c„, Óntr-un astfel de caz, era peremis„, conform legii, reconstituirea
dreptului s„u de proprietate pe vechiul amplasament.
16. Prin decizia definitiv„ din 22 octombrie 1995, Tribunalul Hude˛ean
Vrancea a confirmat hot„r‚rea primei instan˛e. Acesta a respins recursul
reclamantei, reamintind c„ instan˛ele nu sunt competente s„ controleze modalitatea
efectiv„ prin care Comisia administrativ„ a reconstituit dreptul de proprietate al
reclamantei, ∫i anume, prin acordarea de ac˛iuni la o societate comercial„.

B. Evenimente ulterioare datei de 22 octombrie 1995: noua cerere Ón
revendicare imobiliar„
17. Œn 1995, societatea A. s-a angajat, Ón temeiul unui contract de arend„
Óncheiat pe o durat„ de patru ani cu reclamanta, s„ exploateze terenul Ón contul
c„ruia aceasta din urm„ ob˛inuse ac˛iuni ∫i s„ Ói acorde 18% din produc˛ia total„
de gr‚u pe care aceasta avea s„ o realizeaze.
18. Œn 1999, reclamanta a informat societatea A. c„ dore∫te s„ intre Ón posesia
terenului s„u, cu scopul de a-l exploata individual.
19. Dup„ intrarea Ón vigoare a Legii nr. 1 din 11 ianuiarie 2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, reclamanta a solicitat restituirea
Ón natur„ ∫i pe vechiul amplasament al Óntregului teren care apar˛inuse mamei sale.
20. O scrisoare, datat„ 21 noiembrie 2001, din partea Prim„riei
M„r„∫e∫tiarat„ c„ punerea Ón posesie a reclamantei nu se poate face pe vechiul
amplasament, av‚nd Ón vedere c„ terenurile respective fuseser„ atribuite altor
persoane, Ón temeiul Legii nr. 18/1991.
21. Din documentele prezentate reiese c„, Ón februarie 2001 ∫i noiembrie
2002, Comisia administrativ„ a eliberat dou„ titluri de proprietate pe numele
reclamantei, pentru terenuri de 2,5 ha ∫i, respetiv, 7,5 ha, sau un total de 8 ha de
vie ∫i 2 ha de teren arabil. Reclamanta a acceptat 7 ha din acestea, Ón privin˛a
c„rora a fost pus„ Ón posesie, dar a refuzat restul, din cauza amplas„rii. Œn prezent,
pe rolul instan˛elor interne se afla un litigiu referitor la amplasarea terenurilor
restituite reclamantei care, Ón opinia acesteia, nu corespunde amplas„rii terenurilor
de˛inute anterior de mama sa.
II. DREPTUL INTERN APLICABIL
22. Prevederile aplicabile ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel erau
formulate la data faptelor Ón litigiu (publicat„ Ón Monitorul Oficial din 20
februarie 1991), dispun urm„toarele:
Articolul 8
îStabilirea dreptului de proprietate privat„ asupra terenurilor care se g„sesc
Ón patrimoniul cooperativelor agricole de produc˛ie se face Ón condi˛iile prezentei
legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau construirea acestui drept.

178

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

De prevederile legii beneficiaz„ membrii cooperatori care au adus p„m‚nt Ón
cooperativ„ sau c„rora li s-a preluat Ón orice mod teren de c„tre aceasta, precum
∫i, Ón condi˛iile legii civile, mo∫tenitorii acestora (...)“
Articolul 11
î(1) Œn scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau
constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor Óndrept„˛i˛i ∫i eliber„rii
titlurilor de proprietate, Ón fiecaer comun„, ora∫ sau municipiu, se constituie, prin
decizia prefecturii, o comisie condus„ de primar.
(2) Comisiile comunale, or„∫ene∫ti sau municipale vor func˛iona sub
Óndrumarea unei comisii jude˛ene, numit„ prin decizia prefectrii ∫i condus„ de
prefect.
(3) Procedura de constituire ∫i modul de func˛ionare a comisiilor, precum ∫i
modelul ∫i modul de atribuire a noilor titluri de proprietate, se vor stabili prin
hot„r‚re a Guvernului Ón t ermen de 15 zile de la data public„rii prezentei legi.
Din comisii vor face parte cet„˛eni desemna˛i de ob∫te din toate categoriile
Óndrept„˛ite, speciali∫ti ∫i func˛ionari publici. Œn comunele constituite din mai
multe sate, cet„˛enii vor fi desemna˛i propor˛ional cu ponderea numeric„ a
locuitorilor din fiecare sat.
(4) Comisia jude˛ean„ este competent„ s„ solu˛ioneze contesta˛iile ∫i s„
valideze sau s„ invalideze m„surile stabilite de comisiile subordonate.
(5) Œmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene, cel nemul˛umit poate face pl‚ngere
la judec„toria Ón raza c„reia este situat terenul, Ón termen de 30 de zile de la data la
care a luat cuno∫tin˛„ de solu˛ia dat„ de comisia jude˛ean„.
(8) Controlul judec„toresc se limiteaz„ exclusiv la aplicarea corect„ a
dispozi˛iilor imperative din prezenta lege cu privire la dreptul de a ob˛ine titlul de
proprietate, la Óntinderea suprafe˛ei de teren ce se cuvine ∫i, dac„ este cazul, la
exactitatea reducerii acestei suprafe˛e, potrivit legii;“
Articolul 13
îAtribuirea efectiv„ a terenurilor se face, Ón zona colinar„, de regul„, pe
vechile amplasamente (...)“.
îPersoanale ale c„ror terenuri agricole au fost trecute Ón proprietate de stat,
ca efect al unor legi speciale, altele dec‚t cele de expropriere, ∫i care se afl„ Ón
administrarea unit„˛ilor agricole de stat, devin la cerere ac˛ionari la societ„˛ile
comerciale Ónfiin˛ate Ón baza Legii nr. 15/1990 din actualele unit„˛i agricole de
stat (...).
(...) Num„rul de ac˛iuni primite va fi propor˛ional cu suprafa˛a de teren Ón
echivalent arabil trecut„ Ón patrimoniul statului, f„r„ a putea dep„∫i Óns„ valoarea a
10 ha teren de familie, Ón echivalent arabil.“
Articolul 38
îŒn localit„˛ile cu deficit de teren Ón care terenurile fo∫tiolor proprietari se
afl„ Ón proprietatea statului ∫i ace∫tia nu opteaz„ pentru ac˛iuni Ón condi˛iile
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art. 36 ∫i nu li se pot atribui lor sau mo∫tenitorilor suprafa˛a minim„ prev„zt„ de
prezenta lege, comisiile jude˛ene vor hot„rÓ atribuirea unei suprafe˛e de 5.000 mp
de familie, Ón echivalent arabil, la cerere, din terenurile proprietatea statului.
Pentru diferen˛a de teren p‚n„ la care sunt Óndrept„˛i˛i fo∫tii proprietari sau
mo∫tenirorii lor, potrivit prezentei legi, se aplic„ corespunz„tor prevederile art. 36.“
23. Legea nr. 18/1991 a fost republicat„ Ón Monitorul oficial din 5 ianuarie
1998, pentru a include modific„rile ce ia-u fost aduse prin Legea nr. 169/1997, ale
c„reidispozi˛ii aplicabile prev„d:
Articolul 6
îAlineatele (4)-(10) ale articolului 11 se abrog„.“
Articolul 443
î(2) Œmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene se poat e face pl‚ngere la
judec„toria (...) Ón termen de 30 de zile de la comunicare.“
Articolul 446
îPl„ngerea (...) poate fi Óndreptat„ ∫i Ómpotriva m„surilor de punere Ón
aplicare a art. 36 din prtezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi
ac˛iiuni Ón unit„˛ile agricole de stat, reorganizate Ón societ„˛i comerciale conform
Legii nr. 15/1990.“
Articolul 448
îInstan˛a solu˛ioneaz„ cauza potrivit regulilor prev„zute Ón Codul de
procedur„ civil„ ∫i Ón Legea penru organizarea judec„toreasc„. Pe baza hot„r‚rii
judec„tore∫ti definitive, comisia jude˛ean„, care a emis titlul de proprietate, Ól va
modifica, Ól va Ónlocui sau Ól va desfiin˛a.“
24. Prevederile aplicabile ale Legii nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ∫i celor
forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991, astfel cum a fost
modificat„ prin Legea nr. 169/1997, dispun urm„toarele:
Articoilul 2
î(...) reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechiel amplasamente,
dac„ acestea sunt libere.“
Articolul 3
îReconstituirea dreptului de proprietate pentru (...) suprafa˛a (...) adus„ Ón
cooperativa agricol„ de produc˛ie, (...) dar nu mai mult de 50 ha de proprietar
deposedat, se face integral Ón localit„˛ile Ón care exist„ suprafe˛e de teren agricol
constituite ca rezerv„ la dispozi˛ia comisiei (...).
Articolul 8
îPersoanele fizice c„rora li s-a stabilit calitatea de ac˛ionar la societ„˛ile
comerciale (...) Ón temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 li se
restituie Ón natur„ suprafe˛e de aceea∫i calitate (...). Atribuirea efectiv„ a
terenurilor se face Ón zona colinar„ pe vechile amplasamente (...)“.
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25. Guvernul invoc„ inadmisibilitatea cererii, motiv‚nd aceasta prin lipsa
calit„˛ii de victim„ a reclamantei, Ón sensul art. 34 din Conven˛ie , av‚nd Ón vedere
schimb„rile survenite Ón situa˛ia de fapt dup„ 22 octombrie 1995. Acesta subliniaz„
c„ reclamantei i-a fost atributi dreptul de proprietate asupra a 8 ha de vie ∫i 2 ha de
teren arabil (a se vedea alin. 21 anterior). Or, dac„ Guvernul admite c„ restituirea
nu a avut loc pe acela∫i amplasament al terenurilor de˛inute de mama sa, el
subliniaz„ faptul c„ reclamantei i-a fost restituit„ Ón natur„ suprafa˛a integral„ care
i-a apar˛inut acesteia din urm„, ∫i anume, 10 ha de teren. De asemenea, Guvernul
arat„ c„ actuala lege a fondului funciar nu Ói mai permite reclamantei s„ ob˛in„
reconstituirea dreptului s„u de proprietate pe vechiul amplasament.
26. Reclamanta eviden˛iaz„ faptul c„ autorit„˛ile Ómputernicite s„ pun„ Ón
aplicare Legea nr. 18/1991 au atribuit terenurile fo∫tilor proprietari unor ter˛i care
nu aveau acest drept. Or, reclamantei i-au fost atribuite terenuri
necorespunz„toare sau ac˛iuni, cu toate c„ prevederile Legii nr. 18/1991 obligau
autorit„˛ile s„ dispun„ restituirea Ón natur„ ∫i, Ón plus, pe vechiul amplasament,
fiind vorba de zona colinar„, destinat„ culturii vi˛ei-de-vie.
27. Curtea nu poate s„ speculeze asupra faptului dac„ Ói era permis sau nu
reclamantei, Ón temeiul legisla˛iei aplicabile la data primei sale cereri Ón restituire,
s„ ob˛in„ terenul pe vechiul amplasament, Ón condi˛iile Ón care instan˛ele chemate
s„ examineze aceas„ problem„ cu prilejul contesta˛iei introduse de c„tre
reclamant„ Ómpotriva deciziei Comisiei administrative din 29 iulie 1993 s-au
declarat necompetente s„ solu˛ioneze acest aspect al cereeri, cit‚nd art. 11 din
Legea nr. 18/1991, sau cum dispunea acesta la momentul respectiv. Curtea
constat„ ∫i c„ un nou litigiu referitor la amplasarea terenurilor restituite
reclamantei se afl„ Ón prezent pe rolul instan˛elor interne (conform alin. 21
anteerior).
Oricum, Curtea observ„ c„ restituirea terenurilor men˛ionat„ de Guvern se
Óntemeiaz„ pe o alt„ baz„ legal„ dec‚t cea aflat„ la originea litigiului prezentat Ón
fa˛a Cur˛ii ∫i c„ a avut loc Ón februarie 2001, pentru o parte din teren, ∫i Ón
noiembrie 2002 pentru restul terenului, adic„ la aproximativ zece ani de la data la
care reclamanta a f„cut prima cerere Ón temeiul Legii fondului funciar.
28. Œn plus, Curtea constat„ c„ pl‚ngerile formulate de reclamant„ nu se
limiteaz„ la ingerin˛a autorit„˛ilor Ón dreptul s„u de proprietate, ci se refer„ ∫i la
Ónc„lcarea articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie. Or, Ón lipsa recunoa∫terii,
explicite sau Ón substan˛„, a faptului c„ s-a produs o Ónc„lcare a Conven˛iei,
precum ∫i Ón lipsa unei repara˛ii din partea autorit„˛ilor, reclamanta se poate, Ón
mod incontestabil, pretinde victim„ a hot„r‚rii instan˛elor c„ nu sunt competente
s„ examineze o decizie administrativ„ a Comisiei, cum a fost cazul Ón spe˛„ (a se
vedea, mutatis mutandis, hot„r‚rea Ón cauza Cri∫an Ómpotriva Rom‚niei, cererea
nr. 42930/98, alin. 27-30, din 27 mai 2003).
29. Prin urmare, Curtea respinge excep˛ia preliminar„ ridicat„ de Guvern.
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II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 6
ALINEATUL 1 DIN CONVENfiIE
30. Reclamanta se pl‚nge, mai Ónt‚i de refuzul instan˛elor de a examina
legalitat ea unei decizii a Comisiei administrative. Ea invoc„ art. 6 alin. 1 din
Conven˛ie, ale c„rui prevederi aplicabile dispun:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil a cauzei sale (...),
de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i impar˛ial„, instituit„ de de lege, car e s„ decid„
(...) asupra contesta˛iilor sale privind drepturi ∫i obliga˛ii cu caracter civil.“
31. Reclamanta eviden˛iaz„ faptul c„ inst an˛ele rom‚ne aveau, Ón temeiul
art. 11 din Legea nr. 18/1991, o competen˛„ limitat„ Ón ceea ce prive∫te
reconstituirea dreptului de proprietate. Aceast„ situa˛ie a determinat instan˛ele
sesizate prin contesta˛ia ei s„ n examineze legalitatea reconstituirii dreptului s„u
de proprietate prin acordarea de ac˛iuni la o societate comercial„.
32. Guvernul reaminte∫te ca, potrivit jurispruden˛ei constante a Cur˛ii,
dreptul de acces la justi˛ie nu este un drept absolut, ci el poate fi supus unor
limit„ri implicit admise, necesit‚nd, prin natura sa, o reglementare de c„tre stat.
Or, el subliniaz„ ca, Ón spe˛„, instan˛ele interne s-au pronun˛at Ón cazul contesta˛iei
reclamantei Ómpotriva deciziei Comisiei administrative, respect‚nd limitele
competen˛ei atribuite lor prin Legea nr. 18/1991.
33. Œn observa˛iile sale complementare, Guvernul subliniaz„ c„ el nu contest„
cele sus˛inute de reclamanta pe terenul art. 6 alin. 1 din Conven˛ie. El precizeaz„,
totu∫i, c„ art. 11 din Legea nr. 18/1991, Ón vigoare la momentul respectiv ∫i care
limita competen˛a instan˛elor, a fost modificat prin Legea nr. 169/1997. Œncep‚nd
din acest moment, competen˛a instan˛elor Ón materie nu mai este limitat„ ∫i
acestea au posibilitatea s„ examineze toate aspectele de fapt ∫i de drept ale
deciziilor pronun˛ate de Comisia administrativ„.
34. Curtea constat„ c„ procedura Ón litigiu f„cea referire la legalitatea unei
decizii a Comisiei administrative privitoare la dreptul reclamantei, a∫a cum era
prev„zut de Legea fondului funciar, de a ob˛ine restituirea unui bun imobiliar,
drept ce Ómbr„ca, incontestabil, un caracter civil, Ón sensul alin. 1 al art. 6
men˛ionat anterior, care este, prin urmare, aplicabil Ón spe˛„.
35. Curtea reaminte∫te ca, fiind vorba de decizii referitoare la drepturi ∫i
obliga˛ii cu caracter civil, art. 6 alin. 1 din Conven˛ie dispune ca deciziile luate de
autorit„˛i administrative care nu Óndeplinesc cerin˛ele acestei prevederi s„ fie
supuse controlului ulterior al unui organ judiciar cu competen˛a deplin„ (a se
vedea cauza Crisan Ómpotriva Rom‚niei, citat„ anterior, alin. 24; cauza Ortenberg
Ómpotriva Austriei, hot„r‚rea din 25 noiembrie 1994, seria A nr. 295-B, p. 49-50,
alin. 31; cauza Stallinger ∫i Kuso Ómpotriva Austriei, hot„r‚rea din 23 aprilie
1997, Culegere de decizii ∫i hot„r‚ri 1997-II, p. 679-680, alin. 51).
36. Curtea consider„, mai Ónt‚i, c„ respectiva Comisie administrativ„ care s-a
pronun˛at, la 29 iulie 1993, asupra cererii reclamantei Ón restituirea terenului,
numit„ prin ordin al Prefectului ∫i condus„ de acesta din urm„, Ón temeiul art. 11
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din Legea nr. 18/1991, nu respecta condi˛ia de independen˛„ Ón raport cu
executivul ∫i nu poate, prin urmare, s„ constituie o îinstan˛„“, Ón sensul art. 6 alin.
1 sus-men˛ionat (conform, mutatis mutandis, Crisan Ómpotriva Rom‚niei, susmen˛ionat„, alin. 25; Sramek Ómpotriva Austriei, hot„r‚rea din 22 octombrie 1984,
seria A nr. 84, p. 17, alin. 42). Din cele prezentate rezult„ c„, pentru a fi
Óndeplinite cerin˛ele art. 6 alin. 1 din Conven˛ie, e necesar ca persoana interesat„
s„ poat„ supune deciziile luate de autoritatea administrativ„ Ón cauza controlului
ulterior al unui organ judiciar cu competen˛a deplin„.
37. Or, Curtea constat„, Ón aceast„ privin˛„, ca instan˛ele sesizate de
reclamant„ printr-o contesta˛ie Ómpotriva deciziei prin care Comisia
administrativ„ Ói atribuise ac˛iuni s-au declarat necompetente s„ controleze
legalitatea acesteia, Ón temeiul art. 11 din Legea nr. 18/1991, a∫a cum era format
la momentul respectiv.
38. Curtea ia act cu interes de modificarea legislativ„ indicat„ de Guvern
referitor la extinderea competen˛ei, de acum Ónainte nelimitat„, a instan˛elor
chemate s„ se pronun˛e cu privire la legalitatea deciziilor administrative ale
Comisiei (conform dreptului intern aplicabil, Ón special alin. 23 anterior). Totu∫i,
prevederile legale care reglementau, la momentul faptelor, competen˛a instan˛elor
judec„tore∫ti sesizate cu o contesta˛ie Ómpotriva unei decizii a Comisiei ∫i
aplicarea lor, Ón spe˛„, de c„tre instan˛e, au determinat, Ón cauz„, imposibilitatea
reclamantei de a supune deciziile emise de o autoritate administrativ„ care nu
Óndepline∫te calit„˛ile unei îinstan˛e“, Ón sensul articolului 6 alineatul 1 din
Conven˛ie, verific„rii ulterioare a unui organ judiciar cu competen˛a deplin„.
39. Œn lumina celor prezentate, Curtea apreciaz„ c„ aceast„ imposibilitate a
instan˛elor, datorat„ legisla˛iei interne Ón vigoare la data respectiv„, de a stabili
dac„ reclamanta Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de lege pentru a ob˛ine
restituirea Ón natur„ a terennului ∫i, Ón plus, pe vechiul amplasament, constatat„ Ón
cadrul contesta˛iei reclamantei Ómpotriva deciziei administrative care statua
asupra drepturilor sale civile, aduce atingere substan˛ei dreptului s„u de acces la
justi˛ie.
40. Prin urmare, se constat„ o Ónc„lcare a articolului 6 alineatul 1 din
Conven˛ie.
III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 1 DIN PRIMUL
PROTOCOL ADIfiIONAL LA CONVENfiIE
41. Reclamanta apreciaz„ c„, din cauza modului Ón care a fost solu˛ionat„
contesta˛ia sa de c„tre instan˛ele interne, s-a adus atingere dreptului la respectarea
bunurilor sale, garantat de articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie,
potrivit c„ruia:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauza de utilitate public„
∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului
interna˛ional.
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Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesar epentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii,
sau a amenzilor.“
42. Guvernul sus˛ine c„ reclamanta nu a suferit nici o atingere a dreptului sau
de proprietate ∫i face trimitere la decizia Ón cauza Malhous Ómpotriva Republicii
Cehe, cererea nr. 33071/96, C.E.D.O. 2000-XII). Œn subsidiar, acesta apreciaz„ c„
o eventual„ atingere a dreptului de proprietate al reclamantei ar fi Óntr-at‚t de
infim„, Ónc‚t ar putea intra Ón marja de apreciere a statului.
43. Reclamanta contest„ argumentele Guvernului ∫i precizeaz„ c„ susmen˛ionata cauz„ Malhous Ómpotriva Republicii Cehe nu este aplicabil„ Ón spe˛„.
Ea arat„ c„, spre deosebire de domnul Malhous, ea Óndeplinea condi˛iile prev„zute
de lege pentru a ob˛ine restituirea Ón natur„ ∫i, Ón plus, pe vechiul amplasament,
Óntruc‚t terenul apar˛inuse mamei sale, dar instan˛ele sesizate au refuzat s„ se
pronun˛e asupra acestui aspect, invoc‚nd limitele legale ale competen˛ei lor. Ea
precizeaz„, Ón aceast„ privin˛„, faptul s„, la data intr„rii Ón vigoare a legii, terenul
s„u f„cea parte din patrimoniul cooperativei agricole de produc˛ie ∫i c„ acesta este
situat, a∫a cum prevede art. 13 din Legea nr. 18/1991, Óntr-o zon„ colinar„, ∫i
anume, Ón apropierea localit„˛ii Panciu, jude˛ul Vrancea.
44. Œn observa˛iile sale complementare, ulterioare datei de 10 septembrie
2002, dat„ la care camera a declarat cererea admisibil„, Guvernul apreciaz„ c„
art. 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie nu este aplicabil Ón spe˛„,
reclamanta neav‚nd nici un bun actual, nici o speran˛„ legitim„, Ón sensul
jurispruden˛ei constante a Cur˛ii.
45. Curtea apreciaz„ c„ problemele ridicate de Guvern Ón observa˛iile sale
complementare ∫i-ar avea locul mai degrab„ Ón cadrul unei excep˛ii preliminare
care s„ sus˛in„ incompatibilitatea rationae materiae a acestui cap„t de cerere cu
prevederile Conven˛iei. Riducat„ pentru prima dat„ dup„ pronun˛area deciziei de
admisibilitate Ón cauz„, o asemenea excep˛ie este tardiv„, av‚nd Ón vedere c„
Guvernul a dec„zut din dreptul de a formula excep˛ii, (a se vedea, Óntre altele,
mutatis mutandis, Ceteroni Ómpotriva Italiei, hot„r‚rea din 15 noiembrie 1996,
Culegere de decizii ∫i hot„r‚ri 1996-V, p. 1755-1756, alin. 19).
46. Oricum, Curtea consider„, ˛in‚nd cot de concluziile formulate la
alineatele 38-40 anterioare, c„ nu este necesar s„ se pronun˛e asupra acestui cap„t
de cerere ( a se vedea, Óntre altele, mutatis mutandis, hot„r‚rile Laino Ómpotriva
Italiei, cererea nr. 33158/96, alin. 25, C.E.D.O. 1999-I; Zanghi Ómpotriva Italiei,
hot„r‚rea din 19 februarie 1991, seria A nr. 194-C, p. 47, alin. 23; Biserica
catolic„ din Cannee Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 16 decembrie 1997,
Culegere de decizii ∫i hot„r‚ri 1997-VIII, alin. 50).
IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
47. Conform art. 41 din Conven˛ie:
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îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a conseci˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„ p„r˛ii
lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciul material ∫i moral
48. Reclamanta solicit„ cu titlu de prejudiciu material acordarea a 3 ha de
teren situate Ón proximitatea terenului de 7 ha care i-a fost deja restituit sau, Ón
subsidiar, o sum„ corespunz„toare valorii bunului imobiliar men˛ionat, pe care o
apreciaz„ la 6.000 euro. Ea solicit„, Ón plus, 10.000 euro pentru prejudiciul moral
cauzat de refuzul autorit„˛ilor, vrme de aproape zece ani, de a o pune Ón posesie cu
terenul pe vechiul s„u amplasament, fapt ce ia- provocat suferin˛e fizice ∫i
psihice, i-a afectat starea s„n„t„˛ii ∫i a determinat apari˛ia unui sentiment de
nedreptate ∫i tensiune permanent„.
49. Guvernul se opune acord„rii sumelor cerute de reclamant„. El remarca,
Ón aceast„ privin˛„, ca, urmare a modific„rilor survenite Ón situa˛ia de fapt,
reclamanta a ob˛inut restituirea Ón natur„ a 8 ha de vie ∫i 2 ha de teren arabil, adic„
totalitatea suprafe˛ei de teren de˛inut„ de mama sa. Or, el subliniaz„ c„, av‚nd Ón
vedere schimbarea destina˛iei terenurilor pe perioada regimului comunist, precum
∫i titlurile de proprietate atribuite deja unor ter˛i asupra unor terenuri aflate Ón
proximitatea terenului reclamantei, este Ón mod obiectiv imosibil ca aceasta s„ fie
pus„ Ón posesie e acela∫i amplasament. Guvernul e de p„rere c„ nu se poate stabili
nici o leg„tur„ de cauzalitate Óntre suferin˛ele invocate de aceasta ∫i pretinsele
Ónc„lc„ri ale prevederilor Conven˛iei.
50. Curtea eviden˛iaz„ c„ singurul element luat Ón considerare Ón acordarea
satisfac˛iei echitabile, este, Ón spe˛„, faptul c„ reclamanta nu abeneficiat de acces
la justi˛ie pentru a contesta deciziile Comisiei administrative, ce statuau asupra
drepturilor sale cu caracter, civil. Curtea nu poate s„ speculeze care ar fi fost
solu˛ia contesta˛iei Ón caz contrar, dar nu consider„ nerezonabil„ aprecierea ca
persoan„ interesat„ a suferit o pierdere real„ de ∫ans„ (a se vedea cauzele Pelissier
∫i Sassi Ómpotriva Fran˛ei, cererea nr. 25444/94, alin. 80, C.E.D.O. 1999-II;
Cri∫an Ómpotriva Rom‚niei, sus-men˛ionat„,, alin. 36). Pronun˛‚ndu-se Ón echitate,
a∫a cum prevede articolul 41 din Conven˛ie, Curtea acord„ reclamantei suma de
4.000 euro pentru prejudiciile Ónsumate.

B. Dob‚nzi de Ónt‚rziere
51. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„ri de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor as„uga 3 puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:
1. respnge excep˛ia preliminar„ ridicat„ de Guvern;
2. hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineatul 1 din Conven˛ie;

CAUZA GLOD ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

185

3. hot„r„∫te c„ nu este necesar s„ se pronun˛e asupra cap„tului de cerere
fondat pe articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie;
4. hot„r„∫te ca:
a) statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantei, Ón termen de 3 luni de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, conform art. 44 alin. 2 din Conven˛ie, 4.000 euro
pentru prejudiciul material ∫i moral, plus orice sum„ care i-ar putea fi re˛inut„ cu
titlu de impozit, urm‚nd a fi achita˛i Ón lei rom‚ne∫ti, conform ratei de schimb
aplicabile la momentul pl„˛ii;
b) aceast„ sum„ va fi majorat„, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului
men˛ionat p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, cu o dob‚nd„ simpl„ de Ónt‚rziere
egal„ cu dob‚nda minim„ pentru Ómprumut practicat„ de Banca central„
european„, valabil„ Ón aceast„ perioad„, la aceasta ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3
puncte procentuale;
5. respinge de acordare a unei satisfac˛ii echitabile pentru surplus.
Redactat„ Ón limba francez„ ∫i comunicat„ Ón scris la data de 16 septembrie
2003, Ón aplicarea art. 77 alin. 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 20.04.2004

Ón cauza Notar Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 42860/98)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1105 din 26.11.2004

(Rezolvare pe cale amiabil„)

Œn cauza Notar Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii J.-P. Costa, pre∫edinte; A.B. Baka, L. Loucaides,
C. BÓrsan, K. Jungwiert, V. Butkevych, doamna A. Mularoni, judec„tori; ∫i
domnul T.L. Early, grefier adjunct de sec˛ie;
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la data de 23 martie 2004,
pronun˛at„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceea∫i dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 42860/98, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Gheorghe Notar
(reclamantul), a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului la data de 30
martie 1998, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Reclamantul este reprezentat de doamna M. Macovei, avocat„ Ón Baroul
Bucure∫ti. Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental,
domnul B. Aurescu, subsecretar de stat.
3. Reclamantul pretinde c„ ar fi fost victima unei Ónc„lc„ri a articolelor 3 ∫i
13 din Conven˛ie, av‚nd Ón vedere presupusa supunere la rele tratamente de c„tre
organele de poli˛ie ∫i gardienii Centrului de primire-triere a minorilor T‚rgu
Mure∫, precum ∫i neefectuarea unei anchete eficiente, care s„ conduc„ la
descoperirea ∫i pedepsirea celor responsabili. El se pl‚nge, de asemenea, invoc‚nd
articolul 5 alineatele 1-5 din Conven˛ie, c„ nu a fost arestat ∫i de˛inut potrivit
„c„ilor legale“, c„ nu a fost informat Ón termenul cel mai scurt asupra motivelor
arest„rii sale ∫i asupra acuza˛iilor aduse Ómpotriva sa, c„ nu a fost adus de Óndat„
Ónaintea unui judec„tor sau a altui magistrat Ómputernicit prin lege cu exercitarea
atribu˛iilor judiciare, c„ nu a beneficiat de dreptul ca un tribunal s„ statueze Óntr-un
termen scurt asupra legalit„˛ii de˛inerii sale ∫i c„ i-a fost Ónc„lcat dreptul la
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repara˛ii pentru de˛inerea sa Ón condi˛ii contrare dispozi˛iilor articolului 5
alineatele 1-4.
Œn plus, reclamantul sus˛ine Ónc„lcarea articolului 6 alineatul 1 din
Conven˛ie referitor la pretinsa imposibilitate de a solicita desp„gubiri pentru
de˛inerea sa ilegal„ ∫i de supunerea la rele tratamente, precum ∫i la Ónc„lcarea
dreptului sau la respectare prezum˛iei de nevinov„˛ie, Ón sensul articolului 6
alineatul 2 din Conven˛ie, motiv‚nd aceasta prin faptul c„ identitatea sa a fost
dezv„luit„ Ón cadrul unei emisiuni de televiziune, Ón cursul c„reia a fost identificat
ca autor al unei infrac˛iuni, de∫i vinov„˛ia sa nu fusese Ónc„ stabilit„ Ón mod legal.
El pretinde, Ón final, c„ a fost Ómpiedicat s„-∫i exercite dreptul de recurs
individual, potrivit articolului 34 din Conven˛ie, motiv‚nd acesta printr-o vizit„ a
unor poli˛i∫ti la domiciliul s„u, ∫i prin conven˛ia la sec˛ia de poli˛ie a membrilor
familiei sale ∫i a persoanelor care se g„seau la domiciliul s„u la momentul
respectiv.
4. Cererea a fost repartizat„ prime sec˛ii a Cur˛ii (conform art. 52 alin. 1 din
Regulament), Ón cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ examineze cererea
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1
din Regulament.
5. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(art. 25 alin. 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a
Cur˛ii, reorganizat„ astfel (art. 52 alin. 1).
6. Prin decizia din 13 noiembrie 2003, camera a declarat cererea par˛ial
admisibil„.
7. Prin scrisoarea din data de 13 ianuarie 2004, partea reclamant„ a informat
grefa Cur˛ii (numit„ Ón continuare gref„) ca, urmare a negocierilor purtate cu
agentul guvernamental rom‚n ∫i a propunerilor venite din partea acestuia din
urm„, este dispus„ s„ accepte rezolvarea cauzei pe cale amiabil„.
8. La data de 5 februarie 2004, Ón urma schimbului de coresponden˛„ Óntre
gref„ ∫i Guvern, acesta din urm„ a confirmat termenii propunerii de rezolvare pe
cale amiabil„ ∫i a transmis o declara˛ie oficial„ Ón acest sens, semnat„ de agentul
guvernamental.
9. La 9 februarie 2004, reclamantul a confirmat, la cererea grefei, c„ accept„
propunerea de rezolvare pe cale amiabil„ a cauzei, a∫a cum a fost exprimat„ Ón
declara˛ia dat„ de Guvern la 5 februarie 2004.
ŒN FAPT
10. Reclamantul este cet„˛ean rom‚n, s-a n„scut Ón 1979 ∫i are domiciliul la
T‚rgu Mure∫.
1. Arestarea reclamantului
a) Opinia reclamantului
11. La data de 7 iulie 1996, reclamantul Ómpreun„ cu al˛i trei minori,
suspecta˛i de a fi comis o t‚lh„rie asupra minorului V.A., au fost prin∫i de
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poli˛i∫tii N.I. ∫i M.D. Œn drum spre sec˛ia de poli˛˛ie, ei au fost lovi˛i de cei doi
poli˛i∫ti.
12. Cei patru minori ∫i victima V.A. au fost condu∫i Óntr-o Ónc„pere, Ónso˛i˛i
de poli˛istul M.D. Victima V.A. a negat orice implicare a reclamantului Ón
respectivul incident.
13. Anun˛a˛i de familia M., p„rin˛ii reclamantului s-au deplasat la sec˛ia de
poli˛ie la l„sarea serii. Ofi˛erul de serviciu i-a informat c„ fiul lor a comis o
infrac˛iune ∫i c„ nu este posibil s„ Ól vad„.
14. Reclamantul ∫i ceilal˛i trei minori au fost interoga˛i de M.D. ∫i N.I., care
le-au dictat ce s„ scrie. Reclamantul a fost for˛at s„ rescrie declara˛ia de mai multe
ori, fiind b„tut continuu, Óntruc‚t niciuna din declara˛iile sale nu p„rea s„ le
convin„ poli˛i∫tilor. Interogatoriul a avut loc f„r„ ca un avocat s„ fie prezent.
15. Œn jurul orei 20, mama reclamantului, c„reia i s-a permis p‚n„ la urm„ s„∫i vad„ fiul pentru c‚teva minute, a intrat Ón Ónc„perea Ón care se aflau minorii ∫i a
v„zut urme de violen˛„ fizic„ la capul, pe fa˛„ ∫i pe bra˛ele reclamantului.
16. Reclamantul ∫i ceilal˛i minori au fost urca˛i apoi Óntr-o ma∫in„ de poli˛ie
∫i condu∫i la Centrul de primire-triere a minorlor T‚rgu Mure∫ (numit Ón
continuare Centrul). Poli˛ia a redactat o scrisoare de Ónso˛ire Ón aten˛ia Centrului,
men˛ion‚nd c„ minorii acostaser„ trec„tori. Scrisoarea nu a fost Ónregistrat„ Ón
registrul poli˛iei ∫i nici nu a fost datat„.
b) Opinia Guvernului
17. Guvernul contest„ faptul c„, Ón urma incidentului din 7 iulie 1996,
poli˛i∫tii ar fi f„cut uz de for˛„ pentru a-i prinde pe reclamant ∫i pe ceilal˛i minori
implica˛i Ón t‚lh„ria comis„ asupra lui V.A. Potrivit Guvernului, dup„ ce au fost
alerta˛i de un martor, poli˛i∫tii s-au deplasat la fa˛a locului, i-au imobilizat pe
presupu∫ii autori ai infrac˛iunii ∫i i-au condus apoi la sec˛ia de poli˛ie.
18. Reclamantul ∫i ceilal˛i minori suspecta˛i de a fi comis infrac˛iuni nu au
fost lovi˛i dup„ ce au fost du∫i la sec˛ia de poli˛ie. Poli˛i∫tii nu au f„cut altceva
dec‚t s„ le atrag„ aten˛ia minorilor c„ trebuie s„ spun„ adev„rul, ∫i s„ le ia
declara˛ii.
2. Internarea reclamantului Ón Centrul de ocrotire a minorilor
a) Opinia reclamantului
19. Œn noaptea de 7 spre 8 iulie 1996, la o or„ neprecizat„, Óntre 22 ∫i 6
diminea˛a, reclamantul ∫i ceilal˛i minori au fost du∫i la Centru. La sosire, ei au
fost obliga˛i s„ fie ra∫i Ón cap, s„ Ó∫i schimbe hainele cu cele date de Centru, s„
fac„ du∫ cu ap„ rece ∫i s„ fie sp„la˛i cu gaz.
20. Œn data de 8 iulie 1996, diminea˛a, gardianul D.L. de la Centru i-a lovit
cu pumnii ∫i cu picioarele, spun‚ndu-le c„ acesta nu e dec‚t Ónceputul.
21. Œn aceea∫i zi, spre pr‚nz, p„rin˛ii reclamantului, ob˛in‚nd de la ofi˛erul de
poli˛ie O.D. permisiunea de a-∫i vedea fiul c‚teva minute, s-au deplasat la Centru,
Ónso˛i˛i de M.R., o angajat„ a Centrului, ei ∫i-au v„zut fiul ∫i au constatat urme de
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violen˛„ pe corpul acestuia. Tat„l reclamantului a cerut atunci lui M.R. ca fiul s„u
s„ fie examinat de un medic, dar M.R. a refuzat, explic‚ndu-i c„ Centrul nu
dispune de personal medical ∫i c„ regulamentul interzice unui medic din afara
Centrului s„ examineze minorii interna˛i.
22. La 9 iulie 1996, reclamantul ∫i ceilal˛i minori au fost transporta˛i la sec˛ia
de poli˛ie pentru un nou interogatoriu. Ei nu au fost reprezenta˛i de un avocat.
Poli˛istul care i-a interogat i-ar fiobligat s„ se loveasc„ reciproc de fiecare dat„
c‚nd r„spunsul dat de unul dintre ei nu Ói convenea poli˛istului. Dac„ vreunul
dintre ei nu Ól lovea suficient de tare pe cel„lalt, poli˛istul intervenea, lovindu-l el
Ónsu∫i.
23. Dup„ aceea, au fost condu∫i Óntr-o sal„ de conferin˛e, unde se aflau mai
multe organe de poli˛ie. Ei au fost alinia˛i Ón fa˛a poli˛i∫tilor, care lua noti˛e, apoi
filma˛i de Antena 1, un post local de televiziune (numi˛i Ón continuare Postul TV
A.) ∫i, Ón final, fotografia˛i din fa˛„ ∫i din profil. Dup„ aceea, au fost transporta˛i
Ónapoi la Centru. Nici reclamantului, nici tat„lui s„u, nu li s-a cerut
consim˛„m‚ntul pentru realizarea filmului Ón cauz„ ∫i ei nu ∫i-au exprimat
niciodat„ consim˛„m‚ntul Ón aceast„ privin˛„.
24. Œn seara zilei de 9 iulie 1996, Ónregistrarea cu minorii a fost difuzat„ la
televiziune, Óntr-o emisiune a poli˛iei dedicat„ problemei delincven˛ei juvenile.
Mai mul˛i prieteni de familie ai reclamantului au v„zut emisiunea, unul dintre ei
declar‚nd c„ a v„zut urme de violen˛„ fizic„ pe corpul reclamantului. Œn plus,
ace∫tia au sibliniat c„, pe parcursul emisiunii, care a durat dou„zeci de minute,
prezentatorul a dezv„luit identitatea reclamantului ∫i a men˛ionat c„ acesta a
comis o t‚lh„rie.
25. Œn data de 9 iulie 1996 ∫i Ón urm„toarele trei zile, reclamantul ∫i ceilal˛i
minori au fost din nou b„tu˛i de gardienii Centrului, care i-au lovit cu pumnii sau
cu palmele. Œn fiecare sear„, erau obliga˛i s„ fac„ du∫ cu ap„ rece ∫i, Óntr-o sear„,
au fost sco∫i afar„ ∫i obliga˛i s„ fac„ flot„ri.
26. La 12 iulie 1996, reclamantul ∫i ceilal˛i minori, dup„ care li s-au dat
Ónapoi hainele, au fost trimi∫i la sec˛ia de poli˛ie, ∫i, apoi, elibera˛i.
27. Ei nu au fost examina˛i de c„tre un medic la internarea Ón Centru.
28. Œn data de 26 iulie 1996, Comisia pentru ocrotirea minorilor de pe l‚ng„
Consiliul Jude˛ean Mure∫ a adoptat o decizie prin care, Ón conformitate cu art. 1 d)
din Legea nr. 3/1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori, autoriza
retractiv internarea Ón Centru a reclamantului ∫i a celorlal˛i minori, pe o durat„ de
cinci zile, Óncep‚nd cu 7 iulie 1996, pe motiv c„ erau predispu∫i la comiterea de
infrac˛iuni.
b) Opinia Guvernului
29. La 7 iulie 1996, Ón jurul orei 23, reclamantul a fost internat Ón Centru,
unde a fost supus unor m„suri de igien„ ∫i dezinfectare.
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30. Œn jurul orei 23:30, tat„l reclamantului i-a fost interzis accesul Ón Centru
de c„tre gardianul T.P., care i-a explicat c„ regulamentul nu permite vizite pe
timpul nop˛ii ∫i l-a sf„tuit s„ revin„ Ón diminea˛a urm„toare.
31. Guvernul contest„ c„ reclamantul ar fi fost ras Ón cap, c„ ar fi fost lovit ∫i
supus la du∫uri reci. Acesta face trimitere la o scrisoare datat„ 21 mai 2001,
adresat„ prefectului de Mure∫, din partea Centrului ∫i a Direc˛iei generale pentru
protec˛ia copilului, Ón care se men˛iona:
îŒn Centru, copilul nu a fost ras Ón cap ∫i nu a fost obligat s„ fac„ du∫uri reci;
la internare, copilul a fost îigienizat“ ∫i îdeparazitat“ ∫i i s-a pus la dispozi˛ie
echipamentul necesar (...) nici minorul, nici p„rin˛ii s„i ∫i nici I.H. nu au f„cut
vreo cerere oficial„ c„tre conducerea Centrului pentru a solicita ca reclamantul s„
fe consultat de un medic.“
32. Guvernul nu contest„ faptul c„ reclamantul ∫i ceilal˛i minori nu au fost
examina˛i de un medic pe perioada intern„rii lor Ón Centru.
33. Emisiunea Ónregistrat„ Ón data de 9 iulie 1996 la sec˛ia de poli˛ie ∫i
difuzarea sa de c„tre postul de televiziune A. s-ar fi f„cut cu consim˛„m‚ntul
reclamantului ∫i cu acordul prealabil al Inspectoratului de Poli˛ie din T‚rgu Mure∫.
3. Procedura penal„ deschis„ Ómpotriva reclamantului pentru t‚lh„rie
34. La 15 iulie 1996, reclamantul a fost convocat la poli˛ia din T‚rgu Mure∫,
unde, asistat de un avocat, ∫i Ón prezen˛a unuia dintre p„rin˛ii s„i, a fost informat
c„ este suspectat de comiterea unei t‚lh„rii, infrac˛iune pedepsit„ de articolul 211
din Codul penal. Reclamantul a declarat c„ se consider„ nevinovat, Óntruc‚t el nu
a f„cut dec‚t s„ asiste la faptele comise de al˛i minori.
35. la 15 iulie 1996, Poli˛ia din T‚rgu Mure∫ a propus Procurorului Ónceperea
urm„rii penale Ómpotriva reclamantului ∫i solicitat ca acesta s„ fie arestat
preventiv, Óntruc‚t reprezint„ un pericol public. Œn aceea∫i zi, reclamantul a fost
convocat de Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria T‚rgu Mure∫, unde, Ón prezen˛a
avocatului s„u, a luat cuno∫tin˛„ de con˛inutul dosarului ∫i ∫i-a sus˛inut din nou
nevinov„˛ia. Procurorul nu a emis mandat de arestare pe numele reclamantului,
a∫a cum propusese poli˛ia.
36. La 9 decembrie 1996, poli˛ia din T‚rgu Mure∫ a finalizat cercet„rile
referitoare la jaful comis Ón data de 7 iulie 1996 ∫i a Óntocmit un referat Ónaintat
procurorului, cu propunerea de a dispune trimiterea Ón judecat„.
37. Prin rechizitoriul din 17 februarie 1997, Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Jude˛ean Mure∫ a dispus neÓnceperea urm„rii penale Ómpotriva reclamantului, Ón
temeiul art. 10 d) din Codul de procedur„ penal„, stabilind c„ acesta nu a comis o
infrac˛iune.
4. Pl‚ngerea penal„ a reclamantului pentru supunerea la rele tratamente ∫i
de˛inere ilegal„
38. La 16 iulie 1996, tat„l reclamantului a depus la Parchetul Militar T‚rgu
Mure∫ o pl‚ngere Ómpotriva poli˛i∫tilor N.I. ∫i M.D. ∫i Ómpotriva gardienilor
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Centrului, prin care Ói acuza c„ l-au b„tut ∫i maltratat pe fiul s„u Óntre 7 ∫i 12 iulie
1996. El s-a pl‚ns ∫i de de˛inerea ilegal„ a fiului s„u, Ón lipsa unui mandat de
arestare, precum ∫i de refuzul angaja˛ilor Centrului de a-l supune unui control
medical.
39. La 17 iulie 1996, H.V., medic legis la laboratorul de medicin„ legal„ din
T‚rgu Mure∫, l-a examinat pe reclamant la cererea parchetului. Raportul s„u de
expertiz„, din data de 17 iulie 1996, men˛iona c„ minorul nu prezint„ leziuni
traumatice vizibile, care s„ necesite Óngrijire medical„. Œn plus, raportul sublinia
c„ reclamantul acuza dureri la nivelul cutiei craniene ∫i al toracelui dorsal
bilateral.
40. Prin rezolu˛ia din 19 decembrie 1996, Parchetul Militar de pe l‚ng„
Tribunalul Militar Teritorial Bucure∫ti a dispus neÓnceperea urm„ririi penale
Ómpotriva celor doi poli˛i∫ti N.I. ∫i M.D. Ón temeiul art. 10 d) din Codul de
procedur„ penal„, cu motivarea c„ faptele de care ace∫tia au fost Ónvinui˛i nu
exist„.
41. Prin rezolu˛ia din 26 februarie 1997, colonelul magistrat V.D., procuror
militar pe l‚ng„ Sec˛ia Parchetelor militare, a confirmat solu˛ia dat„ prin rezolu˛ia
din 19 decembrie 1996 cu privire la neÓnceperea urm„ririi penale Ómpotriva
poli˛i∫tilor N.I. ∫i M.D., pe care a considerat-o corect„. Constat‚nd, Óns„, c„
prevederile Codului de procedur„ penal„ referitoare la arestare preventiv„ nu au
fost respectate Ón cazul reclamantului, a dispus trimiterea dosarului c„tre Parchetul
ierarhic inferior ∫i Ónceperea urm„ririi penale pentru arestare nelegal„.
42. Prin rezolu˛ia din 21 mai 1997, Parchetul Militar de pe l‚ng„ Tribunalul
Militar Teritorial Bucure∫ti a dispus neÓnceperea urm„ririi penale Ómpotriva
locotenentului de poli˛ie P.F. ∫i a subofi˛erilor N.I. ∫i M.D. pentru privarea de
libertate a reclamantului Ón mod ilegal.
5. Vizita organelor de poli˛ie la domiciliul recamantului ∫i procedura penal„
pentru violarea de domiciliu
43. La 24 martie 1998, tat„l reclamantului a sesizat Parchetul Militar T‚rgu
Mure∫ printr-o pl‚ngere penal„ Óndreptat„ Ómpotriva celor doi poli˛i∫ti, acuz‚ndu-i
de violare de domiciliu ∫i de purtare abuziv„, infrac˛iuni pedepsite de articolele
192 ∫i 250 din Codul Penal.
44. Parchetul a deschis o anchet„, ca urmare a pl‚ngerii penale. La 12 mai
1998, tat„l reclamantului a confirmat, cu prilejul audierii sale de c„tre Parchet, c„
cei doi poli˛i∫ti i-au prezentat, Ón data de 16 martie 1998, Ón jurul orei 13, Ón fa˛a
intr„ri casei sale, un mandat de aducere emis de Tribunalul T‚rgu Mure∫ pentru
∫edin˛a din 18 martie 1998, la care fusese convocat. Acesta a ar„tat c„, dup„ ce a
semnat mandatul pe verso, poli˛i∫tii l-au Ómpins, au intrat Ón cas„, Ón ciuda
refuzului s„u manifestat de a-i l„sa s„ intre, ∫i le-au cerut persoanelor prezenta la
domiciliul s„u s„ se legitimeze. El a declarat, de asemenea, c„ poli˛i∫tii i-au spus
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c„ nu au nevoie de mandat pentru a p„trunde Ón domiciliul s„u Ónainte de ora 22 ∫i
c„ poli˛ia se va ar„ta binevoitoare fa˛„ de el dac„ Ó∫i retrage pl‚ngerea f„cut„ la
Strasbourg. El a subliniat, Ón final, c„ are certitudinea c„ este Ón permanen˛„
h„r˛uit de organele de poli˛ie ∫i cere ca acest fapt s„ nu se mai repete.
45. La data de 2 iunie 1998, cei doi poli˛i∫ti au fost audia˛i de Parchetul
Militar T‚rgu Mure∫. Ei au confirmat faptul c„ i-au prezentat tat„lui
reclamantului, Ón data de 16 martie 1998, un mandat de aducere emis de
Tribunalul T‚rgu Mure∫. Ei au explicat ∫i faptul c„ au intrat ulterior Ón casa
reclamantului pe motiv c„ au auzit mai multe voci venind din interior, ˛in‚nd cont
de faptul c„ primiser„ reclama˛ii referitor la persoanele care frecventau imobilul
Ón cauz„. Ei au declarat c„ Ón apartament au v„zut mai multe persoane care
urm„reau un film pornografic, c„ le-au cerut acestora s„ se legitimeze ∫i le-au
comunicat s„ se preznte la sediul poli˛iei dup„ dou„ zile. Poli˛i∫tii neag„ c„ l-ar fi
Ómpins pe reclamant pentru a intra Ón cas„ sau c„ ar fi avut vreo discu˛ie pe tema
unei cereri depuse de reclamant sau de tat„l s„u la Strasbourg.
46. Œn datele de 29 martie, 10, 18 ∫i 26 iunie 1998, ∫ase persoane care se
aflau la domiciliul reclamantului la momentul incidentului din 16 martie 1998 au
fost audiate ca martori de c„tre Parchet. Acestea au declarat c„ i-au v„zut intr‚nd
pe cei doi poli˛i∫ti Ón casa reclamantului, Ón data de 16 iunie 1998, Ón timp ce
urm„reau un film la televizor. Ele au confirmat ∫i faptul c„ poli˛i∫tii le-au cerut„
s„ se legitimeze ∫i le-au comunicat s„ se prezinte la sec˛ia de poli˛ie. Martorii au
declarat c„ nu i-au auzit pe poli˛i∫ti amenin˛‚ndu-l pe reclamant ∫i c„ ace∫tia din
urm„ plecaser„ c‚nd tat„l reclamantului le-a cerut„ s„ p„r„seasc„ casa. Œn
declara˛iile martorilor nu figureaz„ nici o men˛iune referitoare la o cerere care ar
fi fost introdus„ de reclamant la Strasbourg.
47. La 31 iulie 1998, tat„l reclamantului a declarat la Parchet c„ Ó∫i retrage
pl‚ngerea penal„ din 24 martie 1998 Ómpotriva poli˛i∫tilor ∫i c„ revine asupra
declara˛iilor f„cute anterior, pe motiv c„ incidentul din 16 martie 1998 nu a avut
amplarea pe care i-o d„duse el ini˛ial. El a ar„tat ∫i c„ personal a acceptat ca cei
doi poli˛i∫ti s„ intre Ón casa sa.
48. Prin rezolu˛ia din 20 octombrie 1998, Parchetul Militar T‚rgu Mure∫ a
dispus neÓnceperea urm„ririi penle Ómpotriva celor doi poli˛i∫ti, baz‚ndu-se Ón
special pe declara˛ia tat„lui reclamantului din 31 iulie 1998, care revenea asupra
declara˛iei ini˛iale, precum ∫i pe declara˛iile celorlal˛i martori ∫i ale poli˛i∫tilor.
Parchetul a constatat c„ cei doi poli˛i∫ti s-au deplasat la domiciliul tat„lui
reclamantului cu scopul de a-l informa Ón leg„tur„ cu obliga˛ia de a se prezenta la
∫edin˛a din 18 martie 1998 ∫i de a-i prezenta mandatul emis Ón acest scop de
Tribunalul Mure∫, apoi au p„r„sit casa la cererea acestuia.
ŒN DREPT
49. Œn data de 5 februarie 2004, Curtea a primit din partea Guvernului
declara˛ia urm„toare:
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î1. Declar c„, Ón vederea unei rezolv„ri pe cale amiabil„ a cauzei av‚nd la
origine cererea nr. 42860/98, Guvernul rom‚n se ofer„ s„ acorde ex gra˛ia
reclamantului suma de 40.000 euro. Guvernul se ofer„, de asemenea, s„ acorde
reclamanului 875 euro cu titlu de prejudiciu material, precum ∫i 8.712,66 euro cu
titlu de cheltuieli de judecat„, sume pl„tibile direct avocatei sale, conform
contractului Óncheiat de aceasta cu reclamantul la 3 noiembrie 2003.
La aceast„ sum„ nu se va aplica nici un impozit ∫i nici o alt„ tax„ fiscal„ ∫i ea
va fi virat„ Ón euro, urm‚nd a fi convertit„ Ón lei, conform ratei de schimb
aplicabile la momentul pl„˛ii, Óntr-un cont bancar indicat de reclamant ∫i de
reprezentan˛ii autoriza˛i ai acestuia. Plata se va face Ón termen de trei luni de la
data pronun˛„rii hot„r‚rii Cur˛ii, conform articolului 39 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, Óncep‚nd de la data
expir„rii termenului men˛ionat ∫i p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, Guvernul se
angajeaz„ s„ pl„teasc„ o dob‚nd„ simpl„ de Ónt‚rziere egal„ cu dob‚nda minim„
pentru Ómprumut practicat„ de Banca central„ european„, valabil„ Ón aceast„
perioad„, la aceasta ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3 puncte procntuale. Aceast„
plat„ reprezint„ rezolvarea definitiv„ a cauzei.
2. Guvernul se angajeaz„ s„ ini˛ieze un proces de reform„ a legisla˛iei Ón
materia taxelor de timbru, astfel Ónc‚t ac˛iunile civile referitoare la desp„gubiri
acordate pentru tratamente contrare articolului 3 din Conven˛ie s„ fie scutite de
tax„.
3. Guvernul va lua m„surile necesare Ón scopul inform„rii for˛elor de poli˛ie
cu privire la conduita adecvat„ pe care s„ o adopte Ón vederea asigur„rii respect„rii
prezum˛iei de nevinov„˛ie, Ón sensul alineatului 2 al articolului 6 din Conven˛ie.
4. Guvernul va continua s„ depu„ eforturi Ón domeniul protec˛iei copilului
aflat Ón dificultate, conform angajamentelor luate prin legisla˛ia ∫i strategiile
adoptate la nivel na˛ional (Ordonan˛a de Urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997
privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, aprobat„ prin Legea nr. 108/1998, ∫i
Hot„r‚rea nr. 539 din 7 iunie 2001 privind strategia guvernamental„ Ón domeniul
protec˛iei copilului Ón dificultate), care Ónlocuiesc Ón totalitate legisla˛ia Ón vigoare
la momentul faptelor.
5. Guvernul consider„ c„ supravegherea, de c„tre Comitetul de Mini∫tri al
Consiliului Europei, a execut„rii hot„r‚rii Cur˛ii constituie un mecanism adecvat
pentru garantarea continu„rii progreselor Ón acest domeniu.
6. Œn final, Guvernul se angajeaz„ s„ nu solicite retrimiterea cauzei Ón fa˛a
Marii Camere, potrivit art. 43 alin. 1 din Conven˛ie, dup„ pronun˛area hot„r‚rii
camerei.“
50. Aceast„ declara˛ie a fost Ónso˛it„ de o scrisoare prin care Guvernul arat„
c„ legisla˛ia Ón vigoare la momentul faptelor, care reglementa condi˛iile de care
beneficiau minorii pe perioada intern„rii lor Ón Centrul de primire din T‚rgu
Mure∫ sau Ón alte institu˛ii/centre similare, a fost deja modificat„. El subliniaz„ c„
o Comisie jude˛ean„ pentru protec˛ia copilului ∫i un Serviciu public specializat,
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Ónfiin˛ate Ón temeiul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 26/1997 privind
protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, aprobat„ prin Legea nr. 108/1998, asigur„
pe viitor minorilor afla˛i Ón centre de plasament un mediu familial adecvat.
Guvernul indic„, inter alia, c„ p„rin˛ilor le este permis„ s„ p„streze contactul
direct ∫i permanent cu copilul lor minor aflat Óntr-un centru de plasament ∫i se
oblig„ s„ continue procesul de reform„ Ón acest domeniu.
51. La 19 februarie, Curtea a primit din partea reprezentan˛ei reclamantului o
scrisoare redactat„ Ón termenii urm„tori:
îConfirm faptul c„ reclamantul accept„ rezolvarea pe cale amiabil„ a cauzei,
a∫a cum a fost propus„ de c„tre Guvern.“
52. Curtea ia act de conven˛ia de rezolvare pe cale amiabil„ asupra c„reia au
convenit p„r˛ile (conform articolului 39 din Conven˛ie). Curtea este Óncredin˛at„
(assuree) c„ aceast„ conven˛ie reflect„ principiul respect„rii drepturilor omului,
astfel cum sunt acestea recunoscute prin Conven˛ie ∫i protocoalele sale (articolele
37 alineatul 1 Ón fine din Conven˛ie ∫i 62 alineatul 3 din regulament).
53. Prin urmare, se impune radierea cererii de pe rol.
PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA:
1. hot„r„∫te s„ radieze cererea de pe rol;
2. ia act de inten˛ia p„r˛ilor (implicit„ din partea reclamantului) de a nu
solicita retrimiterea cererii Ón fa˛a Marii Camere.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 20 aprilie
2004, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din regulamentul Cur˛ii.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 3.06.2003

Ón cauza Pantea Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 33343/96)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1150 din 6.12.2004

Œn cauza Pantea Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a doua), format„ din: dnii:
J.-P. Costa, pre∫edinte, A.B. Baka, L. Loukaides, C. BÓrsan, K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze, dna A. Mularoni, judec„tori, dna S. Dolle, grefiera de sec˛ie.
Dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu, la data de 13 mai 2003,
Pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ o pl‚ngere (nr. 33343/96) Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei de un cet„˛ean al acestui stat, domnul Alexandru Pantea (Ón continuare,
îreclamantul“), care a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului (Ón
continuare, îComisia“) la data de 28 august 1995, Ón temeiul fostului articol 25
din Conven˛ia pentru Ap„rarea Drepturilor Omului ∫i a Libert„˛ilor Fundamentale
(Ón continuare, îConven˛ia“).
2. Guvernul Rom‚niei (Ón continuare, îGuvernul“) este reprezentat de
agentul guvernamental, doamna C.I. Tarcea.
3. Reclamantul sus˛ine, Ón special, c„ luarea m„surii arest„rii preventive
Ómpotriva sa ∫i men˛inerea sa Ón stare de arest preventiv au fost contrare
dispozi˛iilor articolului 5 din Conven˛ie ∫i c„ Ón cursul perioadei de arestare a fost
supus la tratamente contrare articolului 3 din Conven˛ie.
4. Pl‚ngerea a fost trimis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data la care a intrat Ón
vigoare Protocolul 11 adi˛ional la Conven˛ie (articolul 5 alineat 2 din
Protocolul 11).
5. Pl‚ngerea a fost repartizat„ Sec˛iei I a Cur˛ii (articolul 52 alineat 1 din
Regulament). Œn cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ a examina cauza (Ón
temeiul articolului 27 alineat 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ conform
articolului 26 alineat 1 din Regulament.
6. Prin decizia din 6 martie 2001, camera astfel desemnat„ a declarat par˛ial
admisibil„ pl‚ngerea.
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7. Reclamantul ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la fondul
cauzei (articolul 59 alineat 1 din Regulament).
8. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(articolul 25 din Regulament). Prezenta pl‚ngere a fosr repartizat„ ulterior celei
de-a dou„ sec˛ii, astfel reorganizate (articolul 52 alineat 1 din Regulament).
9. La data de 16 aprilie 2002, Curtea a solicitat p„r˛ilor s„ transmit„
informa˛ii suplimentare.
10. Guvernul a r„spuns acestei solicit„ri prin scrisoarea din data de 29 aprilie
2002, iar reclamantul prin scrisoarea din data de 6 mai 2002.
11. Prin scrisoarea din data de 23 mai 2002, Grefa Cur˛ii a atras aten˛ia
Guvernului c„ a omis s„-i transmit„ anumite informa˛ii ∫i documente ∫i l-a invitat
s„ le comunice Ón cel mai scurt termen.
12. Guvernul nu a dat curs acestei invita˛ii, ultima scrisoare a acestuia c„tre
Curte dat‚nd din 29 aprilie 2002.
13. Prin scrisoarea din data de 18 iunie 2002, Grefa a informat Guvernul c„,
Ón circumstan˛ele men˛ionate la paragrafele 9-11, Curtea va proceda la examinarea
cauzei Ón stadiul actual al dosarului.

ŒN FAPT
I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
14. Reclamantul, n„scut Ón 1947, este un fost procuror care exercit„
actualmente profesia de avocat. El locuie∫te la Timi∫oara.
A. Arestarea preventiv„ a reclamantului ∫i ac˛iunea penal„ Ómpotriva acestuia
15. Œn noaptea de 20/21 aprilie 1994, reclamantul a avut o alterca˛ie cu D.N.,
Ón cursul c„reia cel din urm„ a fost grav r„nit. Dup„ cum rezult„ din raportul de
expertiza medico-legal„ efectuat„ dup„ incident, D.N. a suferit Ón noaptea
respectiv„ mai multe fracturi care au necesitat 250 zile de Óngrijiri medicale ∫i
care, Ón absen˛a unui tratament medical adecvat, i-ar fi putut pune via˛a Ón pericol.
16. Prin rezolu˛ia din data de 7 iunie 1994, procurorul D. din cadrul
Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Jude˛ean Bihor a dispus Ónceperea urm„ririi
penale Ómpotriva reclamantului.
17. La 7, 14, 16, 23, 30 iunie ∫i 5 iulie 1994, partea v„t„mat„ D.N. ∫i 21 de
martori au fost audia˛i de parchet cu privire la incident.
18. La data de 23 iunie 1994, reclamantul a fost audiat de procurorul D.F. cu
privire la alterca˛ia cu D.N. Œn cursul acestui interogatoriu, reclamantul nu a fost
asistat de un avocat.
19. Prin ordonan˛a din 5 iulie 1994, procurorul D. a pus Ón mi∫care ac˛iunea
penal„ Ómpotriva reclamantului ∫i a dispus arestarea preventiv„ a acestuia.
Œmpotriva reclamantului a fost emis un mandat de arestare pe o durat„ de 30 de
zile, Óncep‚nd de la data la care va fi arestat de c„tre organele de poli˛ie.
Œntemeindu-∫i m„sura luat„ pe dispozi˛iile art. 148 lit. c), e) ∫i h) din Codul de
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procedur„ penal„, procurorul a motivat necesitatea arest„rii preventive a
reclamantului prin faptul c„ acesta, c„utat fiind de organele de poli˛ie, se
sustr„gea de la urm„rirea penal„. S-a consemnat, de asemenea, c„ l„sarea
reclamantului Ó libertate prezint„ pericol pentru ordinea public„.
20. La data de 13 iulie 1994, reclamantul a fost trimis Ón judecat„, prin
rechizitoriul procurorului D.F., pentru tentativa la infrac˛iunea de omor prev„zut„
de art. 174 alineat 2 din Codul penal. Œn rechizitoriu era consemnat faptul c„
Ómpotriva reclamantului a fost luat„ m„sura arest„rii preventive, Óntruc‚t acesta se
sustr„sese urm„ririi penale. Se preciza c„ reclamantul a omis s„ se prezinte la
reconstituirea faptelor din noaptea de 20/21 aprilie 1994, precum ∫i la convocarea
Parchetului, ce avea ca scop luarea unei noi declara˛ii.
21. La data de 21 iulie 1994, reclamantul a fost arestat, fiind de˛inut la
Penitenciarul Oradea.
22. Œn fi∫a medical„ completat„ la sosirea Ón penitenciar, era consemnat c„
reclamantul avea o greutate de 99 km ∫i c„ suferea de ulcer duodenal, litiaz„
biliar„ ∫i psihopatie paranoic„.
23. La data de 21 iulie 1994, reclamantul, asistat de avocatul ales, a fost
condus, Ón aplicarea art. 152 din Codul de procedur„ penal„, la instan˛a
judec„toreasc„, judec„torul M.V., pre∫edinte de sec˛ie la Tribunalul Jude˛ean
Bihor, ascult‚nd reclamantul Ón camera de consiliu ∫i inform‚ndu-l cu privire la
trimiterea sa Ón judecat„, prin citarea rechizitoriului parchetului. Cu aceast„
ocazie, pun‚ndu-i-se Óntreb„ri Ón leg„tur„ cu declara˛ia dat„ Ón fa˛a organelor de
urm„rire penal„, reclamantul s-a pl‚ns de faptul c„ procurorul nu i-a permis s„
scrie el Ónsu∫i declara˛ia, sub pretextul c„ era t‚rziu ∫i nu era timp suficient pentru
aceasta. De asemenea, reclamantul s-a pl‚ns c„ a fost îterorizat“ de procuror, care
l-a l„sat s„ a∫tepte dou„ zile pe culoarul parchetului, amenin˛‚ndu-l c„ nu-i va
consemna declara˛ia ∫i c„ va dispune arestarea sa. A subliniat c„ a r„spuns fiec„rei
convoc„ri a parchetului ∫i c„ nu a Óncercat s„ se sustrag„ urm„ririi penale.
Nu rezult„ din Óncheierea de ∫edin˛„ c„ aspectele privitoare la legalitatea
m„surii arest„rii preventive au fost puse Ón discu˛ia p„r˛ilor sau c„ au fost
examinate de c„tre instan˛„.
24. Ap„r‚nd pentru prima oar„ Ón fa˛a completului de doi judec„tori la data
de 5 septembrie 1994, reclamantul, asistat de doi avoca˛i ale∫i ∫i Ón prezen˛a
procurorului K., a solicitat schimbarea Óncadr„rii juridice a faptelor pentru care a
fost trimis Ón judecat„ Ón tentativ„ la infrac˛iunea de v„t„mare corporal„ ∫i a pledat
pentru achitarea sa, Óntruc‚t faptele au fost s„v‚r∫ite Ón stare de legitim„ ap„rare.
Din Óncheierea de ∫edin˛„ nu rezult„ c„ aspectele privind legalitatea m„surii
arest„rii preventive luate Ómpotriva reclamantului au fost puse Ón discu˛ia p„r˛ilor
sau c„ au fost examinate de c„tre instan˛„.
25. La 3, 17 octombrie ∫i 14 noiembrie 2004 au fost fixate Ón cauz„ noi
termene, la care instan˛a, Ón acela∫i complet ca ∫i la primul termen, Ón prezen˛a
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procurorului K.L. ∫i a reclamantului, asistat de avoca˛ii ale∫i, a luat declara˛iile a
15 martori.
Din Óncheierile de ∫edin˛„ nu rezult„ ca aspectele privitoare la legalitatea
arest„rii au fost examinate de instan˛„.
26. Prin sentin˛a din 28 noiembrie 1994, instan˛a de fond a statuat cu
urm„rirea penal„ este incomplet„ ∫i a restituit dosarul la parchet, Ón vederea
complet„rii acesteia. Prin aceea∫i sentin˛„, instan˛a a dispus prelungirea arest„rii
preventive, apreciind ca, dat„ fiind gravitatea faptelor s„v‚r∫ite, exist„ pericolul
comiterii de noi infrac˛iuni.
27. La data de 9 decembrie 1994, reclamantul a declarat apel Ómpotriva
acestei sentin˛e, invoc‚nd lipsa de impar˛ialitate a procurorului D., care, de la
Ónceperea urm„ririi penale, i-a refuzat exercitarea dreptului fundamental la ap„rar
∫i a Ónc„lcat principiul prezum˛iei de nevinov„˛ie, numindu-l îrecidivist“, de∫i nu
fusese niciodat„ condamnat anterior. Reclamantul Ó∫i exprim„, de asemenea,
temerea ca, dup„ arestarea preventiv„ va fi prelungit„, risc„ s„ fie victima unor
noi abuzuri din partea procurorului D. ∫i s„ fie supus la rele tratamente de c„tre
de˛inu˛i. Invoc‚nd nelegalitatea m„surii arest„rii preventive dispuse Ómpotriva sa,
reclamantul solicita punerea sa Ón libertate ∫i solu˛ionarea, cu prioritate, iar pe
fond, schimbarea Óncadr„rii juridice a faptei din tentativa la omor Ón tentativa la
infrac˛iunea de v„t„mare corporal„ ∫i achitarea sa.
28. La data de 16 februarie 1995, la primul termen Ón fa˛a Cur˛ii de Apel
Oradea, la care a participat avocatul din oficiu al reclamantului, reprezentantul
Parchetului a solicitat un nou termen, Ón vederea Óndeplinirii procedurii de citare
cu reclamantul. Instan˛a a admis cererea Parchetului ∫i a fixat un nou termen la 6
aprilie 1995.
29. La data de 6 aprilie 1995, Curtea de Apel Oradea a examinat, din oficiu,
∫i a pus Ón discu˛ia p„r˛ilor aspectele privitoare la legalitatea actelor de urm„rire
penal„ Ómpotriva reclamantului, inclusiv a rechizitoriului, apreciind necesar„
analizarea acestora Ón condi˛iile Ón care reclamantul nu a beneficiat, la audierea sa
de c„tre Parchet, de asisten˛„ juridic„ ∫i nu i s-a f„cut prezentarea materialului de
urm„rire penal„ la terminarea urm„ririi penale. Prin decizia pronun˛at„ Ón aceea∫i
zi, instan˛a a admis apelul reclamantului, a desfiin˛at sentin˛a pronun˛at„ de
Tribunalul Jude˛ean Bihor la data de 28 noiembrie 1994 Ón ceea ce prive∫te
prelungirea arest„rii preventive, din urm„toarele considerente:
- curtea de apel a considerat ilegal„ arestarea reclamantului la data de 20
iulie 1994. Sub acest aspect, se preciza c„ reclamantul nu s-a sustras urm„ririi
penale, el d‚nd curs tuturor convoc„rilor Parchetului, Ón realitate, procurorul
l„s‚ndu-l s„ a∫tepte, Ón zadar, pe culoar;
- curtea de apel a apreciat c„ men˛inerea Ón stare de arest preventiv a
reclamantului dup„ data de 19 august 1994 a fost ilegal„. Se men˛iona c„
Ómpotriva reclamantului fusese emis un mandat de arestare la data de 5 iulie 1994
pentru o durat„ de 30 de zile Óncep‚nd cu data arest„rii sale ∫i c„ el a fost arestat la
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data de 20 iulie 1994. Instan˛a preciza c„ mandatul de arestare era, deci, valabil
p‚n„ la data de 19 august 1994 ∫i c„ m„sura nu a fost prelungit„, conform legii;
- curtea de apel a constatat, de asemenea, c„ dreptul reclamantului la ap„rare
a fost Ónc„lcat de c„tre procurorul desemnat s„ instrumenteze cauza, contrar art.
171 din Codul de procedur„ penal„ ∫i c„ parchetul a omis s„ prezinte referatul de
terminare a urm„ririi penale.
Œn consecin˛„, instan˛a a dispus punerea Ón libertate a reclamantului ∫i a
anulat toate actele de urm„rire penal„ efectuate Ón cauz„ de Parchet, inclusiv
rechizitoriul, restituind dosarul acestei din urm„ institu˛ii pentru reluarea urm„ririi
penale.
30. La data de 7 aprilie 1995, reclamantul a fost pus Ón libertate.
31. La data de 18 aprilie 1995, reclamantul a declarat recurs Ómpotriva
deciziei Cur˛ii de Apel Oradea, invoc‚nd faptul c„ nu era necesar„ reluarea
urm„ririi penale, Óntruc‚t probele existente la dosarul cauzei Ói dovedeau, Ón opinia
sa, nevinov„˛ia, ∫i solicit‚nd achitarea sa.
32. La data de 26 noiembrie 1996, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a respins
recursul, re˛in‚nd c„ decizia de restituire a cauzei la Parchet Ón vederea
complet„rii urm„ririi penale nu este supus„ apelului, ci numai recursului.
33. la 25 ∫i 27 februarie 1997, procurorul desemnat s„ efectueze actele de
urm„rire penal„ dup„ reluare a ascultat nou„ martori cu privire la circumstan˛ele
incidentului din noaptea de 20/21 aprilie 1994.
34. La data de 11 martie 1997, Parchetul a solicitat internarea reclamantului
la Spitalul jude˛an Oradea, sec˛ia de psihiatrie, Ón vedere efectu„rii une expertize
medico-legale psihiatrice cu scopul elucid„rii cauzelor incidentului din noaptea de
20/21 aprilie 1994.
35. La data de 24 martie 1997, procurorul desemnat s„ efectueze urm„rirea
penal„ Ón cauz„ a ascultat reclamantul ∫i doi martori.
36. La data de 1 aprilie 1997, Laboratorul jude˛ean de medicin„ legal„ Bihor
a redactat raportul de expertiz„, consemn‚nd faptul c„ reclamantul prezenta
tulbur„ri de personalitate, dar concluzion‚nd c„ reclamantul a comis actele de
agresiune Ómpotriva lui D.N. cu discern„m‚nt.
37. La 1 ∫i 3 aprilie 1997, Parchetul a ascultat trei martori ∫i a procedat la
reconstituirea faptelor ∫i la confruntarea p„r˛ii v„t„mate ∫i a reclamantului cu un
martor.
38. La data de 16 aprilie 1997, reclamantul a fost trimis Ón judecat„, prin
rechizitoriu, pentru tentativa la infrac˛iunea de v„t„mare corporal„ grav„, fapta
incriminat„ de articolul 182 alineat 1 din Codul penal. Parchetul a apreciat c„
reclamantul poate beneficia de circumstan˛a atenuant„ prev„zut„ de articolul 73
litera b), Óntruc‚t a s„v‚r∫it fapta sub st‚p‚nirea unei puternice tulbur„ri,
determinate de o provocare din parte p„r˛ii v„t„mate, care aruncase o c„r„mid„ Ón
direc˛ia sa.
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39. La data de 16 iunie 1997, reclamantul a solicitat instan˛ei, Judec„toria
Beiu∫, acordarea unui nou termen de judecat„.
40. Œntre 1 iulie ∫i septembrie 1997, pe perioada vacan˛ei judec„tore∫ti, nu a
fost fixat nici un termen Ón cauz„.
41. Œn 1997, la o dat„ neprecizat„, reclamantul a solicitat Cur˛ii Supreme de
Justi˛ie str„mutarea dosarului la o instan˛˛„ dintr-un alt jude˛, Ón vederea asigur„rii
desf„∫ur„rii normale a procesului.
42. La 22 septembrie ∫i 17 noiembrie 1997, avocatul reclamantului a
informat instan˛a cu privire la cererea de str„mutare aflat„ pe rolul Cur˛ii Supreme
de Justi˛ie ∫i a solicitat un nou termen.
43. Prin decizia din 12 decembrie 1997, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a admis
cererea de str„mutare a reclamantului ∫i a trimis cauza, spre solu˛ionare,
Judec„toriei Craiova.
44. La data de 9 ianuarie 1998, reclamantul a informat Judec„toria Beiu∫ cu
privire la decizia Cur˛ii Supreme de Justi˛ie de str„mutare a cauzei la o alt„
instan˛„. La data de 19 ianuarie 1998, Judec„toria Beiu∫ s-a conformat deciziei
Cur˛ii Supreme, transmi˛‚nd dosarul Judec„toriei Craiova.
45. La primele dou„ termene fixate de Judec„toria Craiova, reclamantul nu sa prezentat, motiv pentru care instan˛a a dispus citarea acestuia pentru un nou
termen, respectiv 22 aprilie 1998.
46. La data de 22 aprilie 1998, instan˛a a procedat la ascultarea reclamantului
∫i a so˛iei sale.
47. La termenele din 20 mai, 17 iunie ∫i 9 iulie 1998 reclamantul a fost
absent, motiv pentru care instan˛a a am‚nat solu˛ionarea cauzei.
48. Œntre 1 iulie ∫i 1 septembrie 1998, pe perioada vacan˛ei judec„tore∫ti, nu
a fost fixat nici un termen Ón cauz„.
49. La 10 septembrie ∫i 8 octombrie 1998, instan˛a a procedat la ascultarea
p„r˛ii v„t„mate ∫i a trei martori ∫i a dispus ca partea v„t„mat„ s„fie supus„ unei
examin„ri medico-legale.
Reclamantul a solicitat ascultarea unui martor prin comisie rogatorie.
50. La data de 5 noiembrie 1998, tribunalula respins cererea reclamantului ∫i
a dispus ca partea v„t„mat„ s„ se prezinte la institutul de medicin„ legal„, Ón
vederea examin„rii medico-legale.
51. La data de 3 decembrie 1998, instan˛a a procedat la ascultarea a patru
martori.
52. Au fost fixate noi termene de judecat„ la datele de 10, 24 februarie ∫i 17
martie 1999, termene la care reclamantul a fost absent. Instan’a a am‚nat
solu˛ionarea cauzei.
53. La data de 21 aprilie 1999, reclamantul a formulat, Ón scris, cerere de
am‚nare a judec„rii cauzei, motivat„ de internarea sa Ón spital.
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54. La data de 5 mai 1999, instan˛a a dat cuv‚ntul reclamantului, pentru a
pune concluzii pe fond.
55. Prin sentin˛a din 12 mai 1999, instan˛a a dispus condamnarea
reclamantului la o pedeaps„ de 262 de zile de Ónchisoare pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de v„t„mare corporal„, prev„zut„ de articolul 181 alineat 1 din Codul
penal.
56. La 18 mai, respectiv 3 iunie 1999, reclamantul ∫i partea v„t„mat„ au
declarat apel Ómpotriva acestei sentin˛e.
57. La 22 octombrie ∫i 5 noiembrie 1999 ∫i la 10 ianuarie ∫i 21 februarie
2000, Tribunalul Jude˛ean Dolj a dispus, la cererea reclamantuliu, am‚narea
judec„rii apelurilor declarate de p„r˛i.
58. La data de 13 decembrie 1999, reclamantul a solicitat instan˛ei
administrarea unor noi probe. Instan˛a a admis cererea formulat„.
59. La 19 ianuarie 2000, reclamantul a formulat cerere de recuzare a unuia
dintre membrii completului de judecat„.
60. La data de 2 februarie 2000, instan˛a a procedat la ascultarea unui martor,
iar la data de 6 martie 2000, a dat cuv‚ntul reclamantului pentru sus˛inerea
motivelor de apel invocate.
61. Prin decizia din 13 martie 2000, Tribunalul Jude˛ean Dolj a men˛inut
sentin˛a pronun˛at„ de Judec„toria Craiova la data de 12 mai 199 (paragraf 55 din
prezenta hot„r‚re).
62. La data de 16 martie 2000, reclamantul a declarat recurs Ómpotriva
acestei decizii ∫i, Ón cadrul solu˛ion„rii cererii de recurs de c„tre Curtea de Apel
Craiova, a solicitat am‚narea cauzei la termenele din 24 mai 1i 14 iunie 2000.
63. La data de 28 iunie 2000, reclamantul a prezentat instan˛ei motivele de
recurs.
64. La data de 16 august 2000, partea v„t„mat„ a solicitat am‚narea judec„rii
cauzei.
65. La termenul din data de 6 septembrie 2000, instan˛a a dat cuv‚ntul
reclamantului pentru sus˛inerea motivelor de recurs invocate.
66. Prin decizia din 13 septembrie 2000, Curtea de Apel Craiova a admis
recursul declarat de reclamant ∫i a casat sentin˛a pronun˛at„ de Judec„toria
Craiova la data de 12 mai 1999 ∫i decizia pronun˛at„ de Tribunalul Jude˛ean Dolj
la data de 13 martie 2000. Instan˛a a re˛inut ca, lu‚nd Ón considerare rechizitoriul
∫i probele administrate Ón cauz„, instan˛ele inferioare au condamnat reclamantul
f„r„ a stabili leg„tura de cauzalitate Óntre faptele acestuia ∫i leziunile suferite de
partea v„t„mat„. Instan˛a a trimis cauza spre rejudecare Judec„toriei Craiova.
67. La data de 18 octombrie 2000, Curtea de Apel Craiova a transmis dosarul
Judec„toriei Craiova, instan˛a c„reia reclamantul i-a solicitat, la data de 2
noiembrie 2000, am‚narea cauzei.
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68. La data de 30 noiembrie 2000, instan˛a a acordat un nou termen, dat„
fiind absen˛a avocatului ales, asisten˛a juridic„ a reclamantului nefiind asigurat„.
69. La data de 14 decembrie 2001, reclamantul a formulat o cerere de
recuzare a completului de judecat„, iar, la 1 ∫i 22 februarie 2001, a solicitat
instan˛ei am‚narea judec„rii cauzei ∫i admiterea cererii privind administrarea de
noi probe.
70. La 15 martie, 5 aprilie ∫i 26 aprilie 2001, instan˛a a am‚nat cauza pentru
efectuarea unui nou raport de expertiz„ medico-legal„ privind starea de s„n„tate a
p„r˛ii v„t„mate ∫i a dispus ca aceasta din urm„ s„ se prezinte, Ón scopul efectu„rii
examin„rii, la institutul de medicin„ legal„.
71. La termenul din data de 17 mai 2001, nici reclamantul, nici partea
v„t„mat„ nu s-au prezentat Ón instan˛„.
72. Conform informa˛iilor de care dispune Curtea, cauza este Ónc„ pendinte
pe rolul Judec„toriei Craiova. Curtea nu are cuno∫tin˛„ de evolu˛ia procedurii
ulterior datei de 17 mai 2001.
B. Relele tratamente la care reclamantul pretinde c„ a fost supus la
Penitenciarul Oradea ∫i la Spitalul penitenciar Jilava.
1. Tratamentele incriminate

a) teza reclamantului
73. La data de 27 decembrie 1994, reclamantul, aflat Ón greva foamei, a fost
transferat de c„tre administra˛ia penitenciar„, din celula pe care o Ómp„r˛ea p‚n„
atunci cu un cet„˛ean turc, Ón celula nr. 39. Gardienii au Óncercat s„-l hr„neasc„
for˛at, Ón prezen˛a ∫efului de celul„, dar reclamantul a refuzat. Acesta a fost apoi
transferat de c„tre gardianul P.S. Ón celula nr. 42, Ón care ∫ef de celul„ era un
recidivist, cunoscut Ón Ónchisoare sub pseudonimul îRaj“. Reclamantul sus˛ine c„
a refuzat s„ intre Ón aceast„ celul„, ∫tiind c„ gardienii foloseau acel de˛inut Ón
scopul îelimin„rii de˛inu˛ilor incomozi“, dar gardianul P.S. i-a îadormit
vigilen˛a“, spun‚ndu-i c„ va fi eliberat dup„ ce va face o baie Ómpreun„ cu
de˛inutul îRaj“.
74. Œn noaptea de 10/11 ianuarie 1995, îRaj“ ∫i un coleg de celul„, cunoscut
sub numele îSisi“, au fixat sonorul radio-ului la maxim ∫i l-au lovit cu s„lb„ticie
pe reclamant cu dou„ bastoane. Gardianul S.A., de∫i avertizat de strig„tele
reclamantului, a refuzat s„ intervin„. De˛inu˛ii au continuat s„-l loveasc„ pe
reclamant, strig‚nd c„ îvor termina cu el“. Dup„ numeroase lovituri, reclamantul
a c„zut Óntr-o stare de semi-incon∫tien˛„. Pu˛in dup„ evenimente, l-a v„zut intr‚nd
Ón celul„ pe comandantul adjunct al peniteciarului, V.P., care le-a spus celor doi
de˛inu˛i s„ nu-∫i fac„ griji, c„, indiferent ce se va Ónt‚mpla, vina va apar˛ine
reclamantului. Apoi, l-a legat pe reclamant cu c„tu∫ele de un pat. Reclamantul a
r„mas Ón aceast„ stare timp de 48 de ore. Urmare a incidentului, reclamantul
sus˛ine c„ a suferit o fractur„ a piramidei nazale, fractura unei coaste, a sternului
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∫i a coloanei vertebrale. Sus˛ine, de asemenea, c„ unghia unui deget de la m‚na ∫i
cea a unui deget de la picior i-au fost smulse.
75. La data de 12 ianuarie 1995, reclamantul a fost condus la Spitalul de
neurologie ∫i psihiatrie Oradea, unde a fost examinat de un neuropsihiatru, care a
stabilit diagnosticul de schizofrenie paranoida (paragraful 102 din prezenta
hot„r‚re). Conform afirma˛iilor reclamantului, Ón cursul acestui examen nu a fost
capabil s„ se exprime din cauza puternicelor lovituri a c„ror victim„ fusese Ón
noaptea de 10/11 ianuarie 1995. Reclamantul sus˛ine, de asemenea, c„ medicul a
constatat leziunile suferite, dar c„ nu le-a consemnat Ón certificat.
76. La data de 13 ianuarie 1995, reclamantul a fost condus la Spitalul
Jude˛ean Oradea, unde a fost examinat, succesiv, Ón cadrul sec˛iilor de urgen˛„,
chirurgie, neurochirurgie, radiologie ∫i ORL, f„r„ s„ fie Óns„ spitalizat.
77. La 20 ∫i 23 ianuarie 1995, reclamantul a fost transportat, din nou, la
Spitalul jude˛ean Oradea (sec˛ia neuropsihiatrie), dar nu a fost internay, Óntruc‚t
gardienii penitenciarului care Ól Ónso˛eau au refuzat s„ renun˛e la arme pe perioada
Ón care r„m‚neau Ón spital pentru a asigura paza de˛inutului.
78. La data de 24 ianuarie 1995, la propunerea medicului penitenciarului,
comandantul unit„˛ii a dispus transferul reclamantului la sec˛ia neuropsihiatrie a
Spitalului penitenciar Jilava, situat aproape de Bucure∫ti, a mai mult de 500 km de
Oradea. Reclamantul sus˛ine c„ transferul a avut ca scop Óndep„rtarea sa de
familie, pentru ca aceasta s„ nu observe multiplele leziuni provocate de lovituri.
79. Reclamantul a fost transportat la Spitalul penitenciar Jilava Óntr-un
vagon. Reclamantul sus˛ine c„ pe durata transportului (trei zile ∫i trei nop˛i, Óntre
24 ∫i 26 ianuarie 1996), nu a primit Óngrijiri medicale, hran„ ∫i ap„. El sus˛ine, de
asemenea, c„ nu a putut sa Ón pozi˛ie ∫ez‚nd„, din cauza num„rului foarte mare de
de˛inu˛i transporta˛i (150-200), cu mult superior num„rului de scaune. El sus˛ine,
de asemenea, c„, pe durata transportului, Ón dub„ nu se afl„ nici un gardian care s„
asigure supravegherea de˛inu˛ilor.
80. La data de 26 ianuarie 1995, reclamantul a fost internat la Spitalul
penitenciar Jilava, la sec˛ia de neuropsihiatrie, cu diagnosticul psihopatie
paranoida.
81. Reclamantul sus˛ine c„ pe durata spitaliz„rii a dormit Ón acla∫i pat cu un
alt de˛inut, infectat cu H.I.V. El sus˛ine, de asemenea, c„ nu a fost tratat din punct
de vedere chirurgical ∫i c„ a fost su„us la o adev„rat„ tortur„ psihologic„,
spun‚ndu-i-se c„ familia sa a fost ucis„.
82. La data de 20 februarie 1995, reclamantul a fost transportat la
Penitenciarul Oradea Ón acela∫i vagon ca ∫i la venire.
83. La Óntoarcerea la penitenciar, reclamantul a fost internat Ón infirmeria
unit„˛ii, cu diagnosticul schizofrenie paranoida. Acesta sus˛ine c„ de-a lungul mai
multor s„pt„m‚ni Ón care a fost spitalizat la infirmerie, gardienii nu i-au permis s„
se plimbe prin curte, ceea ce avut grave consecin˛e asupra st„rii sale de s„n„tate.
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84. La data punerii sale Ón libertate, reclamantul c‚nt‚rea 54 kg, Ón timp ce la
momentul arest„rii, Ón iulie 1994, c‚nt„rea aproape 100 kg (paragraful 22,
anterior).
85. Urmare a tratamentelor la care a fost supus Ón penitenciar, reclamantul a
fost spitalizat Ón repetate r‚nduri, Ón 1996 ∫i 1997 ∫i a suferit mai multe interven˛ii
chirurgicale legate de litiaz„ ∫i ulcerul de care suferea, boli ce s-au agravat Ón
perioada de arestare preventiv„. Œn februarie 1997, acesta a fost examinat de
medicii Spitalului Militar Central Bucure∫ti, care i-au recomandat s„ efectueze o
tomografie ∫i o interven˛ie chirurgical„ la nivelul ochiului st‚nd ∫i al piramidei n
azale. Reclamantul nu a urmat aceste recomand„ri, din motive de natur„
financiar„.
86. Reclamantul sus˛ine c„, din cauza leziunilor suferite Ón perioada Ón care a
fost arestat preventiv, are dureri puternice de cap ∫i ∫i-a pierdut par˛ial auzul ∫i
vederea.

b) teza Guvernului.
87. La data de 12 ianuarie 1995, reclamantul a fost examinat de un
neuropsihiatru, care a stabilit c„ acesta suferea de depresie nervoas„ cu tulbur„ri
de comportament (paragraf 102, de mai jos). Œn opinia Guvernului, este imposibil
ca medicul s„ fie constatat anumite leziuni ∫i s„ fi omis s„ le men˛ioneze Ón fi∫a
medical„ de observa˛ie.
88. Œn aceea∫i zi, reclamantul a fost transferat Ón celula nr. 42, pentru a
preveni declan∫area unui conflict Óntre acesta ∫i ceilal˛i de˛inu˛i.
89. Œn noaptea de 12/13 ianuarie 1995, Ón jurul orei 1, s-a produs o alterca˛ie
Óntre reclamant ∫i code˛inu˛i. Reclamantul a fost legat, apoi, cu c„tu∫ele de pat pe
durata a aproximativ 5 ore, p‚n„ la 5,30, c‚nd a fost condus la infirmerie. Œn
opinia Guvernului, este imposibil s„ se stabileasc„ cu precizie circumstan˛ele
derul„rii incidentului Ón cauz„. Din aceste motive, Guvernul nu se poate sprijini
dec‚t pe concluziile cuprinse Ón rezolu˛ia Parchetului din 20 octombrie 1997
(paragraful 137, de mai jos).
90. Œn diminea˛a zilei de 13 ianuarie 1995, gardianul D.T. ∫i comandatul
adjunct P.V. au raportat comandantului penitenciarului c„ Ón noaptea anterioar„ a
avut loc un incident Ón celula nr. 42. De˛inu˛ii îSisi“ ∫i îRaj“ au raportat, de
asemenea, incidentul.
91. Astfel cum rezult„ din procesele-verbale redactate de angaja˛ii
Penitenciarului Oradea ∫i din raportul comandantului adjunct al penitenciarului,
ale c„ror copii au fost transmise Cur˛ii, Ón noaptea de 12/13 ianuarie, spre miezul
nop˛ii, reclamantul a provocat acte de dezordine Ón celul„, agres‚nd code˛inu˛ii ∫i,
din acest motiv, a fost imobilizat, prin legarea sa de pat cu c„tu∫ele.
92. La data de 13 ianuarie 1995, reclamantul a fost transportat la Spitalul
jude˛ean Oradea, unde a fost examinat Ón cadrul sec˛iilor de chirurgie,
neurochirurgie, radiologie, ortopedie ∫i ORL. Radiogafiile relevau faptul c„
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reclamantul suferise o fractur„ a coastei nr. 7 ∫i o fractur„ a piramidei nazale, f„r„
deplasare. Guvernul contest„ faptul c„ reclamantul ar suferi fracturi ale cutiei
craniene sau ale coloanei vertebrale. Reclamantului i-a fost fixat Ón aceea∫i zi un
bandaj toracic.
93. La Óntoarcerea Ón penitenciar, reclamantul a fost internat la Spitalul
penitenciar Óntre 13-23 ianuarie 1998, cu diagnosticul îtraumatism facial ∫i
tulbur„ri de comportament“. Reclamantul a beneficiat Ón perioada men˛ionat„ de
tratament de antibiotice, analgezice ∫i sedative.
94. La 20 ∫i 23 ianuarie 1995, reclamantul a fost examinat la Spitalul
jude˛ean Oradea, Ón cadrul sec˛iei psihiatrie. Medicul care l-a consultat pe
reclamant, dup„ ce a apreciat c„ acesta suferea de isindrom paranoid“, a
recomandat spitalizarea sa, pentru o mai precis„ diagnosticare.
95. La data de 23 ianuarie 1995, ∫i nu la data de 24 ianuarie, reclamantul a
fost transferat la Spitalul penitenciar Jilava, cu diagnosticul îpsihoparie
paranoida“. Transportul a fost efectuat Óntr-un vagon care apar˛inea
penitenciarului. Œnainte de a fi transportat, reclamantul a fost examinat de un
medic, care a concluzionat c„ starea sa de s„n„tate nu prezenta un caracter de
urgen˛„ medical„ ∫i nu necesit„ acordarea de asisten˛„ special„ pe durata
transportului.
96. Reclamantul a fost internat Ón Spitalul penitenciar Jilava la data de 26
ianuarie 199, la sec˛ia neuropsihiatrie, cu diagnosticul psihopatie paranoida.
97. Reclamantul a fost internat Ón cadrul serviciului de psihiatrie al spitalului
timp de 25 de zile. Œn aceast„ perioad„, nu a fost supus la tortur„ psihologic„. Dat
find faptul c„ regulamentul spitalului prevede separarea de˛inu˛ilor purt„tori de
HIV de ceilal˛i bolnavi, reclamantul nu ar fi putut dormi Ón acela∫i pat cu o astfel
de persoan„.
98. La data de 20 februarie 1995, reclamantul a fost externa cu acela∫i
diagnostic cu care fusese internat. Medicii au consemnat o ameliorare a st„rii de
s„n„tate.
99. Pe Óntreaga durat„ a spitaliz„rii la infermeria Penitenciarului Oradea,
reclamantul a beneficiat de plimb„ri zilnice, care aveau loc Ón dou„ cur˛i
amenajate Ón acest scop durata fiec„rei plimb„ri fiind cuprins„ Óntre 30 de minute
∫i o or„.
100. Faptele descrise de Guvern la paragrafele 93-99, de mai sus, sunt
confirmate de scrisorile in 15 ∫i 17 mai 2001, pe care Direc˛ia General„ a
Penitenciarelor le-a adresat agentului guvernamental ∫i ale c„ror copii au fost
transmise Cur˛ii.
2. Certificatele medicale
101. La data de 3 august 1992, reclamantul a fost internat Óntr-o clinic„
psihiatric„ din Timi∫oara, cu diagnosticul îepisod de psihoz„ paranoic„“. Din fi∫a
medical„ de observa˛i completat„ de medicii clinicii, a c„rei copie a fost transmis„
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Cur˛ii de c„tre Guvern, rezult„ c„ internarea s-a f„cut la cererea familiei
reclamantulului, din cauza faptului c„ acesta era periculos pentru cei din jurul s„u,
ca perturba Ón mod permanent lini∫tea familiei ∫i a vecinilor. Medicii au
consemnat, de asemenea, c„ reclamantul se considera persecutat ∫i avea tendin˛e
de supraestimare, c„ era agitat, avea insomnii ∫i un comportament agresiv.
Reclamantul a fost externat cu diagnosticul: îepisod de psihoz„ atipic„ Ón context
reactiv ∫i toxic exogen“ ∫i îstructura specific„ de personalitate de tip impulsiv.“
102. La data de 12 ianuarie 1995, reclamantul a fost condus la Spitalul de
neurologie ∫i psihiatrie Oradea, unde a fost examinat de neuropsihiatrul K.E. Œn
certificatul medical eliberat s-a consemnat faptul c„ reclamantul suferea de
depresie nervoas„ cu tulbur„ri de comportament. S-a men˛ionat c„ reclamantul
acuza existen˛a unei presiuni magnetice Ón Óntreg corpul, mai ales la nivelul
inimii, ∫i c„ refuz„ s„ stea l‚ng„ radiator, a c„rui apropiere i-ar fi determinat o
cre∫tere a presiunii sangvine. Medicul a concluzionat c„ reclamantul sufer„ de
schizofrenie paranoida ∫i a recomandat punerea sa sub observa˛ie.
103. Prin scrisoarea din data de 12 ianuarie 1994, comandatul
Penitenciarului Oradea a informat Curtea de Apel Oradea c„ reclamantul a fost
consultat la data de 12 ianuarie 1995 de c„tre un medic specialist care a stabilit
diagnosticul de îschizofrenie paranoida“ ∫i care a recomandat spitalizarea sa de
urgen˛„. Œn consecin˛„, comandantul a adresat Cur˛ii de Apel solicitarea de a
dispune spitalizarea de urgen˛„ a reclamantului Ón Spitalul penitenciar Jilava,
Óntruc‚t spitalizarea e plan local nu putea fi realizat„, fiind imposibil de asigurat
paza acestuia, Óntruc‚t nu le era permis gardienilor s„ intre cu armele Ón sec˛ia de
neuropsihiatrie a spitalului jude˛ean.
104. Fi∫a medical„ a reclamantului, completat„ cu ocazia examenului
medical din 13 ianuarie 1995, efectuat la Spitalul jude˛ean Oradea, a indicat o
fractur„ a coastei nr. 7 ∫i a piramidei nazale, cu fractur„ de os, f„r„ deplasare.
Medicii sec˛iei de chirurgie ∫i ortopedie au recomandat un bandaj toracic ∫i
analgezice, Ón caz de nevoie. La sec˛ia ORL, medicii au recomandat ca
reclamantul s„ evite timp de o lun„ traumatismele nazale.
105. Registrul aceluia∫i spital a indicat faptul c„ reclamantul a fost supus la
data de 13 ianuarie 1995 unui examen radiologic la torace ∫i pl„m‚ni, examen ce
a stabilit existen˛a unei fracturi la coasta nr. 7, pentru care i-a fost recomandat un
bandaj toracic ∫i repaus.
106. Din fi∫a medical„ a reclamantului, completat„ de infirmeria
Penitenciarului Oradea ∫i transmis„ Cur˛ii de c„tre Guvern, rezult„ c„ reclamantul
a r„mas Ón infirmerie din 13 p‚n„ Ón 23 ianuarie, cu diagnosticul schizofrenie
paranoida, fractur„ la coasta nr. 7 ∫i traumatism facial cu echimoze palpebrale,
despre care se sus˛ine c„ ar fi produs prin autoagresare. Reclamantului i s-au
administrat la infirmerie analgezice, antibiotice ∫i sedative.
107. Reclamantul a fost din nou examinat la infirmeria penitenciarului la 14,
16 ∫i 18 ianuarie. Medicul a consemnat, Ón raportul s„u, c„ starea general„ de
s„n„tate a reclamantului era bun„.
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108. La data de 17 ianuarie, un medic de la infirmeria penitenciarului a
recomandat spitalizarea reclamantului, apreciind c„ schizofrenia de care suferea
nu putea fi altfel tratat„. Œn raportul s„u, medicul a consemnat c„ reclamantul
suferea de schizofrenie ∫i c„ Ón noaptea de 12 ianuarie a avut tulbur„ri de
comportament, aplic‚ndu-∫i singur lovituri. S-a precizat, de asemenea, c„
reclamantul fusese examinat la 13 ianuarie 1995 Ón cadrul sec˛iilor de chirurgie,
oftalmologie ∫i ORL, care au stabilit diagnosticul de fractur„ a unei coaste ∫i a
piramidei nazale.
109. La data de 23 ianuarie 1995, un medic de la infermeria penitenciarului a
consemnat Ón fi∫a medical„ a reclamantului c„ acesta a fost internat la infirmerie
pentru schizofrenie ∫i pentru c„ ∫i-a autoprodus leziuni ∫i ca, urmare a
tratamentului administrat, starea de s„n„tate a avut o evolu˛ie favorabil„. Se
consemna, de asemenea, c„ reclamantul urma s„ fie transferat la Jilava, pentru
tratament ∫i examen medico-legal.
110. Din fi∫a medical„ a reclamantului completat„ de Spitalul Penitenciar
Jilava, rezult„ c„ reclamantul a fost internat la sec˛ia de psihiatrie a acestui spital
la data de 26 ianuarie 1995, cu diagnosticul de îschizofrenie paranoida ∫i
traumatism cranian produs prin autoagresare“. Reclamantul a fost supus, imediat
dup„ sosire, unui control medical efectuat de c„tre medici psihiatri, care au
consemnat Ón raportul lor existen˛a de echimoze palpebrale ∫i a unui edem
bilateral la nivelul membrelor inferioare. Medicii au consemnat, de asemenea, c„
reclamantul acuza dureri abdominale ∫i deficien˛e ale tranzitului intenstinal. Se
men˛iona, totodat„, c„ reclamantul avea antecedente psihiatrice, fiind anterior
internat la sec˛ia de psihiatrie a Spitalelor din Timi∫oara ∫i Jilava.
111. Pe durata spitaliz„rii la Jilava, care s-a prelungit p‚n„ la data de 20
februarie 1995, reclamantul a fost tratat pentru schizofrenia paranoida, prin
administrarea de tranchilizante. De asemenea, i-a fost prescris regim alimentar.
Nu rezult„ din documentele puse la dispozi˛ia Cur˛ii c„ reclamantul a fost tratat
pentru traumatismul facial ∫i fractur„ de coast„.
112. Din foaia de observa˛ie completat„ de medicii sec˛iei de psihiatrie a
Spitalului penitenciar Jilava, rezult„ c„ reclamantul era îlini∫tit, cooperant“, (...),
c„ acesta prezenta echimoze palpebrale de culoare violacee ∫i acuza dureri Ón
regiunea inghinal„, zon„ Ón care afirma c„ a fost lovit. Pe o alt„ coloan„ figurau,
Óntre paranteze cuvintele îrefuza“ ∫i îtraumatisme Ón zona inghinal„“, iar, pe un
alt r‚nd, o abreviere a cuvintelor îexamen chirurgical“.
113. Œntr-o adres„ transmis„ agentului guvernamental de „ctre Direc˛ia
general„ a penitenciarelor, ca r„spuns la solicitarea de informa˛ii formulat„ de
acesta, s-a precizat c„, pe durata intern„rii la Spitalul penitenciar Jilava,
reclamantului i-au fost administrate tranchilizante, ca a urmat un regim alimentar
∫i c„ nu a fost consultat Ón cadrul sec˛iei de chirurgie, Óntruc‚t acesta a refuzat un
astfel de examen, a∫a cum rezult„ din foaia de observa˛ia completat„ de medicii
sec˛iei de psihiatrie a spitalului (paragraful 112, de mai sus, Ón fine).
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114. Din certificatele medicale transmise Cur˛ii de c„tre reclamant rezult„ c„,
dup„ punerea sa Ón libertate, reclamantul a fost internat Óntre 1 ∫i 17 noiembrie
1995 ∫i 19 ∫i 28 februarie 1997 la Spitalul jude˛ean Oradea ∫i la Spitalul jude˛ean
Alexandria, la sec˛ia de chirurgie, unde a fost tratat chirurgical pentru litiaz„,
stenoz„ papilar„ ∫i pentru afec˛iuni ale colonului ∫i pancreasului. Medicii i-au
recomandat 30 de zile de concediu medical ∫i i-au recomandat s„ efectueze un
examen tomografie la Spitalul Militar Central Bucure∫ti. Din documentele puse la
dispozi˛ia Cur˛ii, nu rezult„ c„ reclamantul ∫i-a pierdut auzul sau vederea.

3. Pl‚ngerile reclamantului pentru rele tratamente
115. Reclamantul sus˛ine c„ Ón ianuarie 1995, dup„ indicentul cu îSisi“ ∫i
îRaj“ din noaptea de 10-11 ianuarie, a adresat condamnatului Ónchisorii pl‚ngerea
sa verbal„ Ómpotriva code˛inu˛ilor care Ól supuser„ la rele tratamente. Reclamantul
sus˛ine, de asemenea, c„ la acea dat„, din cauza leziunilor suferite, nu a fost Ón
m„sur„ s„ formuleze o pl‚ngere scris„.
116. La data de 24 iulie 1995, reclamantul a sesizat Parchetul cu o pl‚ngere
Ómpotriva de˛inu˛ilor îSisi“ ∫i îRaj, pe care Ói acuza de tentativ„ la infrac˛iunea de
omor sau de tentativ„ la infrac˛iunea de v„t„mare corporal„ grav„, fapte prev„zute
de art. 174, respectiv 182 din Codul penal. El a solicitat, de asemenea, Ónceperea
urm„ririi penale Ómpotriva gardianului P.S., care l-a transferat Ón celula 42, Ón care
se aflau de˛inu˛i recidivi∫ti, cu inten˛ia de a facilita maltratarea sa, ∫i Ómpotriva
gardianului S.A., care era de serviciu Ón noaptea Ón care a avut loc incidentul ∫i
care nu a intervenit pentru a pune cap„t agresiunii code˛inu˛ilor. Totodat„,
reclamantul a formulat pl‚ngere Ómpotriva comandantului adjunct al
Penitenciarului Oradea, care a ordonat Ónc„tu∫area sa, l„s‚ndu-l s„ îmoar„ cu
spatele pe ciment“.
S-a pl‚ns, de asemenea, de faptul c„ so˛iei sale nu i s-a permis s„-l viziteze Ón
penitenciar dup„ ce a fost agresat, c„, pe c‚nd se afla îÓntre via˛„ de moarte“, a
fost dus Óntr-un vagon la Jilava, la sec˛ia de psihiatrie, de∫i ar fi trebuit s„ fie
transportat la sec˛ia de chirurgie pentru tratament. Œn pl‚ngerea formulat„, el s-a
exprimat asatfel: îprobabil gardienii au contat pe faptul c„ va muri Ón drum spre
spital ∫i c„ responsabilitatea va c„dea Ón sarcina altor persoane. La Jilava, la sec˛ia
de psihiatrie, medicii au v„zut c„ am fost b„tut ∫i c„ aveam fracturi ∫i au fost
mira˛i c„ am fost trimis acolo. De∫i pierdusem deja foarte mult s‚nge ∫i aveam
tensiunea cuprins„ Óntre 7 ∫i 12, m-au trimis Ónapoi la Oradea (...), cu degetul mic
de la m‚na dreapt„ zdrobit, cu unghia de la deget de la piciorul drept ∫i cea de la
deget de la m‚na dreapt„ smulse.“
Reclamantul a solicitat efectuarea unei expertize medicale, Ón vederea
stabilirii st„rii sale de s„n„tate. El acuza dureri puternice de cap, precum ∫i faptul
c„ nu mai simte partea st‚ng„ a capului ∫i c„ sinusul stng era fracturat. Acuza, de
asemenea, existen˛a unor deficien˛e respiratorii, despre care sus˛ine c„ au fost
determinate de faptul c„ fracturile toracice nu s-au vindecat din cauza lipsei unui
tratament medical adecvat.
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117. Œn opinia Guvernului, reclamantul nu a depus nici o pl‚ngere Ón ianuarie
1995 Ómpotriva gardiernilor P.S. ∫i S.A. sau Ómpotriva code˛inu˛ilor care l-au
agresat. Se sus˛ine c„ reclamantul s-a pl‚ns pentru prima oar„ pentru incidentul cu
îSisi“ ∫i îRaj“ Ón pl‚ngerea sa Ónaintat„ Parchetului la data de 24 iulie 1995
(paragraf 116, de mai sus).
118. La data de 27 decembrie 1995, neprimind nici un r„spuns cu privire la
pl‚ngerea sa, reclamantul s-a adresat, cu noi pl‚ngeri, Parchetului Militar Oradea
∫i Parchetului de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie. El a solicitat, din nou,
efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea st„rii sale de s„n„tate ∫i
constatarea infirmit„˛ii provocate de leziunile suferite.
Reclamantul a subliniat c„ Ón perioada de arestare preventiv„, Ón virtutea
faptului c„ se bucura de beneficiul prezum˛iei de nevinov„˛ie, ar fi trebuit s„ fie
de˛inut Ón celul„ cu alte persoane arestate preventiv, Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii nr. 23/1969 privind executarea pedepselor. Or, contrar acestei
reglement„ri, a fost transferat de c„tre gardianul P.S. Óntr-o celul„ cu de˛inu˛i
condamna˛i definitiv ∫i recidivi∫ti, cu scopul de a fi b„tut cu ferocitate.
Reclamantul solicit„ Parchetului de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie s„
analizeze aceste aspecte ∫i s„ concluzioneze c„ gardienii din Penitenciarul Oradea
l-au supus la rele tratamente, infrac˛iune prev„zut„ de articolul 267 din Codul
penal.
Reclamantul s-a pl‚ns, totodat„, c„ Ón perioada de internare Ón infirmeria
penitenciarului, i-a fost interzis exerci˛iul dreptului la plimbare zilnic„, de∫i a
solicitat Ón scris respectarea acestuia. S-a pl‚ns, de asemenea, c„ nu a fost condus
la instan˛„ la c‚teva termene la care aceasta se pronun˛a asuupra apelului Ón
procedur„ ini˛ial„ Ómpotriva sa, pentru a nu ap„rea Ón public cu chipul ∫i capul
zdrobite ∫i tumefiate ∫i cu unghiile de la m‚n„ smulse.
119. La data de 29 aprilie 1996, reclamantul a depus pl‚ngere la Parchetul
Militar Oradea, invoc‚nd faptul c„ procurorii desemna˛i s„ instrumenteze
pl‚ngerea s„ tergiverseze solu˛ionarea dosarului, pentru a Ómpiedica stabilirea
unei leg„turi de cauzalitate Óntre eventualele opera˛ii churirgicale suferite ∫i
leziunile produse Ón incidentul cu îSisi“ ∫i îRaj“.
El a subliniat c„, de∫i a fost torturat Ón noaptea de 11/12 ianuarie 1995,
numai la 13 ianuarie 1995 a fost condus la sec˛ia de chirurgie, a precizat, de
asemenea, c„, Ón ciuda st„rii Ón care se afla, a fost mai Ónt‚i transportat la sec˛ia de
neuropsihiatrie, pentru a se preconiza o prob„ c„ ∫i-ar fi autoprovocat leziunile.
Reclamantul a solicitat Parchetului s„ analizeze motivele pentru care conducerea
Penitenciarului Oradea a Óncercat s„ acopere agresiunea la care a fost supus de
c„tre code˛inu˛i cu complicitatea comandantului adjunct P.V.
Reclamantul a ar„tat, totodat„, c„ dup„ incidentul cu îSisi“ ∫i îRaj“, cu da˛a
desfigurat„ ∫i îmai mult mort dec‚t viu“, a fost condus Ón biroul comandantului
R., unde, din cauza st„rii sale, nu a fost capabil s„ vorbeasc„.
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Acesta a solicitat, din nou, efectuarea de urgen˛„ a unei expertize medicale,
pentru a se constata agravarea st„rii sale de s„n„tate.

4. Procedura penal„ av‚nd obiect pretinsele rele tratamente
120. La data de 11 august 1995, Prchetul General (Sec˛ia Parchetelor
Militare) a comunicat reclamantului c„ pl‚ngerea sa Ómpotriva func˛ionarilor P.S.,
S.A. ∫i V.P. a fost Ónaintat„ Parchetului Militar Oradea, spre competent„
solu˛ionare.
121. La data de 17 august 1995, pl‚ngerea reclamantului a fost Ónregistrat„ la
Parchetul Militar Oradea.
122. La data de 8 septembrie 1995, reclamantul ∫i so˛ia sa au fost asculta˛i de
procurorul desemnat s„ instrumenteze cauza. Reclamantul a sus˛inut, Ón special,
c„ actele de agresiune la care a fost supus din partea code˛inu˛ilor îSisi“ ∫i îRaj“
au avut loc la instigarea ∫i cu complecitatea gardienilor P.S. ∫i S.A. ∫i c„, dup„
incidente, comandantul adjunct al penitenciarului, P.V., Ón loc s„ ia m„surile
necesare, a dispus s„ fie Ónc„tu∫at.
So˛ia reclamantului a declarat c„ i s-a refuzat dreptul de a-∫i vizita so˛ul Óntre
5 ∫i 8 ianuarie 1995, cu motiva˛ia c„ acesta a suferit un ∫oc psihic ∫i c„ este sub
tratament. A precizat c„ l-a putut vizita la Spitalul penitenciar Jilava, Óntre 18 ∫i
20 ianuarie 1995, c‚nd ∫i-a dat seama c„ acesta era sl„bit ∫i a remarcat c„ avea
echimoze la ambii ochi ∫i unghia degetului mic smuls„.
123. La data de 14 februarie 1996, parchetul a luat declara˛ii comandantului
adjunct al penitenciarului, P.V., ∫i gardienilor P.S. ∫i S.A., cu privire la relele
tratamente pe care reclamantul pretindea c„ le-a suferit Ón noaptea de 12/13
ianuarie 1995.
124. P.V. a declarat c„, Ón acea noapte, dup„ ce a fost anun˛at de ofi˛erul de
serviciu c„ reclamantul s-a b„tut cu ceilal˛i de˛inu˛i ∫i c„ a provocat scandal, a
mers Ón celula nr. 42, unde a constatat c„ reclamantul era r„nit la nas ∫i c„ avea
s‚nge pe m‚ini. Dup„ ce a Óncercat s„ discute cu el asupra a ceea ce se Ónt‚mplase,
a dispus - data fiind starea reclamantului ∫i faptul c„ era noapte - s„ fie imobilizat
la pat cu c„tu∫ele. A ar„tat, de asemenea, c„ a dispus c„ un gardian s„ stea
Óntreaga noapte Ón fa˛a u∫i celulei, pentru a asigura supravegherea acsteia. P.V. a
precizat c„, de∫i regulamentul penitenciar prevede c„ persoanele arestate
preventiv, cum era cazul reclamantului, s„ fie cazate Ón celule separate de cele ale
de˛inu˛ilor afla˛i Ón executarea pedepsei, de la aceast„ regul„ au fost permise
excep˛ii, Ón cazul suprapopul„rii penitenciarului, precum ∫i atunci c‚nd au
intervenit situa˛ii speciale. A ad„ugat c„, din cauza comportamentului
reclamantului fa˛„ de ceilal˛i de˛inu˛i, s-a decis repartizarea acestuia Ón celul„ cu
de˛inu˛i condamna˛i definitiv.
125. Gardianul P.S., care a pus Ón aplicare ordinul de transfer al
reclamantului Ón celula nr. 42, a declarat c„ repartizarea reclamantului Ón acea
celul„ nu a avut ca scop facilitatea agres„rii acestuia de c„tre al˛i de˛inu˛i. A
afirmat c„ reclamantul era îbolnav psihic“ ∫i c„, dat fiind comportamentul s„u, a
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fost transferat, Ón repetate r‚nduri, Ón diverse celule. A precizat c„, atunci c‚nd
îavea o criz„“, reclamantul s„rea din pat ∫i se lovea cu capul de grilajul celulei.
126. Gardianul S.A. a declarat c„ Ón noaptea incidentului Óntre reclamant ∫i
de˛inu˛ii îSisi“ ∫i îRaj“ a fost de serviciu. A precizat c„ nu avea voie s„-l scoat„
pe reclamant din celul„, atunci c‚nd acesta i-a cerut s„ o fac„, Ón noaptea
incidentului, dar c„, Ón schimb, a raportat imediat faptele constatate
comandantului adjunct al penitenciarului, care l-a calmat pe reclamant.
127 La data de 27 februarie 1996, parchetul a ascultat martorul H.L., acesta
fiind unul dintre de˛inu˛ii care se aflau Ón celula nr. 42 Ón noaptea incidentului cu
îSisi“ ∫i îRaj“. Acesta a declarat c„ ianuarie 1995, perioada Ón care a ocupat
aceea∫i celul„ cu îSisi“ ∫i îRaj“, reclamantul a Ónceput, Óntr-una din mo„p˛i s„ se
roage potrivit ritului musulman. îSisi“ a apucat un baston din lemn ∫i a Ónceput
s„-l loveasc„ pe reclamant pe Óntregul corp, p‚n„ c‚nd bastnul s-a rupt Ón dou„.
Reclamantul i-a cerut gardianului s„-l transfere Óntr-o alt„ celul„, dar acesta i-a
r„spuns c„ nu putea s„-l transfere f„r„ acordul superiorilor s„i. Apoi, îRaj“ ∫i
îSisi“, enerva˛i de faptul c„ reclamantul cobora tot timpul din pat, au Ónceput s„-l
loveasc„ din nou cu un baston. Œn celul„, radio-ul era pornit. Apoi, îSisi“ ∫i îRaj“
l-au lovit pe reclamant cu pumnii ∫i picioarele. Reclamantul a ripostat ∫i a Ónceput
s„ strige dup„ ajutor. Supraveghetorul S.A. a sosit imediat ∫i a Óntrebat ce se
Ónt‚mpl„. îSisi“ a r„spuns c„ este pe cale îs„-l moaie“ pe reclamant, pentru c„
acesta s„ nu mai fac„ Ón celula nr. 42 ceea ce f„cuse Ón alte celule. Gardianul S.A.
i-a dat lui îSisi“ a pereche de c„tu∫e ∫i, cu ajutorul lui îRaj“, cei doi l-au
imobilizat pe reclamant Ón patul s„u, cu m‚inile legate de pat cu c„tu∫ele.
Subliinind c„ reclamantul era foarte r„u b„tut, martorul continu„ declara˛ia
ar„t‚nd c„ reclamantul a fost apoi desc„tu∫at, la ordinul comandantului adjunct
P.V., care a dispus ca, Ón cazul Ón care acesta reÓncepe s„ provoace dezordine, s„
fie din nou Ónc„tu∫at. Martorul a declarat, Ón final, c„, din c‚te cunoa∫te, nu a fost
luat„ nici o m„sur„ Ómpotriva lui îSisi“ ∫i îRaj“ ulterior incidentului ∫i c„ ace∫tia
nu au ac˛ionat, Ón opinia sa, la instigarea gardienilor penitenciarului.
128. Œn februarie 1996, Parchetul Militar Oradea a solicitat Penitenciarului
Oradea dosarul reclamantului ∫i informa˛ii cu privire la diagnosticarea care a fost
stabilit la Spitalul penitenciar Jilava.
129. La 14 martie, 15 mai ∫i 26 iunie 1996, s-au luat declara˛iile a patru
martori cu privire la incidentul din noaptea din 12/13 februarie 1995.
130. La data de 26 iunie 1996, Parchetul Militar Oradea a dispus efectuarea
unei expertize medico-legale, care s„ precizeze natura leziunilor suferite de
reclamant ca urmare a incidentului, num„rul zilelor de Óngrijiri medicale necesare
pentru vindicarea ∫i conseci˛ele produse de incident asupra st„rii s„n„t„˛ii
reclamantului, Ón special dac„ relele tratamente suferite au determinat pierderea
unui sim˛ sau organ sau o infirmitate fizic„ sau psihic„ permanent„.
131. La data de 27 iunie 1996, reclamantul a fost examinat de un medic
legist din cadrul Laboratorului jude˛ean de medicin„ legal„ Bihor, care a
recomandat efectuarea unor examene medicale Ón cadrul sec˛iilor de ortopedie,
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urologie, ORL ∫i oftalmologie. Nu rezulta din documentele de care dispune
Curtea dac„ aceste examene au fost sau nu efectuate.
132. La data de 11 iulie 1997, reclamantul a fost din nou ascultat de
Parchetul Militar Oradea. Œn declara˛ia sa, reclamantul a precizat c„ a efectuat
examenele medicale recomandate de medicul legist ∫i c„ a depus rezultatele
acestora la laboratorul de medicin„ legal„.
133. La data de 27 august 1997, laboratorul de medicin„ legal„ a raportat
raportul de expertiz„, Óntemeindu-se pe examinarea reclamantului in 27 iunie
1996 ∫i pe consemn„rile din fi∫a medical„ completat„ de medicii din Spitalul
Penitenciar Oradea. Œn acest raport, medicul legist S.I. a consemnat c„ reclamantul
nu a efectuat examenele medicale la sec˛iile de urologie, ORL ∫i oftalmologie, a∫a
cum i se recomandase la data de 27 iunie 1996; a concluzionat c„ la data de 12-13
ianuarie 1995, reclamantul a suferit o fractur„ a coastei nr. 7 ∫i un traumatism al
piramidei nazale, ca urmare a lovirii cu un obiect dur. Medicul estima c„ aceste
leziuni au condus la o incapacitate temporar„ de munc„ de 18 zile. A precizat, de
asemenea, c„ nu a fost identificat„ vreo infirmitate permanent„ a reclamantului.
134. La 12 februarie, 19 martie, 21 aprilie, 23 iulie, 15 ∫i 18 august 1997,
parchetul a luat declara˛iile a opt noi martori, dntre care îSisi“ ∫i îRaj“.
135. De˛inutul îSisi“ a confirmat faptul c„, Ón noaptea incidentului,
reclamantul a fost lovit de un alt de˛inut cu un baston, precum ∫i faptul c„
gardianul, dup„ ce a observat ceea ce se Ónt‚mpla, nu a spus nimic, ci a mers s„-l
anun˛e pe comandantul adjunct P.V. Acesta din urm„ l-a Ónc„tu∫at pe reclamant,
cu m‚inile la spate ∫i l-a îl„sat pe jos p‚n„ diminea˛a“, c‚nd a fost dus la
infirmerie. îSisi“ a precizat c„ de˛inutul H. l-a lovit la cap pe reclamant cu o
coada m„trii ∫i a s„rit cu picioarele pe abdomenul s„u. A precizat, de asemenea,
c„, Ón opinia sa, reclamantul a simulat nebunia ∫i a ad„ugat „ vinov„˛ia
comandantului adjunct P.V. rezult„, dup„ p„rerea sa, din faptul c„ dispusese
transferul reclamantului Ón celula lui îRaj“, c„ruia i-a cerut s„ aib„ grij„ de el. Or,
dup„ cum a sublinit îSisi“, celula lui îRaj“ era cunoscut„ Ón penitenciarul Oradea
ca fiind o celul„ de de˛inu˛i periculo∫i, îRaj“ fiind omul lui P.V.“. De˛inutul a
negat faptul c„ reclamantul a fost ˛inut o zi ∫i o noapte pe jos, Óntr-o balt„ de
s‚nge, precum ∫i c„ gardienii au sugerat de˛inu˛ilor s„-l loveasc„ ∫i c„ radio-ul ra
pornit Ón timp ce reclamantul era agresat.
136. De˛inutul îRaj“ a declarat c„ el i-a spus comandantului s„ nu-l transfere
pe reclamant Ón celula sa, pentru c„ aici se aflau doi de˛inu˛i periculo∫i, iar
reclamantul p„rea a fi nebun. A subliniat c„ a solicitat comandatului s„ Ól transfere
Óntr-o alt„ celul„, tem‚ndu-se ca ceilal˛i de˛inu˛i nu vor suporta prostiile acestuia,
dar Ó∫i amintea c„ P.V. spusese c„ orice se va Ónt‚mpla, nu va fi vina sa. El a

1) Nota traduc„torului: Urm„rirea penal„ derulat„ la Parchetul Militar Oradea, urmare a pl‚ngerii
reclamantului Ómpotriva code˛inu˛ilor ∫i gardienilor a fost finalizat„ prin îreferat“. Solu˛ia dispus„ prin
acest referat a fost respingere a pl‚ngerii reclamantului, motivat„ de faptul c„ aceasta a fost tardiv
introdus„ Ómpotriva code˛inu˛ilor, iar Ón privin˛a gardienilor s-a stabilit c„ nu se poate re˛ine vinov„˛ia
acestora.
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relatat c„, Ón seara incidentului, reclamantul a Ónceput s„ urle ∫i s„-i loveasc„ pe
ceilal˛i code˛inu˛i, care au ripostat ∫i au Óncercat s„-l imobilizeze. Ei au cerut,
apoi, gardianului o pereche de c„tu∫e cu care l-au legat de pat, pozi˛ia Ón care a
stat p‚n„ diminea˛a. De˛inutul a declarat c„ nu l-a lovit nimeni pe reclamant cu
corpuri dure ∫i c„ diminea˛a, c‚nd a venit comandantul adjunct P.V., reclamantul
i-a solicitat s„-l scoat„ din acea celul„. P.V. l-a supus apoi unui tst psihologic
pentru a se stabili dac„ este Óntr-adev„r nebun. îRaj“ a negat faptul c„ P.V. a
dispus ca reclamantul s„ fie Ónc„tu∫at ∫i l„sat pe ciment ca s„ moar„ ∫i c„
reclamantul a stat Óntr-o balt„ de s‚nge timp de 24 de ore. A negat c„ a fost
instigat de gardieni s„-l loveasc„, dar a confirmat c„ P.V. i-a spus Ón diminea˛a
ulterioar„ accidentului s„ nu-∫i fac„ griji, pentru c„ Óntreaga responsabilitate
pentru celel Ónt‚mplate va apar˛ine reclamantului.
137. Prin referatul 1) din 20 octombrie 1997, Parchetul Militar Oradea a
respins pl‚ngerea reclamantului Ómpotriva gardienilor ∫i de˛inu˛ilor îSisi“ ∫i
îRaj“. Œn referat se re˛ine c„ reclamantul a avut Ón perioada septembrie-decembrie
1994 un comportament exemplar Ón Ónchisoare, motiv pentru care a fost numit ∫ef
de celul„ ∫i a fost recompensat de autorit„˛ile penitenciare. Totu∫i, Óncep‚nd c
luna decembrie el a devenit agresiv, ceea ce a determinat mutarea sa Ón mai multe
celule. Astfel, la 12 ianuarie 1995, reclamantul a fost repartizat Ón celula nr. 42,
Ómpreun„ cu de˛inu˛ii îSisi“ ∫i îRaj“. Œn noaptea de 12/13 ianuarie 1995,
gardianul S.A., auzind zgomote Ón celula reclamantului, a alertat conducerea
penitenciarului. Comandantul adjunct P.V. a mers Ón celul„, unde a constatat c„
reclamantul Ól agresase pe îRaj“, iar acesta din urm„, Ómpreun„ cu îSisi“ ∫i cu un
alt treilea coleg de celul„, L.H., au ripostat, lovindu-l, la r‚ndul lor. P.V. a
restabilit ordinea ∫i a dispus ca reclamantul s„ fie a∫ezat Ón patul s„u ∫i s„ fie
supravegheat p‚n„ a doua zi diminea˛a, c‚nd a fost condus la infirmerie unde i-au
fost Óngrijite r„nile. Parchetul a concluzionat c„ acuza˛iile reclamantului Ómpotriva
angaja˛ilor penitenciarului erau nefondate.
C‚t prive∫te pe ceilal˛i de˛inu˛i, parchetul a confirmat faptul c„ ace∫tia erau
autorii leziunilor produse reclamantului. Œntemeindu-se pe concluziile raportului
de expertiz„ din 27 august 1997 (paragraful 133, de mai sus), parchetul a subliniat
c„ leziunile suferite de reclamant nu i-au provocat o infirmatate ∫i nu i-au pus
via˛a Ón pericol, ci au condus la o incapacitate temporar„ de munc„ de 18 zile.
Pl‚ngerea reclamantului a fost totu∫i respins„, ca tardiv introdus„, Óntruc‚t nu a
fost formulat„ Ón termenul de dou„ luni de la data s„v‚r∫irii faptei, prev„zut de
articolul 284 din Codul de procedur„ penal„, coroborat cu art. 180 din Codul
penal.
138. La data de 28 mai 1998, reclamantul s-a pl‚ns aceste solu˛ii la Parchetul
de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie (Sec˛ia Parchetelor Militare), solicit‚nd a
se dispune Ónceperea urm„ririi penale ∫i angajarea r„spunderii penale a
f„ptuitorilor pentru relele tratamente la care a fost supus. A subliniat, Ón special,
complicitatea conducerii penitenciarului care rezult„, Ón mod evident, din actele
medicale completate de medici la 12 ∫i 17 ianuarie 1995, Ón care s-a consemnat c„
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Ón noaptea de 12/13 ianuarie 1995, reclamantul ∫i-a autoprodus traumatisme
craniene ∫i la nivelul sternului. Reclamantul a ar„tat c„ documentele Ón cauz„ erau
false ∫i c„ fuseser„ redactate cu scopul de a acoperi eventualul s„u deces sau
posibila sinucidere.
Reclamantul s-a pl‚ns c„ nu a primit tratament medical de la 11 ianuarie
1995, c‚nd a fost agresat, p‚n„ la 13 ianuarie 1995, dat„ la care a fost dus la
infirmerie, ∫i c„, Ón plus, Ón acest interval a fost Ónc„tu∫at Ón celula unde se g„seau
agresorii s„i. El a sus˛inut, totodat„, c„ nu a primit tratament medical adecvat nici
dup„ ce a fost dus la infirmerie, la data de 13 ianuarie 1995, dar a men˛ionat c„ nu
poate s„ probeze acest lucru.
El s-a pl‚ns, din nou, c„ a fost transportat Óntr-un vagon de marf„ la Spitalul
penitenciar Jilava, Ón ciuda gravit„˛ii st„rii sale de s„n„tate, ∫i a fost condus la
sec˛ia de psihiatrie ∫i nu la cea de chirurgie, cum o impuneau leziunile suferite.
Reclamantul a ar„tat c„ nu a beneficiat de tratament medical adecvat, nefiind
internat la sec˛ia de chirurgie ∫i fiind trimis Ónapoi la Penitenciarul Oradea, dup„
c‚teva zile de la internare, Ón acela∫i vagon ca ∫i la venire.
Reclamantul a solicitat, din nou, efectuarea unei expertize medicale a st„rii
sale de s„n„tate, la Institutul de Medicin„ Legal„ Bucure∫ti, insist‚nd asupra
necesit„˛ii efectu„rii unui examen tomografic.
139. Curtea nu a fost Óncuno∫tin˛at„ cu privire la rezultatul acestei pl‚ngeri ∫i
nici cu privire la eventualele acte de procedur„ efectuate de Parchetul de pe l‚ng„
Curtea Suprem„ de Justi˛ie dup„ 29 mai 1998 (paragrafele 9-12, de mai sus).
5. Vizitele f„cute reclamantului Ón Ónchisoare de c„tre so˛ia sa
140. Conform sus˛inerilor reclamantului, Óntre 13 ∫i 17 ianuarie 1995,
conducerea Penitenciarului Oradea, invoc‚nd faptul c„ reclamantul a suferit o
depresie nervoas„, a interzis so˛iei sale s„-l viziteze, cu scopul de a ascunde r„nile
pe care îSisi“ ∫i îRaj“ i le-au provocat cu complicitatea gardienilor. Reclamantul
nu a ridicat pachetul pe care l-a adus so˛ia sa la Ónchisoare Ón acea perioad„,
pachet ce con˛inea 200 de m„rci germane ∫i medicamente pentru Óngrijirea
afec˛iunilor de stomac ∫i a litiazei biliare de care suferea.
141. Dintr-o scrisoare datat„ 31 mai 2001, adresat„ de Direc˛ia General„ a
Penitenciarelor agentului guvernamental, ca r„spuns la solicitarea de informa˛ii a
acestuia, rezult„ c„ Ón registrele Penitenciarului Oradea era consemnat c„
reclamantul a fost vizitat de so˛ia sa la 4 ianuarie 1995, dat„ la care a primit ∫i un
pachet cu alimente, ce c‚nt„rea 5 kg. De asemenea, el a primit un alt pachet de la
acela∫i expeditor la data de 21 ianuarie 1995.

C. Ac˛iunea Ón reparare pentru arestare ilegal„
142. La data de 18 noiembrie 1999, reclamantul a chemat Ón judecat„ statul,
reprezentat prin Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice, instan˛a sesizat„ cu
aceast„ ac˛iune fiind Tribunalul Timi∫. Invoc‚nd articolele 504 ∫i 505 din Codul
de procedur„ penal„, aastfel cum au fost interpretate prin decizia Cur˛ii
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Constitu˛ionale din 10 martie 1998, ∫i articolul 5 alineatele 1-5 din Conven˛ie,
reclamantul a solicitat dou„ miliarde de lei, cu titlu de desp„gubiri pentru
arestarea sa preventiv„ Ón perioada 5 iulie 1994 - 6 aprilie 1995, arestare declarat„
abuziv„ ∫i ilegal„ prin hot„r‚rea definitiv„ din 6 aprilie 1995 a Cur˛ii de Apel
Oradea (paragraful 29, de mai sus). Reclamantul a ar„tat Ón special c„, Ón perioada
precizat„ a fost supus la rele tratamente, fiindu-i provocate multiple fracturi
craniene ∫i fracturi ale coastelor.
143. Prin sentin˛a din 7 iulie 2000, instan˛a a respins ac˛iunea reclamantului
ca prematur„, cu motiva˛ia c„ procedura ini˛iat„ Ómpotriva sa era Ónc„ pendinte pe
rolul instan˛elor interne.
144. Prin decizia din 23 noiembrie 2000, Curtea de Apel Timi∫oara a admis
apelul reclamantului, a casat sentin˛a din 7 iulie 2000 ∫i a trimis dosarul spre
rejudecare aceleia∫i instan˛e. Curtea de apel a re˛inut c„ desp„gubirile au fost
solicitate de reclamant pentru paguba suferite prin arestarea preventiv„, declarat„
ilegal„, ∫i c„, Ón consecin˛„, faptul c„ urm„rirea penal„ Ómpotriva reclamantului nu
era Ónc„ finalizat„ nu are nici o relevan˛„ Ón cauz„. Curtea de apel a stabilit c„, Ón
mod eronat, prima instan˛„ a respins ac˛iunea reclamantului ca prematur„.
145. La o dat„ neprecizat„ a fost reluat„ la Tribunalul Timi∫. La termenul din
30 martie 2001, statul a solicitat respingerea ac˛iunii reclamantului ca tardiv
introdus„. S-a subliniat c„, Ón conformitate cu dispozi˛iile articolului 504 alineat
2 din Codul de procedur„ penal„, ac˛iunea pentru repararea pagubei poate fi
introdus„ Ón termen de un an de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii de achitare
sau a ordonan˛ei de neÓncepere a urm„ririi penale. S-a apreciat c„, Ón cauz„,
respectivul termen a Ónceput s„ curg„ la data de 26 noiembrie 1996, dat„ la care
decizia Cur˛ii de Apel Oradea din 6 aprilie 1995, prin care s-a constatat
nelegalitatea m„surii arest„rii preventive a reclamantului, a r„mas definitiv„. Or,
reclamantul a introdus ac˛iunea Ón reparare la 18 noiembrie 1999, deci la aproae
trei ani de la data men˛ionat„.
Reclamantul a ridicat excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a articolelor 504
alineat 2 ∫i 505 alineat 2 din Codul de procedur„ penal„ ∫i a solicitat trimiterea
cauzei la Curtea Constitu˛ional„.
146. Prin Óncheierea din 27 aprilie 2001, instan˛a a transmis dosarul la Curtea
Constitu˛ional„, instan˛a competent„ s„ se pronun˛e asupra excep˛iei ridicate de
reclamant.
147. La data de 20 septembrie 2001, Curtea Constitu˛ional„ a admis excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a articolului 504 alin. 2 din Codul de procedur„ penal„,
declar‚nd aceast„ dispozi˛ie neconstitu˛ional„ Ón m„sura Ón care ea limita cazurile
Ón care responsabilitatea statului putea fi angajat„ pentru erori judiciare comise Ón
procesele penale.
Curtea Constitu˛ional„ a respins, totu∫i, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
articolului 505 alineat 2 din Codul penal, cu motivarea urm„toare: înici normele
constitu˛ionale, nici cele din tratatele interna˛ionale la care Rom‚nia este parte nu
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prev„d imprescriptibilitatea dreptului persoanelor prejudiciate prin m„suri ilegale
de de˛inere de a porni ac˛iune Ón repararea pagubei ∫i nici un termen limit„ Ón care
acest drept poate fi exercitat. Articolul 48 alineat (3) din Constitu˛ie, prin
expresia îpotrivit legii“, l„sa la op˛iunea legiuitorului stabilirea condi˛iilor
procedurale Ón care dreptul la repara˛ie poate fi exercitat. Termenul de un an,
prev„zut Ón articolul 205 alineat 2 din Codul de procedur„ penal„, este un termen
de prescrip˛ie a dreptului la ac˛iune rezonabil, care asigura condi˛iile optime celui
prejudiciat pentru a exercita ac˛iune Ón justi˛ie Ón scopul ob˛inerii repara˛iilor
legale.“
178. Prin sentin˛a din 18 ianuarie 2002 Tribunalul Timi∫ a respins ac˛iunea
reclamantului ca tardiv introdus„. Instan˛a a re˛inut c„ termenul de un an prev„zut
de articolul 505 alineat 2 din Codul de procedur„ penal„ a Ónceput s„ curg„ Ón
cauz„ la 26 noiembrie 1996, dat„ la care decizia Cur˛ii de Apel Oradea care a
declarat ilegal„ m„sura arest„rii preventive luate Ómpotriva reclamantului, a r„mas
definitiv„. Or, cum ac˛iunea reclamantului a fost formulat„ la 18 noiembrie 1999,
instan˛a a apreciat c„ aceasta a fost tardiv introdus„.
149. De∫i hot„r‚rea era supus„ apelului, reclamantul nu a uzat de acest drept,
apreciind c„, data fiind practic„ contradictorie a instan˛elor interne, ac˛iunea s„ nu
ar fi avut ∫anse de succes. Hot„r‚rea din 18 ianuare 2002 a r„mas definitiv„ prin
neexercitarea c„i de atac.
II . DREPT INTERN APLICABIL

A. Dispozi˛iile legale aplicabile Ón materia lu„rii ∫i prelungirii m„surii
arest„rii preventive
150. Dispozi˛ii legale pertinente din Codul de procedur„ penal„ sunt
urm„toarele:
Articolul 136
Scopul ∫i categoriile m„surilor preventive
îŒn cauzele privitoare la infrac˛iunile pedepsite cu Ónchisoare, pentru a se
asigura buna desf„∫urare a procesului penal ori pentru a se Ómpiedica sustragerea
Ónvinuitului sau inculpatului de la urm„rirea penal„, de la judecat„ ori de la
executarea pedepsei, se poate lua fa˛„ de acesta una din urm„toarele m„suri
preventive:
(...)
(c) arestarea preventiv„.
M„sura ar„tat„ la lit. a) poate fi luat„ de organul de cercetare penal„, iar
m„surile ar„tate la lit. b) ∫i c) se pot lua numai de procuror sau de instan˛a de
judecat„.“
Articolul 137
Cuprinsul actului prin care se ia m„sura preventiv„
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îActul prin care se ia m„sura preventiv„ trebuie s„ arate fapta care face
obiectul Ónvinuirii sau inculp„rii, textul de lege Ón care aceasta se Óncadreaz„,
pedeapsa prev„zut„ de lege pentru infrac˛iunea s„v‚r∫it„ ∫i temeiurile concrete
care au determinat luarea m„surii preventive.“
Articolul 143
Condi˛iile re˛inerii
îM„sura re˛inerii poate fi luat„ de organul de cercetare penal„ fa˛„ de
Ónvinuit, dac„ sunt probe sau indicii temeinice c„ a s„v‚r∫it o fapt„ prev„zut„ de
legea penal„.
(...)
Sunt indicii temeinice atunci c‚nd, din datele existentte Ón cauz„, rezult„
presupunerea c„ persoana fa˛„ de care se efectueaz„ urm„rirea penal„ a s„v‚r∫it
fapta.“
Articolul 146
Condi˛iile pentru arestarea Ónvinuitului
îProcurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penal„, c‚nd
sunt Óntrunite condi˛iile prev„zute Ón art. 143 ∫i exist„ Ón mod corespunz„tor
vreunul din cazurile prev„zute Ón art. 148, dac„ consider„ c„ Ón interesul urm„ririi
penale este necesar„ privarea de libertate a Ónvinuitului, dispune prin ordonan˛„
motivat„ arestarea acestuia, ar„t‚nd temeiurile care justific„ luarea m„surii ∫i
fix‚nd durata arest„rii, care nu poate dep„∫i 5 zile.
Totodat„, procurorul emite un mandat de arestare a Ónvinuitului. Mandatul
cuprinde Ón mod corespunz„tor men˛iunile ar„tate Ón art. 151 lit. a)-c) e) ∫i j),
precum ∫i numele ∫i prenumele Ónvinuitului ∫i durata pentru care este dispus„
arestarea acestuia.“
Articolul 148
Condi˛iile ∫i cazurile Ón care se dispune arestarea inculpatului
îM„sura arest„rii inculpatului poate fi luat„ dac„ sunt Óntrunite condi˛iile
prev„zute Ón art. 143 ∫i numai Ón vreunul din urm„toarele cazuri:
(...)
h) inculpatul a s„v‚r∫it o infrac˛iune pentru care legea prevede pedeapsa
Ónchisorii mai mare de 2 ani, iar l„sarea sa Ón libertate ar prezenta un pericol
pentru ordinea public„.“
Articolul 149
Durata arest„rii inculpatului
îDurata arest„rii inculpatului nu poate dep„∫i o lun„, afar„ de cazul c‚nd ea
este prelungit„ Ón condi˛iile legii.“
Articolul 152
Executarea mandatului
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î(...)
C‚nd m„sura arest„rii a fost dispus„ Ón lipsa inculpatului potrivit art. 150,
mandatul emis se Ónainteaz„ Ón dublu exemplar organului de mili˛ie, pentru
executare.
Organul de poli˛ie la arestarea persoanei ar„tate Ón mandat, c„reia Ói pred„ un
exemplar al mandatului ∫i o conduce Ón fa˛a organului judiciar care a emis
mandatul. Dac„ mandatul de arestare a fost emis de procuror, acesta men˛ioneaz„
pe mandat data prezent„rii inculpatului ∫i procedeaz„ de Óndat„ la ascultarea
acestuia, dup„ care dispune prin rezolu˛ie asupra arest„rii inculpatului. Dac„ Óntre
timp cauza a ajuns Ón fa˛a instan˛ei de judecat„, procurorul va trimite pe arestat
instan˛ei.
Pre∫edintele instan˛ei procedeaz„ la ascultarea inculpatului, iar dac„ acesta
ridic„ obiec˛ii care necesit„ o rezolvare urgent„, fixeaz„ de Óndat„ termen de
judecat„.“
Articolul 155
Prelungirea duratei arest„rii inculpatului de c„tre procuror
îDurata arest„rii inculpatului poate fi prelungit„ Ón caz de necesitate ∫i numai
motivat.
Prelungirea termenului privitor la durata arest„rii inculpatului poate fi
dispus„ de procurorul ∫ef al unit„˛ii de procuratur„ Ón cadrul c„reia func˛ioneaz„
procurorul care exercit„ supravegherea cercet„rii penale sau care efectueaz„
urm„rirea penal„.“
Articolul 159
Procedura prelungirii arest„rii de c„tre instan˛„
îCompletul de judecat„ va fi prezidat de pre∫edintele instan˛ei sau de un
judec„tor desemnat de acesta, iar participarea procurorului este obligatorie.
Dosarul cauzei va fi depus de c„tre procuror cu cel pu˛in dou„ zile Ónainte de
termen ∫i va putea fi consultat de c„tre ap„r„tor la cererea acestuia.
Inculpatul este adus Ón fa˛a instan˛ei ∫i va fi asistat de ap„r„tor.
Œn cazul Ón care instan˛a acord„ prelungirea, aceasta nu va putea dep„∫i 30 de
zile.
Œncheierea prin care s-a hot„r‚t asupra prelungirii arest„rii poate fi atacat„ cu
recurs de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 3 zile ∫i curge de la
pronun˛are pentru cei prezen˛i ∫i de la comunicare pentru cei lips„. Recursul
declarat Ómpotriva Óncheierii prin care s-a dispus prelugirea arest„rii preventive nu
este suspensiv de executare (...). Instan˛a poate acorda ∫i alte prelungiri, fiecare
neput‚nd dep„∫i 30 de zile. Dispozi˛iile alineatelor precedente se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“
Articolul 300
Verificarea sesiz„rii instan˛ei ∫i a arest„rii inculpatului
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(...)
îŒn cauzele Ón care inculpatul este arestat, instan˛a legal sesizat„ este, de
asemenea, datoare s„ verifice din oficiiu, la prima Ónf„˛i∫are, regularitatea lu„rii ∫i
men˛inerii acestei m„suri.“

B. Dispozi˛ii legale ∫i jurispruden˛a Ón materia modalit„˛ilor de reparare a
prejudiciilor suferite Ón caz de arestare nelegal„
151. Dispozi˛iile legale pertimente din Codul de procedur„ penal„ sunt
urm„toarele:
Articolul 504
Cazuri care dau dreptul la repara˛ie
îOrice persoan„ care a fost condamnat„ definitiv are dreptul la repararea de
c„tre stat a pagubei suferite, dac„ Ón urma rejudec„rii cauzei s-a stabilit prin
hot„r‚re definitiv„ c„ nu a s„v‚r∫it fapta imputat„ ori c„ acea fapt„ nu exist„.
Are dreptul la repararea pagubei ∫i persoana Ómpotriva c„reia s-a luat o
m„sur„ preventiv„, iar ulterior, pentru motivele ar„tate Ón alineatul precedent, a
fost scoas„ de sub urm„rire sau a fost achitat„.“
Articolul 505
Ac˛iunea pentru reparare
(...)
Ac˛iunea poate fi pornit„ Ón termen de un an de la r„m‚nerea definitiv„ a
hot„r‚rii de achitare sau de la data ordonan˛ei de scoatere de sub urm„rire.“
Articolul 506
Instan˛a competent„
îPentru ob˛inerea repara˛iei, persoana Óndrept„˛it„ se poate adresa
tribunalului Ón a c„rui raz„ teritorial„ domiciliaz„, chem‚nd Ón judecat„ civil„
statul.“
152. Prin decizia nr. 45 din 10 martie 1998, Curtea Constitu˛ional„, sesizat„
cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a articolului 504 alineat 1 din Codul de
procedur„ civil„, a statuat:
îConform dispozi˛iilor art. 48 alin. (3) din Constitu˛ie, statul r„spunde
patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare
s„v‚r∫ite Ón procesele penale.
Rezulta dn acest text c„ principiul responsabilit„˛ii statului fa˛„ de persoanele
care au suferit din cauza unei erori judiciare s„v‚r∫ite Ón procesele penale trebuie
aplicat tuturor victimelor unor asemenea erori. (...) Prin urmare, se constat„ c„
organul legislativ nu a pus de acord prevederile art. 504 din Codul de procedur„
penal„ cu cele ale art. 48 alin. (3) din Constitu˛ie. (...) Œn consecin˛„, ˛in‚nd seama
c„ art. 504 din Codul de procedur„ penal„ instituie numai dou„ cazuri posibile de
angajare a r„spunderii statului pentru erorile judiciare s„v‚r∫ite Ón procesele
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penale, rezult„ c„ aceast„ limitare este neconstitu˛ional„ fa˛„ de prevederile
art. 48 alin. (3) din Constitu˛ie, care nu permit o asemenea restr‚ngere.“
153. Dispozi˛iile relevante din articolul 1000 din Codul civil prev„d:
îSt„p‚nii ∫i comiten˛ii (sunt responsabili) de prejudiciul cauzat de servitorii
∫i prepu∫ii lor Ón func˛iile ce li s-au Óncredin˛at.“
Dispozi˛ii privind relele tratamente suferite Ón perioada de de˛inere
154. Dispozi˛iile pertinente din Codul penal sunt urm„toare:
Capitolul I
Infrac˛iuni contra vie˛ii, integrit„˛ii corporale ∫i s„n„t„˛ii
Articolul 180
Loviri ∫i alte violen˛e
îLovirea sau orice violen˛„ cauzatoare de suferin˛e se pedepsesc cu
Ónchisoare de la o lun„ la 3 luni sau cu amend„. (...)
Lovirea sau actele de violen˛„ care au pricinuit o v„t„mare ce necesit„ pentru
vindicare Óngrijiri medicale de cel mult 20 de zile se pedepsesc cu Ónchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amend„. (...)
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea prealabil„ a persoanei
v„t„mate. (...)“.
Articolul 182
V„t„marea corporal„ grav„
îFapta prin care s-a pricinuit integrit„˛ii corporale sau s„n„t„˛ii o v„t„mare
care necesit„ pentru vindecare Óngrijiri medicale de mai mult de 60 de zile sau
care a antrenat una dintre consecin˛ele urm„toare: pierderea unui organ sau sim˛,
Óncetarea func˛ion„rii acestora, o infirmitate permanent„ fizic„ ori psihic„ (...) se
pedepese∫te cu Ónchisoare de la 2 la 5 ani.“
Articolul 174
Omorul
îUciderea unei persoane se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 10 la 20 de ani ∫i
interzicerea unor drepturi.
Tentativa se pedepse∫te.“

Capitolul II
Infrac˛iuni care Ómpiedic„ Ónf„ptuirea justi˛iei
Articolul 267
Supunerea la rele tratamente
îSupunerea la rele tratamente a unei persoane aflate Ón stare de re˛inere,
de˛inere ori Ón executarea unei m„suri de siguran˛„ sau educative se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la unu la 5 ani.“
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Articolul 2671
Tortura
îFapta prin care se provoac„ unei persoane, cu inten˛ie, o durere sau
suferin˛e puternice, fizice ori psihice, Óndeosebi cu scopul de a ob˛ine de la acest„
persoan„ sau de la o persoan„ ter˛„ informa˛ii sau m„rturisiri, de a pedepsi pentru
un act pe care acesta sau o ter˛„ persoan„ l-a comis ori este b„nuit„ c„ l-a comis,
de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei sau de intimida sau a face presiuni
asupra unei ter˛e persoane sau pentru orice alt motiv bazat pe o form„ de
discriminare oricare ar fi ea, atunci c‚nd o asemenea durere sau astfel de suferin˛e
sunt aplicate de c„tre un agent al autorit„˛ii publice sau orice alt„ persoan„ care
ac˛ioneaz„ cu titlu oficial sau la instigarea ori cu consim˛„m‚ntul expres sau tacit
al unor asemenea persoane se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 2 la 7 ani. (...)
Tentativa se pedepse∫te.“
155. Dispozi˛iile pertinente din Codul de procedur„ penal„ sunt urm„toarele:
Articolul 279
Procedura privind pl‚ngerea prealabil„
îPunerea Ón mi∫care a ac˛iunii penale se face numai la pl‚ngerea prealabil„ a
persoanei v„t„mate, Ón cazul infrac˛iunilor pentru care legea pevede c„ este
necesar„ astfel de pl‚ngere.
Pl‚ngerea penal„ se adreseaz„:
a) instan˛ei de judecat„, Ón cazul infrac˛iunilor prev„zute de la art. 180 (...)
din Codul penal, dac„ f„ptuitorul este cunoscut. (...)“
Articolul 284
Termenul de introducere a pl‚ngerii prealabile
îŒn cazul infrac˛iunilor pentru care legea prevede c„ este necesar„ o
pl‚ngere, aceasta trebuie s„ fie introdus„ Ón termen de dou„ luni din ziua Ón care
persoana v„r„mat„ a ∫tiut cine este f„ptuitorul.“
156. Dispozi˛iile legale care reglementeaz„ av‚nd ca obiect efectuarea
expertizelor medico-legale sunt urm„toarele:
1. Decretul nr. 446 din 25 mai 1966 privind organizarea institu˛iilor ∫i
serviciilor medico-legale.
Articolul 2
îInstitu˛iile medico-legale sunt Institutul de cercet„ri ∫tiin˛ifice medicolegale îProf. Dr. Mina Minovici“, subordonat Ministerului S„n„t„˛ii ∫i
Prevederilor Sociale, ∫i filialele institutului.
Œn cadrul Institutului de cercet„ri ∫tiin˛ifice medico-legale îProf. Dr. Mina
Minovici“ func˛ioneaz„ Comisia superioar„ medico-legal„. Œn cadrul aceluia∫i
institut ∫i al filialelor sale func˛ioneaz„ comisii de control ∫i avizare a actelor
medico-legale.“
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Articolul 6
îInstitutul de cercet„ri ∫tiin˛ifice medico-legale îProf. Dr. Mina Minovici“ ∫i
filialele sale efectueaz„:
a) expertize ∫i alte lucr„ri medico-legale la cererea serviciilor medico-legale,
atunci c‚nd acestea consider„ c„ din punct de vedere tehnic nu le poate executa
sau la cererea Ministerului Afacerilor Interne, Tribunalul Suprem ori a
Procuraturii Generale;
b) noi expertize medico-legale, la cererea organelor Ón drept, Ón cazurile de:
omor, lovire sau v„t„mare cauzatoare de moarte ∫i morte suspect„; deficien˛e Ón
acordarea asisten˛ei medicale; expertize psihiatrico-legale;
c) orice alte lucr„ri medico-legale prev„zute de regulamentul de aplicare a
prezentului decret.“
2. Regulament de aplicare a Decretului nr. 446 din 25 mai 1966, Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 1.085.1966.
Articolul 12
îServiciile medico-legale, Ón cadrul atribu˛iilor lor:
c) efectueaz„ examin„ri medico-legale, la cererea persoanelor interesate
(...).“
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 3 DIN
CONVENfiIE
157. Reclamantul pretinde c„ articolul 3 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat,
articol care prevede: îNimeni nu poate fi supus la tortur„, nici la pedepse sau
tratamente inumane sau degradante“.
158. Curtea relev„ faptul c„ cap„tul de cerere al reclamantului Óntemeiat pe
dispozi˛iile articolului 3 din Conven˛ie poart„, pe de o parte, asupra tratamentelor
la care a fost supus Ón perioada arest„rii sale preventive Ón Penitenciarul Oradea ∫i
la Spitalul penitenciar Jilava ∫i, pe de alt„ parte asupra caracterului anchetei
desf„∫urate de autorit„˛i, av‚nd ca obiect pretinsele rele tratamente.
1. Cu privire la pretinsele rele tratamente suferite de reclamant Ón
penitenciarul Oradea ∫i Ón Spitalul penitenciar Jilava.

A. Argumentele p„r˛ilor
a) teza reclamantului
159. Reclamantul sus˛ine c„ evocarea de c„tre Guvern a episodului intern„rii
sale din 1992 Ón Spitalul de psihiatrie Timi∫oara constituie un pretext pentru a-l
discredita Ón fa˛a Cur˛ii ∫i c„, Ón orice caz, aceasta nu demonstreaz„ c„ el suferea
de o boal„ psihic„ la momentul agres„rii sale de c„tre code˛inu˛i.
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160. Reiter‚nd sus˛inerile formulate Ón fa˛a Parchetului Militar Oradea
(paragraful 116, de mai sus), reclamantul apreciaz„ c„ a fost torturat de c„tre
îSisi“ ∫i îRaj“ ∫i subliniaz„ c„ rezult„, Ón mod evident, complicitatea conducerii
Penitenciarului Oradea din actele medicale completate la data de 12 ∫i 17 ianuarie
1995 (paragrafele 102 ∫i 108, de mai sus), acte Ón care era consemnat c„ Ón
noaptea de 12/13 ianuarie 1995, reclamantul Ó∫i autoprovocase traumatisme
craniene ∫i la nivelul sternului. Œn opinia reclamantului, documentele Ón cauz„
erau false ∫i au fost redactate cu scopul de a acoperi eventualul deces sau
sinucidere. Reclamantul solicit„ Cur˛ii s„ examineze motivele pentru care
Guvernul Rom‚n nu a f„cut nici un comentariu cu privire la aceste documente
medicale care probau complicitatea medicilor penitenciarului.
161. Referindu-se, Ón special, la condi˛iile de internare la infirmeria
penitenciarului ∫i la Spitalul penitenciar Jilava, reclamantul apreciaz„ c„ obliga˛ia
de a Ómp„r˛i acela∫i pat cu un de˛inut infectat HIV ∫i faptul c„ a fost Ómpiedicat pe
durata mai multor luni, c‚nd se afla la infirmerie, de a exercita dreptul la plimb„ri
zilnice Ón curtea penitenciarului, reprezint„, de asemenea, tratamente contrare
articolului 3 din Conven˛ie.
162. Reclamantul subliniaz„ ca, urmare agresiunilor la care a fost supus Ón
penitenciar ∫i lipsei de tratament medical adecvat, a r„mas cu sechele, respectiv
tulbur„ri de vedere ∫i de auz, precum ∫i dureri de cap, ∫i a trebuit s„ se supun„,
dup„ punerea sa Ón libertate, mai multor interven˛ii chirurgicale.

b) teza Guvernului
163. Guvernul subliniaz„ c„ este foarte important ca sus˛inerile
reclamantului s„ fie analizate de Curte ˛in‚nd seama de contextul foarte delicat
legat de starea de s„n„tate psihic„ a reclamantului. Guvernul men˛ioneaz„, sub
acest aspect, c„ reclamantul a fost internat Óntre 3 ∫i 13 august 1992 Ón Spitalul de
psihiatrie Timi∫oara, cu diagnosticul îepisod psihotic atipic“ ∫i c„, Ón fi∫a de
observa˛ie medical„, medicii consemnaser„ c„ reclamantul se consider„ persecutat
(paragraful 101 de mai sus). Guvernul este de p„rere c„ nu pot fi luate Ón
considerare dec‚t afirma˛iile reclamantului care au fost probate sau care nu au fost
contrazise prina lte mijloace de prob„.
i. Cu privire la natura leziunilor suferite de reclamant ∫i la m„sura Ón care
acestea pot fi imputate personalului penitenciarului.
164. Guvernul contest„ faptul c„ reclamantul a fost supus unor tratamente
contrare articolului 3 din Conven˛ie de c„tre autorit„˛i. Œn subsidiar, Guvernul
sus˛ine c„ aceste tratamente nu pot fi Ón nici un caz, calificate ca acte de tortur„.
165. Œn ceea ce prive∫te leziunile suferite de reclamant urmare a incidentului
cu code˛inu˛ii s„i, Guvernul sus˛ine, contrar celor afirmate de reclamant ∫i a∫a
cum rezult„ din actele medicale depuse la dosar, c„ reclamantul nu a suferit dec‚t
o fractur„ a coastei nr. 7. El prezenta, de asemenea, c‚teva echimoze palpebrale.
Guvernul consider„ c„, dac„ reclamantul ar fi suferit mai multe leziuni dec‚t cele
consemnate Ón actele medicale depuse la dosar, ar fi putut s„ le probeze printr-o
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expertiz„ medical„ asupra st„rii sale de s„n„tate, efectuat„ Ón condi˛iile Decretului
nr. 446/1966 ∫i ale Regulamentului de aplicare a acestuia, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului de Mini∫tri nr. 1.085/1966, acte normative Ón temeiul c„rora orice
persoan„ poate cere efectuarea unei astfel de expertize (paragraful 156, de mai
sus).
166. Pe de alt„ parte, Guvernul subliniaz„ c„, a∫a cum rezult„ cu certitudine
din actele dosarului, gardienii nu au fost implica˛i Ón declan∫area conflictului ∫i
nici Ón comiterea actelor de agresiune Ómpotriva reclamantului. Invoc‚nd
Hot„r‚rea Assenov c. Bulgariei din 28 octombrie 1998 (Culegerea de hot„r‚ri ∫i
decizii 1998 - VIII, pag. 329, § 100), Guvernul sus˛ine c„ reclamantul n-a probat
faptul c„ gardienii l-au supus la rele tratamente ∫i nici faptul c„ au Óncurajat, Ón
orice mod, actele de violen˛„ ale code˛inu˛ilor Ómpotriva sa.
167. C‚t prive∫te sus˛inerea reclamantului, potrivit c„reia acesta ar fi fost
imobilizat prin legarea sa cu c„tu∫e de pat ∫i l„sarea pe ciment timp de 48 ore,
aceasta este imposibil„, Ón opinia Guvernului, o dat„ ce incidentul a avut loc Ón
noaptea de 12/13 ianuarie 1995, iar reclamantul a fost examinat de medic Ón
diminea˛a zilei de 13 ianuarie 1995. Guvernul subliniaz„ c„, Ón realitate, a∫a cum
rezult„ din documentele dosarului, estse vorba de o perioad„ de numai cinci ore,
din jurul orei 1 noaptea, c‚nd reclamantul a fost imobilizat p‚n„ la 5,30, c‚nd
acesta a fost condus la infirmerie.
168. Œn opinia Guvernului, imobilizarea unei persoane prin Ónc„tu∫are pe o
perioad„ at‚t de lung„ ca aceea pretins„ de reclamant, adic„ 48 de ore, ar fi
condus, Ón mod necesar, la apari˛ia unor leziuni specifice la persoana Ón cauz„. Or,
Guvernul subliniaz„ c„ la examenul medical din 13 ianuarie 1995, nu a fost
identificat„ la reclamant nici o leziune care ar indica imobilizarea prin Ónc„tu∫are.
169. Faptul c„ P.V., comandantul adjunct al penitenciarului, a mers chiar Ón
noaptea incidentului Ón cauz„ la penitenciar probeaz„, Ón opinia Guvernului,
inten˛ia personalului unit„˛ii de a ac˛iona Ón sensul restabilirii ordinii Ón
Ónchisoare.
170. Totodat„, Guvernul subliniaz„ c„ autorit„˛ile penitenciare au luat toate
m„surile necesare pentru a Ómpiedica un asemenea conflict, reclamantul fiind
transferat, Ón mai mult r‚nduri, dintr-o celul„ Ón alta, cu scopul precis de a preveni
incidente Óntre acesta ∫i code˛inu˛i.
ii. Cu privire la tratamentul medical acordat reclamantului
171. Guvernul apreciaz„ c„ tratamentul medical administrat reclamantului Ón
perioada de arestare preventiv„ a fost adecvat. Guvernul subliniaz„ c„ dup„
incidentul din noaptea de 12/13 ianuarie 1995 reclamantul a fost transportat, chiar
Ón diminea˛a zilei de 13 ianuarie, la Spitalul jude˛ean Oradea, Ón vederea efectu„rii
unor examene medicale specializate ∫i a fost, din nou, condus la acest spital la 20
∫i 23 ianuarie, pentru a putea beneficia de Óngrijirile medicale care nu ar fi putut fi
acordate la infirmeria Ónchisorii.
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172. Guvernul adaug„ c„, Ón acela∫i scop, respectiv acordarea de Óngrijiri
medicale adecvate reclamantului, de care nu putea beneficia pe plan local,
reclamantul a fost transferat la Spitalul penitenciar Jilava. Transferul s-a efectuat
la mai mult de 10 zile dup„ incident, nepun‚nd, deci, Ón pericol via˛a acestuia.
173. Guvernul subliniaz„ c„ Óngrijirile medicale acordate reclamantului Ón
spitalul penitenciar au condus la ameliorarea st„rii de s„n„tate ∫i c„, la Óntoarcerea
la Oradea, el a fost din nou internat la infirmeria penitenciarului.
174. Guvernul subliniaz„ c„ este Ón sarcina reclamantului s„ probeze, printr-o
expertiz„ medico-legal„ de tipul celei men˛ionate la paragraful 164, c„ problemele
sale de s„n„tate actuale sunt o consecin˛„ a tratamentului medical pretins
inadecvat primit Ón Ónchisoare.
iii. Cu privire la condi˛iile de spitalizare Ón cadrul infirmeriei ∫i la Spitalul
penitenciar Jilava
175. Guvernul subliniaz„ c„, pe durata intern„rii la infirmeria
penitenciarului, reclamantul ∫i-a exercitat dreptul la plimb„ri zilnice, Ón condi˛iile
descrise la paragraful 99, de mai sus.
176. Guvernul men˛ioneaz„, totodat„ c„, pe durata spitaliz„rii la Jilava,
spitalul nu a fost spurapopulat, deci nu a fost necesar ca reclamantul s„ stea Ón
acela∫i pat cu un alt de˛inut. De asemenea, se subliniaz„ c„ Ón registrele Spitalului
penitenciar Jilava nu figureaz„ ca internat„ Ón perioada spitaliz„rii reclamantului
nici o persoan„ seropozitiv„.
B. Aprecierea Cur˛ii
177. Curtea noteaz„ c„ aspectul material al cap„tului de cerere Óntemeiat pe
dispozi˛iile articolului 3 din Conven˛ie poart„ asupra dou„ probleme distincte,
de∫i interdependente: prima, se refer„ la realitatea ∫i gravitatea tratamentelor la
care reclamantul pretinde a fi fost supus, cea de-a doua prive∫te m„sura Ón care
acestea pot fi imputate autorit„˛ilor.
1. Œn ceea ce prive∫te pretinsele rele tratamente ∫i gravitatea acestora
178. Curtea noteaz„ c„ existen˛a relelor tratamente nu este acceptat„ de
ambele p„r˛i. Potrivit sus˛inerilor reclamantului, doi de˛inu˛i l-au b„tut cu
s„lb„ticie, din ordinul gardienilor, Ón noaptea de 10/11 ianuarie 1995, apoi un
gardian l-a legat de pat cu c„tu∫ele, l„s‚ndu-l Ón aceast„ pozi˛ie timp de 48 de ore.
Reclamantul sus˛ine c„ a suferit fracturi craniene ∫i fracturi la nivelul sternului ∫i
al coloanei vertebrale.
179. Guvernul sus˛ine c„ incidentul cu îSisi“ ∫i îRaj“ a avut loc Ón noaptea
de 12/13 ianuarie 1995. Acesta precizeaz„, de asemenea, c„ reclamantul a fost
imobilizat, din ordinul comandantului adjunct al penitenciarului, p‚n„ Ón zori, Ón
jurul orei 5,30, c‚nd a fost condus la infirmerie, unde i s-au acordat Óngrijirile
medicale necesare. Singurele leziuni identificate de speciali∫ti la reclamant au fost
echimoze palpebrale, o fractur„ a coastei nr. 7 ∫i o fractur„ a piramidei nazale.
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180. Curtea reaminte∫te, mai Ónt‚i, ca, pentru a include Ón sfera de aplicare a
articolului 3, relele tratamente trebuie s„ ating„ un minimum de gravitate,
minimum ce este relativ, depinz‚nd de ansamblul circumstan˛elor cauzei, precum,
durata tratamentului ∫i efectele psihice sau psihologice asupra victimei ∫i, Ón
anumite cazuri, sexul, v‚rsta, starea de s„n„tate a acesteia. Atunci c‚nd o persoan„
este privat„ de libertate, folosirea Ómpotriva sa a for˛ei fizice, dac„ aceasta nu este
determinat„ de Ónsu∫i comportamentul victimei, aduce atingere demnit„˛ii umane
∫i constituie, Ón principiu, o Ónc„lcare a dreptului garantat de articolul 3 (Tekin c.
Turciei, hot„r‚rea CEDO din 9 iunie 1998, Culegea de hot„r‚ri ∫i decizii 1998 IV, p. 1517-1518, §§ 52 ∫i 53 ∫i Labita c. Italiei (GC), cererea nr. 26772/1995, §
120, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2000 - IV).
181. Sus˛inerile av‚nd ca obiect supunerea la rele tratamente trebuie dovedite
Ón fa˛a Cur˛ii cu mijloace de prob„ adecvate (a se vedea, mutatis mutandis,
hot„r‚rea Klaas c. Germaniei, din 22 septembrie 1993, seria A nr. 269, p. 17, §
30). Œn aprecierea faptelor pretinse, Curtea folose∫te criteriul probei apte s„
elimine îorice Óndoial„ rezonabil„“; o astfel de prob„ poate rezulta dintr-un
ansamblu de indicii sau de prezum˛ii, suficient de grave, precise ∫i concordante
(Irlanda c. Marea Britanie, hot„r‚rea din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, p. 65, §
161, Aydin c. Turciei, hot„r‚rea din 25 septembrie 1997, Culegerea de hot„r‚ri ∫i
decizii 1997 - VI, p. 1889, § 73, ∫i Selmouni c. Fran˛ei, (G.C), nr. 25803/94, § 88,
CEDH 1999-V).
182. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerile reclamantului, potrivit c„rora acesta ar fi
fost obligat, Ón timpul spitaliz„rii la Jilava, s„ „stea Ón acela∫i pat cu un de˛inut
seropozitiv ∫i i s-ar fi interzis, timp de mai multe luni, pe c‚nd se afla internat la
infirmeria Penitenciarului Oradea, s„-∫i exercite dreptul la plimb„ri zilnice Ón
curtea unit„˛ii, sus˛ineri contestate de Guvern, Curtea apreciaz„ c„, Ón absen˛a
oric„rei probe care s„ sus˛in„ aceste afirma˛ii, nu se poate dovedi c„ reclamantul a
fost supus la astfel de tratamente.
183. Curtea arat„, de asemenesa, c„ nici un element de prob„ nu sus˛ine
afirma˛iile reclamantului privitoare la producerea Ón incidentul cu code˛inu˛ii s„i a
unor fracturi craniene, la nivelul sternului ∫i al coloanei vertebrale, nici pe cele
privind pierderea, Ón acela∫i incident, a unghiei unui deget de la m‚n„ ∫i a celei a
unui deget de la picior ∫i nici afirma˛iile privind existen˛a unor efecte durabile ale
respectivelor tratamente asupra st„rii sale actuale de s„n„tate.
184. Œn consecin˛„, Curtea statueaz„ c„ pretinsele rele tratamente la care se
face referire Ón paragraful 74 Ón fine, 81, 83 ∫i 86, de mai sus, nu pot fi considerate
ca dovedite.
185. Din contra, Curtea arat„ c„ este incontestabil faptul c„, Ón perioada de
arestare preventiv„, pe c‚nd se afla sub controlul gardienilor ∫i al administra˛iei
penitenciare, reclamantul a suferit leziuni provocate prin lovire. Rapoartele
medicale redactate de speciali∫ti atest„, Óntr-adev„r, multitudinea ∫i intensitatea
loviturilor la care a fost supus reclamantul Ón incidentul cu code˛inu˛ii, lovituri ce

CAUZA PANTEA ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

227

au produs echimoze palpebrale bilaterale, fractura piramidei nazale ∫i a unei
coaste.
Or, Ón opinia Cur˛ii, acestea sunt elemente de fapt stabilite Ón mod clar ∫i
care, prin ele Ónsele, sunt suficient de serioase pentru a conferi faptelor caracterul
unor tratamente inumane ∫i degradante interzise de articolul 3 din Conven˛ie.
186. Curtea arat„, de asemenea, ca gravitatea tratamentelor Ón cauza este
amplificat„ de o serie de factori.
Œn primul r‚nd, Curtea noteaz„ c„ este incontestabil faptul c„ dup„ incidentul
cu îSisi“ ∫i îRaj“, reclamantul a fost imobilizat, prin Ónc„tu∫are, din ordinul
comandantului adjunct al penitenciarului, Ón aceea∫i celul„ cu autorii agresiunii.
Curtea remarc„, de asemenea, c„, de∫i reclamantului i s-a prescris un bandaj
toracic pentru tratarea fracturii (paragraf 105, de mai sus), nu rezult„ din actele
depuse la dosar ca un astfel de bandaj a fost Óntr-adev„r aplicat (paragrafele 106 ∫i
111, de mai sus). Totodat„, Curtea noteaz„ c„, dup„ numai zece zile de la
incidentul care i-a provocat reclamantului fractura piramidei nazale ∫i a unei
coaste, acesta a fost transportat Óntr-un vagon al penitenciarului, la sute de
kilometri distan˛„ fa˛„ de locul de de˛inere, pe parcursul a mai multor zile, toate
acestea Ón ciuda recomand„rii de repaus f„cute de medici (paragraful 105, Ón fine),
date ce nu au fost contestate de Guvern. Curtea men˛ioneaz„, de asemenea, ca din
actele transmise de reclamant, rezult c„ acesta nu a beneficiat de un examen
chirurgical ∫i de tratament chirurgical, dac„ era cazul, Ón perioada intern„rii sale la
Spitalul penitenciar Jilava (paragrafele 111 ∫i 112, de mai sus).
187. Œn lumina celor expuse anterior ∫i lu‚nd Ón considerare ansamblul de
aspecte supuse examin„rii, Curtea concluzioneaz„ ca tratamentele la care a fost
supus reclamantul Ón perioada de arestare preventiv„, astfel cum au fost expuse Ón
paragrafele 185 ∫i 186, de mai sus, sunt contrare dispozi˛iilor articolului 3 din
Conven˛ie. Urmeaz„ a se stabili dac„ poate fi angajat„ r„spunderea statului pentru
acestea.
2. Œn ceea ce prive∫te r„spunderea autorit„˛ilor: supravegherea de˛inu˛ilor
188. Curtea noteaz„ c„ Guvernul contest„ faptul c„, Ón cauz„, ar fi existat un
comportament culpabil al autorit„˛ilor, fie sub forma unui act inten˛ionat, fie sub
forma unei neglijen˛e Ón serviciu. Œntemeindu-se pe declara˛iile mai multor
martori, Guvernul sus˛ine c„ autorit„˛ile nu au fost implicate Ón declan∫area
conflictului Óntre de˛inu˛i ∫i au luat m„surile necesare pentru ca un astfel de
incident s„ nu se produc„.
189. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫ti, Ón primul r‚nd, ca articolul 3 din
Conven˛ie consacr„ una dintre valorile fundamentale ale unei societ„˛i
democratice, interzic‚nd, Ón termeni absolu˛i, tortura ∫i pedepsele ∫i tratamentele
inumane sau degradante (Aydin c. Turciei, hot„r‚re din 25 septembrie, Culegerea
de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-VI, § 81). Aceste dispozi˛ii impun autorit„˛ilor statelor
contractuale nu numai s„ se ab˛in„ de la a supune o persoan„ la astfel de
tratamente, ci, de asemenea, pun Ón sarcina acestora obliga˛ia de a lua, Ón mod
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preventiv, m„suri de natur„ practic„, necesare asigur„rii protec˛iei integrit„˛ii
corporale ∫i s„n„t„˛ii persoanelor private de libertate (Mouisel c. Fran˛ei, cererea
nr. 67263/01, § 40, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2002-I, Keenan c. Marii
Britanii, cererea nr. 27229/95, § 110, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2001-III).
Totu∫i, aceast„ obliga˛ie nu trebuie interpretat„ de a∫a manier„ Ónc‚t s„ impun„
statelor o sarcin„ imposibil de realizat sau excesiv„ (cf. Mutatis mutandis,
Tanrikulu c. Turciei, cererea nr. 21422/93, § 71, nepublicat„).
190. Œn opinia Cur˛ii, dat„ fiind natura dreptului protejat de articolul 3, este
suficient ca reclamantul s„ demonstreze c„ autorit„˛ile nu au f„cut ceea ce, Ón mod
rezonabil, era de a∫teptat s„ fac„ pentru a Ómpiedica materializarea unui risc real ∫i
imediat pentru integritatea fizic„ a reclamantului, un risc de care acestea aveau
sau trebuia s„ aib„ cuno∫tin˛„. R„spunsul la aceast„ problem„ depinde de
ansamblul circumstan˛elor cauzei (mutatis mutandis, Keenan, susmen˛ionat„, §§
110-115). Œn consecin˛„, Curtea urmeaz„ s„ stabileasc„ dac„, Ón circumstan˛ele
cauzei, autorit„˛ile ar fi trebuit s„ ∫tie c„ reclamantul risc„ s„ fie supus la rele
tratamente din partea celorlal˛i de˛inu˛i ∫i, Ón caz afirmativ, dac„ au luat, Ón
limitele competen˛elor lor, m„suri apte s„ determine evitarea unui astfel de risc.
191. Curtea remarc„ faptul c„ Ón fi∫a medical„ a reclamantului completat„ la
sosirea Ón Penitenciarul Oradea, medicul notase c„ reclamantul suferea de
îpsihopatie parnoid„“ (paragraful 22, de mai sus). De asemenea, a∫a cum s-a
ar„tat Ón prezentarea situa˛iei de fapt, reclamantul a intrat, Ón repetate r‚nduri, Ón
conflict cu code˛inu˛ii s„i, motiv pentru care a fost transferat Ón mai multe celule
(paragraf 88, 125 ∫i 137, de mai sus). Mai mult, Curtea noteaz„ c„, Ón ziua
anterioar„ celei Ón care s-a produs incidentul cu îSisi“ ∫i îRaj“, reclamantul a fost
examinat, la Spitalul de psihiatrie ∫i neurologie Oradea, de un neuropsihiatru care
a apreciat c„ reclamantul suferea de depresie nervoas„ cu tulbur„ri de
comportament ∫i a recomandat punerea sa sub observa˛ie (paragraful 102,
anterior, Ón fine).
192. Curtea concluzioneaz„ c„ autorit„˛ile interne ar fi putut, Ón mod
rezonabil, prevedea, pe de o parte, ca, dat„ fiind starea sa psihic„, reclamantul era
mai vulnerabil dec‚t un de˛inut obi∫nuit ∫i, pe de alt„ parte, ca arestarea sa putea
avea ca efect exacerbarea sentimentului sau de deprimare, sentiment, de altfel,
inerent oric„rei m„suri privative de libertate, precum ∫i amplificarea irascibilit„˛ii
sale, pe care o manifestase deja fa˛„ de al˛i de˛inu˛i. Din aceste considerente,
Curtea apreciaz„ c„ era necesar„ o supraveghere atent„ a reclamantului de c„tre
autorit„˛ile penitenciare.
193. Curtea subscrie la argumentul reclamantului, invocat Ón fa˛a Parchetului
Militar Oradea, potrivit c„ruia transferul s„u Ón celula nr. 42, Ón care se aflau
recidivi∫ti ∫i de˛inu˛i condamna˛i definitiv, era contrar dispozi˛iilor legale interne
Ón materia execut„rii pedepselor at‚ta timp c‚t avea statutul de persoan„ arestat„
preventiv. Curtea noteaz„, de asemenea, c„ reclamantul a fot agresat imediat dup„
transferul s„u Ón celula nr. 42, cunoscut„ ca fiind îo celul„ cu de˛inu˛i periculo∫i“
(paragrafele 135 alineat 1, in fine ∫i 136, de mai sus).
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194. Œn al doilea r‚nd, Curtea noteaz„ c„, din actele dosarului, rezult„ c„
gardianul S.A., de serviciu Ón noaptea incidentului, nu a intervenit imediat pentru
a-l scoate pe reclamant din celula sau pentru a determina Óncetarea actelor de
agresiune Ómpotriva acestuia. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫te declara˛ia
f„cut„ de gardian Ón fa˛a Parchetului, potrivit c„reia acesta nu avea dreptul s„
intervin„ pentru a pune cap„t conflictului (paragraful 126, de mai sus). Curtea
noteaz„, totodat„, c„ declara˛iile mai multor martori, asculta˛i Ón cauz„ de
organele de urm„rire penal„, au f„cut referire la refuzul gardianului de a interveni
pentru a-l ap„ra pe reclamant (paragraful 127 ∫i 135, de mai sus). Curtea re˛ine, de
asemenea, c„ dup„ incidentul cu cei doi code˛inu˛i reclamantul a fost l„sat de
gardieni Ón aceea∫i celul„ cu agresorii s„i, mai m ult, a fost imobilizat.
195. Din aceste considerente, Curtea concluzioneaz„ c„ autorit„˛ile nu ∫i-au
Óndeplinit obliga˛ia pozitiv„ de a proteja integritatea fizic„ a reclamantului, Ón
cadrul competen˛ei lor de a asigura paza persoanelor private de libertate ∫i de a se
asigura c„ nu se aduce atingere integrit„˛ii fizice a acestora.
196. Œn consecin˛„ articolul 3 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat sub acest aspect.
2. Cu privire la caracterul anchetei

A. Argumentele p„r˛ilor
197. Reclamantul subliniaz„ c„ procedura penal„ ini˛ial„ ca urmare a
pl‚ngerii sale nu s-a finalizat prin angajarea r„spunderii penale a vreunuia dintre
gardienii care au Óncercat s„-l îlichideze“, prin intermediul lui îSisi“ ∫i îRaj“.
198. Guvernul noteaz„ c„ la data de 24 iulie 1995, reclamantul a formulat
pentru prima dat„ pl‚ngere Ómpotriva gardienilor ∫i code˛inu˛ilor pentru rele
tratamente. Se subliniaz„ de asemenea, ca, urmare a acestei pl‚ngeri, s-a procedat
la efectuarea de cercet„ri penale aprofundate, care au condus la identificarea
f„ptuitorilor, r„spunderea penal„ a acestora neput‚nd fi, Óns„, angajat„, Óntruc‚t
pl‚ngerea prealabil„ nu a fost depus„ Ón termenul prev„zut de articolul 180 din
Codul penal coroborat cu articolul 284 din Codul de procedur„ penal„. Guvernul
relev„ faptul c„ procurorul desemnat a instrumenta cauza a ascultat toate
persoanele implicate Ón incident ∫i pe cele care ar fi putut furniza informa˛ii cu
privire la cauzele leziunilor suferite de reclamant. Se arat„, de asemenea, c„
procurorul a dispus, la cererea reclamantului, efectuarea unei expertize medicolegale asupra st„rii de s„n„tate a reclamantului ∫i a ata∫at dosarului cauzei toate
fi∫ele medicale de observa˛ie ∫i extrase din registrele medicale ale penitenciarului,
Ón m„sura Ón care acestea priveau evolu˛ia st„rii de s„n„tate a reclamantului.

B. Aprecierea Cur˛ii
199. Curtea reaminte∫te c„, atunci c‚nd o persoan„ afir„ c„ a fost supus„ la
tratamente contrare articolul 3 din Conven˛ie din partea organelor de poli˛ie sau a
altor autorit„˛i similare ale statului, aceast„ dispozi˛ie a Conven˛iei, coroborat„ cu
obliga˛ia general„ impus„ statului de articolul 1 din Conven˛ie de a îrecunoa∫te
oric„rei persoane aflat„ sub jurisdic˛ia sa drepturile ∫i libert„˛ile garantate de
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Conven˛ie“ instituie o obliga˛ie a statului implicit de a ini˛ia ∫i derula o îanchet„
oficial„ efectiv„“. Aceast„ anchet„, asemenea celei impuse de articolul 2 din
Conven˛ie, trebuie s„ fie capabil„ s„ conduc„ la identificarea ∫i pedepsirea
persoanelor responsabile. Œn caz contrar, Ón ciuda importan˛ei sale fundamentale,
interdic˛ia legal„ general„ de a supune o persoan„ la tratamente inumane sau
degradante ar deveni ineficient„ Ón practic„ ∫i ar fi posibil, Ón anumite cazuri, ca
reprezentan˛i ai statului s„ desconsidere Ón totalitate, folosindu-se de imunitatea
absolut„ de care se bucur„, drepturile persoanelor aflate sub controlul lor (Labita,
susmen˛ionat„, § 131, Assenov, susmen˛ionat„, § 102).
Curtea reaminte∫te considera˛iile sale formulate Ón hot„r‚rea sa Ilhan c.
Turciei din 27 iunie 2000: î(...) av‚nd Ón vedere obliga˛ia statului care decurge din
articolul 13 din Conven˛ie, Ón temeiul c„reia orice persoan„ care sus˛ine, cu
temeinicie (îgrief defendable“), c„ a fost supus„ unor tratamente contrare
articolului 3 din Conven˛ie, trebuie s„ dispun„ de un recurs efectiv, reclamantul
are posibilitatea repar„rii Ónc„lc„rii dreptului recunoscut de articolul 3 din
Conven˛ie ∫i garan˛iile procedurale Ómpotriva unui eventual abuz din partea
agen˛ilor statului. (...) necesitatea sau oportunitatea constat„rii Óntr-o cauz„ dat„ a
Ónc„lc„rii articolului 3 din Conven˛ie, sub aspect procedural, va depinde de
circumstan˛ele specifice spe˛ei“ (hot„r‚rea Ilhan c. Turciei, cererea nr. 22277/93
∫i § 92, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2000-VII).
200. Curtea noteaz„ c„, Ón cauz„, a avut loc o anchet„, ca urmare a pl‚ngerii
formulate de reclamant la data de 24 iulie 1995. Œn consecin˛„, urmeaz„ s„ verifice
dac„ aceast„ anchet„ a fost condus„ Ón mod diligent ∫i eficient.
201. Sub acest aspect, Curtea observ„ c„ cercetarea penal„ privitoare la
faptele denun˛ate de reclamant a Ónceput la 17 august 1995, data la care pl‚ngerea
reclamantului Ómpotriva code˛inu˛ilor ∫i gardienilor a fost Ónregistrat„ la Parchetul
Militar Oradea.

a) Cu privire la caracterul diligent al anchetei
202. Curtea noteaz„ c„, prin referatul din 20 octombrie 1997, parchetul a
respins pl‚ngerea Ómpotriva code˛inu˛ilor ca tardiv introdus„, Óntruc‚t aceasta
fusese depus„ dup„ Ómplinirea termenului prev„zut de articolul 180 din Codul
penal, coroborat cu articolul 284 din Codul de procedur„ penal„. Sub acest
aspect, se aminte∫te faptul c„ Óncadrarea juridic„ a faptelor este, Ón cauz„,
esen˛ial„, Ón m„sura Ón care de aceasta depinde aprecierea pl‚ngerii reclamantului
ca tardiv„ (ea fiind calificat„ drept pl‚ngere prealabil„, n.n.) sau ca introdus„ Ón
termen (av‚nd valoarea unei pl‚ngeri penale, n.n.).
203. Curtea precizeaz„ c„ reclamantul, Ón pl‚ngerea sa din 24 iiulie 1995, a
calificat tratamentele la care a fost supus de c„tre code˛inu˛i ca tentativ„ la
infrac˛iunea de omor sau tentativa la v„t„mare corporal„ grav„, fapte prev„zute de
articolul 174, respectiv 182 din Codul penal, pentru care ac˛iunea penal„ se pune
Ón mi∫care din oficiu, nefiind necesar„, Ón acest scop, introducerea, Óntr-un anumit
termen, a unei pl‚ngeri prealabile. Œn schimb, parchetul a apreciat c„ faptele
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constituiau elementul material al infrac˛iunii de loviri ∫i alte violen˛e, prev„zute
de articolul 180 alineatul 2 din Codul penal, dispozi˛ie care, coroborat„ cu
articolul 284 din Codul de procedur„ penal„, prevede c„ ac˛iunea penal„ se pune
Ón mi∫care la pl‚ngere prealabil„ ∫i c„ persoana v„t„mat„ poate introduce aceast„
pl‚ngere Ón termen de 2 luni.
204. Curtea noteaz„, Ón continuare, c„ ceea ce distinge elementul material al
infrac˛iunii de loviri ∫i alte violen˛e de cel al v„t„m„rii corporale grave este, Ón
special, num„rul de zile de Óngrijiri medicale necesare pentru vindecare ∫i
consecin˛ele faptei asupra s„n„t„˛ii - dac„ lovirile au avut sau nu ca efect
pierderea unui sim˛ sau organ ori o infirmitate permanent„ fizic„ sau psihic„ (a se
vedea capitolul îDrept intern aplicabil“, paragraful 154, de mai sus). Curtea
estimeaz„ c„ Ón spe˛„ un rol decisiv revenea stabilirii, de c„tre Parchet, a
consecin˛elor pe care incidentul cu code˛inu˛ii le-a avut asupra st„rii de s„n„tate a
reclamantului.
205. Or, Curtea remarc„ faptul c„, abia la un an dup„ depunerea pl‚ngerii,
parchetul a dispus efectuarea unei expertize medico-legale (paragraful 130, de
mai sus). Mai mult, raportul de expertiz„ a fost finalizat abia la 27 august 1997,
adic„ la mai mult de doi ani ∫i ∫apte luni de la incident.
206. Œn ceea ce prive∫te referatul prin care a fost respins„ pl‚ngerea
reclamantului, Curtea dezaprob„, Ón mod special, faptul c„ procurorul a
concluzionat at‚t de rapid c„ leziunile suferite de reclamant i-au cauzat acestuia o
incapacitate temporar„ de munc„ de 18 zile, Óntemeindu-se pe un raport de
expertiz„ care preciza, Ónc„ de la Ónceput, c„ reclamantul nu s-a prezentat la
examenele medicale recomandate. Or, Curtea apreciaz„ ca deosebit de
surprinz„tor faptul c„, de∫i reclamantul a declarat, la data de 11 iulie 1997, c„ a
efectuat toate examenele recomandate ∫i c„ a depus rezultatele acestora la
laboratorul de medicin„ legal„ (paragraful 132, de mai sus), parchetul nu a
acordat aten˛ie acestei contradic˛ii, de∫i era vorba de un aspect esen˛ial, de care
depindea Óncadrarea juridic„ a faptelor ∫i, Ón consecin˛„, posibilitatea de a angaja
r„spunderea f„ptuitorului).
207. Curtea men˛ioneaz„ c„, din actele dosarului nu rezult„ dac„ parchetul a
admis cererea reclamantului de a fi supus unui examen tomografie (paragraful
138, de mai sus, Ón fine), examen ce ar fi permis s„ se stabileasc„, cu precizie ∫i Ón
mod obiectiv, dac„ leziunile au generat sau nu o infirmitate, Ón sensul articolului
182 din Codul penal. Curtea noteaz„ c„ un astfel de examen medical a fost
recomandat ∫i de medicii care l-au tratat pe reclamant dup„ punerea sa Ón libertate
(paragraful 114, de mai sus), Ón scopul stabilirii st„rii sale de s„n„tate.
b) Cu privire la ancheta Ómpotriva gardienilor
208. Curtea noteaz„ c„ parchetul a dispus respingerea ca nefondat„ a
pl‚ngerii Ómpotriva gardienilor P.S. ∫i S.A. ∫i Ómpotriva comandantului adjunct al
penitenciarului.
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209. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫te c„ obliga˛ia autorit„˛ilor interne de
a pune un recurs efectiv la dispozi˛ia unei persoane care sus˛ine, cu temeinicie
(îgrief defendable“), c„ a fost supus„ unor tratamente contrare articolului 3 din
Conven˛ie nu implic„, Ón mod necesar, sanc˛ionarea f„ptuitorilor. Conven˛ia
impune numai îini˛ierea ∫i derularea unei anchete capabile s„ conduc„ la
pedepsirea persoanelor responsabile“ (Egmez c. Cipru, cererea nr. 30873/96, § 70,
Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2000-XII).
210. Este adev„rat, a∫a cum de altfel indic„ ∫i Guvernul, c„ autorit„˛ile
interne nu au manifestat pasivitate Ón procedura penal„ ini˛ial„ ca urmare a
pl‚ngerii reclamantului, totu∫i, Ón opinia Cur˛ii, absen˛a inactivit„˛ii nu este
suficient„ pentru a exonera statul de responsabilitate care Ói revine, sub aspect
procedural, potrivit dispozi˛iilor articolului 3 din Conven˛ie. Curtea reaminte∫te,
Ón aceast„ privin˛„, c„ autorit„˛ile nu trebuie s„ subsestimeze importan˛a mesajului
pe care ele Ól transmit persoanelor implicate ∫i publicului larg, atunci c‚nd decid
s„ Ónceap„ sau nu urm„rirea penal„ Ómpotriva unor agen˛i ai statului acuza˛i c„ au
supus o persoan„ unor tratamente contrare articolului 3 din Conven˛ie. Curtea
apreciaz„, Ón special, c„ autorit„˛ile nu trebuie s„ sugereze Ón nici un caz, c„ sunt
dispuse s„ lase nepedepsite astfel de tratamente (Egmez, susmen˛ionat„, § 71).
211. Œn spe˛„, Curtea noteaz„ c„ Ón referatul elaborat la finalizarea cercet„rii
penale, parchetul s-a limitat s„ afirme c„ acuza˛iile reclamantului Ómpotriva
gardienilor P.S. ∫i S.A. ∫i Ómpotriva comandantului adjunct P.V. sunt nefondate.
212. Or, Ón absen˛a unor motive conving„toare de natur„ s„ justifice
numeroasele contradic˛ii Óntre declara˛iile de˛inu˛ilor, cele ale reclamantului ∫i ale
gardienilor ∫i men˛iunile din registrul penitenciarului, o asemenea concluzie nu
poate fi acceptat„. Œn special, Curtea apreciaz„ ca deosebit de surprinz„tor faptul
c„ parchetul nu a Óncercat s„ clarifice, Ón referatul men˛ionat, motivul pentru care
Ón registrele penitenciarului ∫i Ón fi∫ele medicale completate la infirmeria
Ónchisorii, acte care au fost solicitate de parchet ∫i depuse la dosar, s-a men˛ionat
faptul c„ reclamantul se autoagresase (paragrafele 106, 110 ∫i 128, de mai sus).
213. Curtea dezaprob„ faptul c„, de∫i existau declara˛ii concordante ale mai
multor martori cu privire la refuzul gardianului S.A. de a interveni pentru a-l
ap„ra pe reclamant ∫i cu privire imobilizarea acestuia de c„tre acest gardian, la
ordinul comandantului adjunct al penitenciarului, parchetul nu a men˛ionat ∫i nu a
justificat Ón nici un fel aceste fapte Ón amintitul referat.
214. Din actele dosarului rezult„ c„ reclamantul a formulat o pl‚ngere
Ómpotriva acestei solu˛ii la Parchetul de pe l‚ng„ Ónalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie. Acestea sunt singurele informa˛ii de care Curtea dispune cu privire la
aceast„ procedur„ ∫i este regretabil faptul c„ Guvernul nu a fost Ón m„sur„ s„
comunice Cur˛ii informa˛ii cu privire la demersurile realizate de autorit„˛ile
competente s„ se pronun˛e asupra acestei pl‚ngeri.
215. Av‚nd Ón vedere cele expuse anterior, Curtea apreciaz„ c„ autorit„˛ile
nu au realizat o anchet„ aprofundat„ ∫i efectiv„ cu privire la pl‚ngerea
reclamantului ce avea ca obiect relele tratamente, la care pretindea, cu temeinicie,
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c„ a fost supus Ón perioada de arestare preventiv„. Curtea constat„ c„ articolul 3
din Conven˛ie a fost Ónc„lcat sub acest aspect.

2. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 5
ALINEATUL 1 DIN CONVENfiIE
216. Reclamantul se pl‚nge c„ m„sura arest„rii preventive dispuse Ómpotriva
sa a fost ilegal„, Ón condi˛iile Ón care nu existau motive temeinice de a crede c„
reclamantul a Óncercat s„ se sustrag„ urm„ririi penale. Reclamantul invoc„
articolul 5 alineat 1 din Conven˛ie, care prevede c„:
î(1) Orice persoan„ are dreptul la libertate ∫i la siguran˛„. Nimeni nu poate fi
lipsit de libertatea sa, cu excep˛ia urm„toarelor cazuri ∫i potrivit c„ilor legale: (...)
c) dac„ a fost arestat sau re˛inut Ón vederea aducerii sale Ón fa˛a autorit„˛ii
judiciare competente, atunci c‚nd exist„ motive verosimile de a b„nui c„ a
s„v‚r∫it o infrac˛iune sau c‚nd exist„ motive temeinice de a crede Ón necesitatea
de a-l Ómpiedica s„ s„v‚r∫easc„ o infrac˛iune sau s„ fug„ dup„ s„v‚r∫irea acesteia;
(...)“
217. Curtea noteaz„ c„ acest cap„t de cerere include dou„ aspecte: primul
prive∫te luarea m„surii arest„rii preventive, de∫i nu existau motive temeinice de a
crede Ón necesitatea de a-l Ómpiedica pe reclamant s„ se sustrag„ urm„rii penale; al
doilea aspect poart„ asupra men˛inerii reclamantului Ón stare de arest preventiv
dup„ expirarea mandatului de arestare.
1. Cu privire la luarea m„surii arest„rii preventive Ómpotriva reclamantului
Ón absen˛a unor indicii temeinice c„ acesta s-a sustras urm„ririi penale dup„
s„v‚r∫irea faptei.
218. Reclamantul sus˛ine c„ a fost arestat preventiv, de∫i nu existau motive
temeinice pentru luarea acestei m„suri.
219. Guvernul admite c„ m„sura arest„rii preventive, Ón cauz„, nu a fost
dispus„ cu respectarea dispozi˛iilor legale Ón vigoare. Invoc‚nd considerentele
hot„r‚rii Cur˛ii de Apel Oradea din 6 aprilie 1995, Guvernul apreciaz„ c„ nu
existau motive temeinice pentru emiterea unui mandat de arestare Ómpotriva
reclamantului, deoarece, Ón realitate, acesta din urm„ nu Óncercase s„ se sustrag„
urm„ririi penale. Guvernul observ„, de asemenea, c„ procurorul nu a respectat
dispozi˛iile articolului 146 din Codul de procedur„ penal„, neconsemn‚nd Ón
ordonan˛a prin care s-a dispus arestarea preventiv„ motivele pentru care l„sarea Ón
libertate a reclamantului ar prezenta pericol pentru ordinea public„.
220. Curtea reaminte∫te c„ pentru interpretarea termenului îpotrivit c„ilor
legale“, prev„zut de articolul 5 alineat 1 din Conven˛ie, Curtea face trimitere la
legisla˛ia na˛ional„ ∫i consacr„ obliga˛ia de respectare a normelor interne
procedurale ∫i de drept substan˛ial (Assenov, susmen˛ionat„, § 139). De∫i
autorit„˛ile na˛ionale, Ón special instan˛ele judec„tore∫ti, sunt, Ón primul r‚nd,
competente s„ interpreteze ∫i s„ aplice dreptul intern, totu∫i dac„ nerespectarea
dispozi˛iilor legale interne reprezint„, Ón acela∫i timp, o Ónc„lcare a articolului 5
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alineat 1 din Conven˛ie, Curtea poate ∫i trebuie s„ exercite func˛ia sa de control
asupra respect„rii dreptului na˛ional (Douiyeb c. Olanda, cererea nr. 31464/96, § 45).
221. Sub acest aspect, Curtea noteaz„ c„ prin ordonan˛a din 5 iulie 1994,
procurorul D. a dispus arestarea preventiv„ a reclamantului, Ón aplicarea
articolelor 146 ∫i 148 literele c), e) ∫i h) din Codul de procedur„ penal„, invoc‚nd
faptul c„ reclamantul se sustr„sese urm„ririi penale ∫i c„ l„sarea sa Ón libertate
prezint„ pericol pentru ordinea public„. Or, prin hot„r‚rea din 6 aprilie 1995,
Curtea de Apel Oradea a declarat ilegal„ arestarea preventiv„ a reclamantului, cu
motivarea c„ acesta nu s-a sustras urm„ririi penale, ci, dimpotriv„, a dat curs
tuturor convoc„rilor parchetului, iar procurorul desemnat a instrumenta cauza l-a
l„sat s„ a∫tepte, Ón zadar, pe culoarul parchetului.
222. Curtea noteaz„, de asemenea, c„ Guvernul nu a contestat faptul c„
arestarea preventiv„ a reclamantului a fost dispus„ cu nerespectarea dispozi˛iilor
dreptului intern Ón materie, pe de o parte, pentru c„ nu au existat motive temeinice
care s„ justifice emiterea mandatului de arestare ∫i, pe de alt„ parte, pentru c„
procurorul a omis s„ men˛ioneze, astfel cum prevedeau dispozi˛iile
articolului 146 din Codul de procedur„ penal„, motivele care justific„ aprecierea
c„ l„sarea Ón libertate a reclamantului punea Ón pericol ordinea public„.
223. Œn aceste circumstan˛e, Curtea apreciaz„ c„, Ón cauz„, nerespectarea
dispozi˛iilor legale ce reglementeaz„ Ón dreptul intern materia arest„rii preventive,
fapt recunoscut de instan˛ele judec„tore∫ti interne ∫i necontestat de Guvern, este,
Ón mod evident, stabilit„ ∫i atrage Ónc„lcarea articolului 5 alineat 1 litera c) din
Conven˛ie.
2. Cu privire la men˛inerea reclamantului Ón stare de de˛inere dup„
expirarea mandatului de arestare.
224. Reclamantul ivoc„ faptul c„ a fost, Ón mod ilegal, men˛inut Ón stare de
arest preventiv, dup„ expirarea mandatului de arestare.
225. Guvernul nu contest„ aceast„ afirma˛ie. El relev„ c„ mandatul de
arestare Ómpotriva reclamantului, emis la data de 5 iulie 1994, pentru o durat„ de
30 de zile, a fost pus Ón executare la data de 20 iulie 1994 ∫i a expirat la data de 19
august 1994. Guvernul afirm„ c„, potrivit dreptului intern, reclamantul ar fi
trebuit pus Ón libertate la expirarea acestui termen, Ón cazul Ón care Tribunalul
Bihor nu s-a pronun˛at, p‚n„ la acea dat„, asupra necesit„˛ii prelungirii m„surii
arest„rii preventive.
226. Av‚nd Ón aten˛ie principiile generale ale jurispruden˛ei sale Ón materie,
enun˛ate la paragraful 220 de mai sus, Curtea remarc„ faptul c„ men˛inerea
reclamantului Ón stare de de˛inere dup„ 19 august 1994, dat„ la care mandatul de
arestare a expirat, a fost declarat„ ilegal„ de c„tre Curtea de Apel Oradea, Ón lipsa
unei prelungiri a m„surii de c„tre tribunalul competent a se pronun˛a asupra
legalit„˛ii acesteia, fapt necontestat de Guvern.
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227. Œn consecin˛„, Curtea apreciaz„ c„ men˛inerea reclamantului Ón stare de
de˛inere dup„ 19 august 1994 nu este conform„ dispozi˛iilor legale ∫i, prin
aceasta, Óncalc„ dispozi˛iile articolului 5 alineat 1 litera c) din Conven˛ie.

3. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 5 ALINEAT 3
DIN CONVENfiIE
228. Reclamantul se pl‚nge, de asemenea, c„ nu a fost condus îde Óndat„“, la
instan˛a judec„toreasc„, dup„ arestarea sa. El invoc„ articolul 5 alineat 3 din
Conven˛ie, care prevede:
îOrice persoan„ arestat„ sau de˛inut„, Ón condi˛iile prev„zute la alineatul 1
litera c) din prezentul articol, trebuie s„ fie adus„ de Óndat„ Ónaintea unui judec„tor
sau a unui alt magistrat Ómputernicit prin lege cu exercitarea atribu˛iilor judiciarei
(...)“
229. Œn obseva˛iile ini˛iale asupra admisibilit„˛ii ∫i temeiniciei pl‚ngerii,
Guvernul a admis c„ legisla˛ia rom‚n„ Ón vigoare la data evenimentelor nu
r„spundea exigen˛elor articolului 5 alineat 3 al Conven˛iei, Óntruc‚t procurorul, ce
avea competen˛a de a dispune m„sura arest„rii preventive, nu oferea garan˛iile pe
care no˛iunea de îmagistrat“ Ón sensul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie, le
implica. Or, Ón cauz„, m„sura arest„rii preventive Ómpotriva reclamantului a fost
luat„ prin ordonan˛a procurorului din 20 iulie 1994, pentru o durat„ de 30 zile de
la data arest„rii sale de c„tre organele de poli˛ie, adic„ 20 iulie 1994.
230. Œn observa˛iile sale complementare, ulterioare datei de 6 martie 2001,
data pronun˛„rii deciziei de admisibilitate a pl‚ngerii, Guvernul a sus˛inut c„ nu ar
trebui ca aprecierea Ónc„lc„rii unei dispozi˛ii a Conven˛iei s„ se fac„ Ón abstracto,
c„ci o lege intern„ poate conduce, Ón anumite cazuri, la o Ónc„lcare a drepturilor
garantate de Conven˛ie, dar, Ón alte cazuri, se poate ajunge la constatarea, Ón
concrete, a respect„rii Conven˛iei. Œn acest sens, Guvernul subliniaz„ c„, la data
de 21 iulie 1994, adic„ Ón ziua urm„toare arest„rii sale, reclamantul a fost condus,
Ón temeiul articolelor 152 alineat 2, 4 ∫i 5 din Codul de procedur„ penal„ la
instan˛a judec„toreasc„, respectiv Tribunalul Bihor, pentru a fi ascultat. Or, Ón
opinia Guvernului, judec„torul desemnat a se pronun˛a asupa fondului cauzei
oferea toate garan˛iile impuse de articolul 5 alineat 3 din Conven˛ii. Din aceste
considerente, Guvernul consider„ c„, Ón cauz„, dispozi˛iile articolului 5 alineat 3
din Conven˛ie nu au fost Ónc„lcate.
231. Curtea consider„ necesar s„ examineze, mai Ónt‚i, argumentul invocat
de Guvern Ón observa˛iile complementare. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫te c„
s-a pronun˛at Ón mod constant Ón jurispruden˛a sa Ón sensul c„ prima tez„ a
articolului 5 nu se rezum„ la a prevedea accesul persoanei arestate la o autoritate
judiciar„, ci ea impune magistratului Ón fa˛a c„ruia persoana arestat„ este condus„,
obliga˛ia de a examina circumstan˛ele care militeaz„ pentru ∫i contra men˛inerii
arest„rii preventive, de a se pronun˛a potrivit criteriilor juridice asupra existen˛ei
unor motive temeinice care s„ justifice men˛inerea arest„rii ∫i, Ón absen˛a lor, de a
dispune punerea Ón libertate (a se vedea, Óntre altele, Assenov, men˛ionat„ mai sus,
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§ 146; De Jong, Baljet ∫i Van den Brink c. Olandei, hot„r‚rea din 22 mai 1984,
seria A nr. 77, p. 21-24, § 44, 47 ∫i 51). Cu alte cuvinte, articolul 5 alineat 3
impune ca magistratul s„ se pronun˛e asupra legalit„˛ii m„surii preventive.
232. Œn spe˛„, Curtea noteaz„ ca, dup„ cum sus˛ine ∫i Guvernul, reclamantul
a fost condus pe data de 21 iulie 1994 Ón fa˛a judec„torului M.V., pre∫edinte de
sec˛ie la Tribunalul Bihor, care i-a adus la cuno∫tin˛„ reclamantului c„ parchetul a
dispus trimiterea sa Ón judecat„, i-a f„cut cunoscut rechizitoriul ∫i i-a pus Óntreb„ri
Ón leg„tur„ cu o declara˛ie pe care acesta a f„cut-o la parchet.
233. Or, Curtea relev„ c„ din actele dosarului nu rezult„ c„ judec„torul a
examinat aspectele privitoare la legalitatea arest„rii. Œntr-adev„r, nu rezult„ c„
judec„torul a examinat aspectele privitoare la legalitatea arest„rii. Œntr-adev„r, nu
rezult„ din Óncheierea de ∫edin˛„ din 21 iulie 1994 c„ problema legalit„˛ii m„surii
preventive a fost luat„ Ón discu˛ie (paragraful 23, de mai sus, in fine).
234. Curtea apreciaz„ c„ simpla aducere a reclamantului Ón fa˛a judec„torului
M.V., la data de 21 iulie 1994, nu era de natur„ s„ asigure respectarea articolului
5 alineat 3 din Conven˛ie. Œn consecin˛„, acest argument al Guvernului nu poate fi
re˛inut.
235. Œn aprecierea Cur˛ii, cap„tul de cerere Óntemeiat pe articolul 5 alineat 3
din Conven˛ie include dou„ aspecte distincte: primul prive∫te calitatea de
îmagistrat“, Ón sensul articolului 5 alineat 3, a procurorului care a dispus m„sura
arest„rii preventive Ómpotriva reclamantului; al doilea aspect poart„ asupra
caracterului îimediat“ (prompt), Ón sensul aceleia∫i dispozi˛ii din Conven˛ie, al
controlului judec„toresc asupra legalit„˛ii m„surii arest„rii preventive.
1. Cu privire la calitatea de magistrat a procurorului care a luat m„sura
arest„rii preventive 236. Conform principiilor stabilite de jurispruden˛a Cur˛ii,
controlul judiciar al actelor executivului, prin care se aduce atingere dreptului la
libertate al persoanelor, constituie un element esen˛ial al garan˛iei oferite de
articolul 5 alineat 3 (Aksoy c. Turciei, hot„r‚rea din 18 decembrie 1996,
Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1996-VI, p. 2282, § 76). Pentru a se considera c„
un îmagistrat“ exercit„ îfunc˛ii judiciare“, Ón sensul acestei dispozi˛ii, acesta
trebuie s„ Óndeplineasc„ anumite condi˛ii, ce reprezint„, pentru persoana arestat„,
garan˛ii Ómpotriva arbitrarului ∫i a priv„rii nejustificate de libertate (Schiesser c.
Elve˛iei, hot„r‚rea din 4 decembrie 1979, seria A nr. 34, p. 13, § 31). Astfel,
îmagistratul“ trebuie s„ fie independent Ón raport de executiv ∫i de p„r˛i
(Schiesser, men˛ionat„ mai sus, § 31). Œn aceast„ privin˛„, unele circumstan˛e
obiective, existente la momentul lu„rii m„surii arest„rii preventive, pot fi
relevante: dac„ magistratul poate interveni Ón procedura penal„ ulterioar„
momentului lu„rii m„surii, Ón calitate de organ de urm„rire, independen˛a ∫i
impar˛ialitatea sa poate fi pus„ la Óndoial„ (Huber c. Elve˛iei, hot„r‚rea din 23
octombrie 1990, seria A nr. 188, § 43 ∫i Brincat c. Italiei, hot„r‚rea din 26
noiembrie 1992, seria A nor 249-A, p. 12, § 21).
237. Curtea relev„, Ón primul r‚nd, c„, Ón cauz„, procurorul D.F. de la
Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Bihor a intervenit ini˛ial Ón stadiul de cercetare
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penal„, analiz‚nd dac„ exist„ indicii temeinice c„ reclamantul a s„v‚r∫it o
infrac˛iune, etap„ finalizat„ prin dispunerea Ónceperii urm„ririi penale ∫i prin
luarea m„surii arest„rii preventive. Ulterior procurorul a instrumentat cauza, Ón
calitate de organ de urm„rire penal„, etapa finalizat„ prin punerea Ón mi∫care a
ac˛iunii penale Ómpotriva reclamantului ∫i trimiterea acestuia Ón judecat„.
Procurorul nu a reprezentat, Ón spe˛„, Ministerul Public Ón procedur„ Ón fa˛a
instan˛ei judec„tore∫ti, de∫i ar fi putut s„ o fac„, c„ci nici o dispozi˛ie legal„ Ón
materia organiz„rii judiciare nu o interzicea Ón mod expres. Œn consecin˛„, este
necesar a se examina dac„, Ón circumstan˛ele spetei, procurorul oferea garan˛iile
de independen˛„ ∫i impar˛ialitate pe care le presupune no˛iunea de îmagistrat“, Ón
sensul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie.
238. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫te c„, Ón cauz„ Vasilescu c. Romaniei
(hot„r‚rea din 22 mai 1998, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1998-III, p. 1075, §
40, 41) a statuat deja, pe terenul articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie, ca Ón
Rom‚nia, procurorii, ac˛ion‚nd Ón calitate de reprezentan˛i ai Ministerului Public,
subordona˛i, mai Ónt‚i, procurorului general, apoi ministrului justi˛iei, nu
Óndeplinesc condi˛ia de independen˛„ Ón raport cu puterea executiv„. Curtea nu
identifica nici un motiv care ar conduce la o concluzie diferit„ Ón spe˛„, de aceast„
dat„, pe terenul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie, din moment ce indepeden˛a
fa˛„ de executiv este inclus„ printre garan˛iile pe care le presupune no˛iunea de
îmagistrat“, Ón sensul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie (Schiesser, susmen˛ionat„, § 31).
239. Av‚nd Ón vedere cele expuse anterior, Curtea concluzioneaz„ c„
procurorul care a dispus arestarea preventiv„ a reclamantului nu era un
îmagistrat“, Ón sensul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie. Œn consecin˛„,
urmeaz„ a se verifica dac„ legalitatea m„surii arest„rii preventive a fost supus„
controlului judec„toresc ∫i dac„ acesta a intervenit îde Óndat„“ (îaussitot“), Ón
sensul aceleia∫i dispozi˛ii din Conven˛ie.
2. Œn ceea ce prive∫te respectarea condi˛iei de promptitudine prev„zute de
articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie.
240. Curtea reaminte∫te c„ articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie impune
interven˛ia, de Óndat„, a controlului judec„toresc asupra legalit„˛ii m„surii arest„rii
preventive, promptitudinea unei asemenea proceduri fiind apreciat„ Ón concreto,
Ón raport de circumstan˛ele cauzei (De Jong, Baljet ∫i Van den Brink, susmen˛ionat„, p. 24 ∫i 25, § 51 ∫i 52). Œn acela∫i timp, Ón interpretarea ∫i aplicarea
no˛iunii de promptitudine, nu se poate aplica principiul flexibilit„˛ii dec‚t Óntr-o
foarte mic„ m„sur„ (Brogan ∫i al˛ii c. Marii Britanii, hot„r‚rea din 29 noiembrie
1988, seria A nr. 145-B, p. 33-34, § 61), un control judec„toresc rapid asupra
arest„rii preventive constituind, pentru persoana Ón cauz„ o garan˛ie important„
Ómpotriva unor rele tratamente (Aksoy, sus-men˛ionat„, § 76).
241. Œn spe˛„, Curtea noteaz„ ca m„sura arest„rii preventive Ómpotriva
reclamantului a fost luat„ prin ordonan˛a procurorului di 5 iulie 1994, pentru o
durat„ de 30 de zile, Óncep‚nd cu data arest„rii sale, respectiv 20 iulie 1994. Or,
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abia la data de 28 noiembrie 1994 au fost examinate aspectele privitoare la
legalitatea arest„rii preventive de c„tre Tribunalul Bihor care, incontestabil,
prezen˛a garan˛iilor impuse de articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie (paragraful 26,
de mai sus). Durata total„ a arest„rii preventive anterioare aducerii reclamantului
Ón fa˛a unui îmagistrat“ Ón sensul articolului 5 alineat 3 este, deci, de mai mult de
patru luni.
242. Curtea reaminte∫te ca, Ón hot„r‚rea Brogan, a statuat ca o perioad„ de
patru zile ∫i ∫ase ore de la data la care mandatul de arestare a fost pus Ón executare
p‚n„ la data la care legalitatea m„surii a fost supus„ controlului judec„toresc
dep„∫e∫te limitele temporale stricte fixate de articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie,
chiar dac„ arestarea era necesar„ Ón scopul protej„rii colectivit„˛ii, Ón ansamblul
s„u, Ómpotriva terorismului (Brogan, sus-men˛ionat„, § 62). A fortiori, Curtea nu
ar putea admite, Ón cauz„, c„ era necesar„ arestarea preventiv„ a reclamantului pe
o perioad„ de mai mult de patru luni, f„r„ ca el s„ fi fost condus Ón fa˛a unui
îmagistrat“, Ón sensul articolului 5 alineat 3 din Conven˛ie.
243. Œn consecin˛„, articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat Ón
cauz„.

4. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 5
ALINEAT 4 DIN CONVENfiIE
244. Reclamantul se pl‚nge, de asemenea, c„ instan˛a judec„toreasc„
sesizat„, Curtea de Apel Craiova, nu a dispus Ón termen scurt cu privire la cererea
sa de punere Ón libertate. El invoc„ articlul 5 alineat 4 din Conven˛ie, care
prevede:
îOrice persoan„ lipsit„ de libertatea sa, prin arestare sau de˛inere, are dreptul
s„ introduc„ un recurs Ón fa˛a unui tribunal, pentru ca acesta s„ statueze Óntr-un
termen scurt asupra legalit„˛ii de˛inerii sale ∫i s„ dispun„ eliberarea sa dac„
de˛inerea este ilegal„.“
245. Œn observa˛iile sale asupra admisibilit„˛ii ∫i temeiniciei pl‚ngerii,
Guvernul nu a contestat faptul c„, Ón cauz„, nu au fost respectate prevederile
dreptului intern Ón materie, potrivit c„rora m„sura arest„rii preventive trebuie
prelugnit„ Ón termen de 30 de zile, iar recursul Ómpotriva Óncheierii/sentin˛ei (dac„
m„sura este prelungit„ o dat„ cu pronun˛area hot„r‚rii pe fond a primei instan˛e,
n.n.) prin care se prelunge∫te m„sura arest„rii preventive trebuie solu˛ionat Ón
terme de 3 zile.
246. Œn observa˛iile complementare, Guvernul a precizat c„ aintervenit o
eroare Ón observa˛iile sale ini˛iale, Ón sensul c„ termenul de trei zile la care se face
referire Ón aceste prime observa˛ii este termenul Ón care persoana arestat„ poate
declara recurs Ómpotriva Óncheierii prin care instan˛a se pronun˛„ asupra
prelungirii m„surii arest„rii preventive, ∫i nu termenul Ón care trebuie solu˛ionat
recursul.
247. Invoc‚nd hot„r‚rile Rehbock c. Sloveniei (cererea nr. 29462/95, § 84,
Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 2000-XII) ∫i Jabloncski c. Polonia (cerea nr.
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33492/96, nepublicat„), Guvernul admite c„ statutului Ói revine obliga˛ia de a
reglementa o prcoedur„ judiciar„ rapid„, Ón cadrul c„reia s„ se exercite controlul
legalit„˛ii arest„rii preventive, dar subliniaz„ c„ aprecierea m„surii Ón care aceast„
obliga˛ie este Óndeplinit„ trebuie realizat„ Ón concreto. Œn cauz„, ca urmare a
recursului declarat de reclamant la data de 9 decembrie 1994 Ómpotriva sentin˛ei
prin care instan˛a s-a pronun˛at ∫i asupra prelungirii m„surii arest„rii preventive
(prin respectiva sentin˛„, prima instan˛„ solu˛iona pe fond cauza, n.n.) Curtea de
Apel Oradea a fixat un prim termen la data de 16 februarie 1995. Or, la acest
termen de judecat„, s-a hot„r‚t am‚narea examin„rii cauzei Óntruc‚t reclamantul
era absent, instan˛ei aduc‚ndu-i-se la cuno∫tin˛„ c„ acesta urma s„ fie inetrnat la
Spitalul Penitenciar Jilava, fiind prezent numai avocatul reclamantului.
248. Œn opinia Guvernului, perioada de timp dintre cele dou„ ∫edin˛e de
judecat„ se explic„ prin faptul c„ instan˛a nu putea fixa un termen mai apropiat,
Óntruc‚t nu avea cuno∫tin˛„ de durata spitaliz„rii reclamantului. Guvernul
subliniaz„, de asemenea, c„ la termenul din data de 6 aprilie 1995, Curtea de Apel
Oradea a pus, din oficiu, Ón discu˛ia p„r˛ilor problema legalit„˛ii arest„rii ∫i a
prelungirii acesteia, ∫i, admi˛‚nd recursul reclamantului, a dispus punerea sa Ón
libertate.
249. Curtea reaminte∫te c„, prin garantarea unei c„i de recurs persoanelor
arestate sau de˛inute, articolul 5 alineat 4 consacr„, de asemenea, dreptul acestora
de a ob˛ine, Ón termen scurt, o hot„r‚re judec„toreasc„ prin care s„ se statueze
asupra legalit„˛ii m„surii arest„rii preventive ∫i care s„ pun„ cap„t priv„rii de
libertate, dac„ aceasta este declarat„ ilegal„ (Van der Leer c. Olandei, hot„r‚rea
din 21 februarie 1990, seria A nr. 170-A, p. 14, § 35). Nu este necesar ca
procedura prev„zut„ de articolul 5 alineat 4 s„ ofere garan˛ii identice celor
impuse de articolul 6 alineat 1 pentru procesele civile sau penale, dar c„ trebuie
s„ Ómbrace un caracter judiciar ∫i s„ ofere persoanei Ón cauz„ garan˛ii adaptate
naturii priv„rii de libertate de care el se pl‚nge (a se vedea, Óntre altele, Megyeri c.
Germaniei, hot„r‚rea din 12 mai 1992, seria A, nr. 237-A, pag. 11-12, § 22).
1. Perioada ce urmeaz„ a fi luat„ Ón considerare
250. Curtea observ„ c„ perioada ce urmeaz„ a fi luat„ Ón considerare pentru
aprecierea celerit„˛ii procedurii de examinare a legalit„˛ii arest„rii a debutat cu
cererea de punere Ón libertate formulat„ de c„tre reclamant la 9 decembrie 1994,
Ón cadrul recursului declarat Ómpotriva sentine˛i din 28 noiembrie 1994. Œn
sus˛inerea recursului, reclamantul a solicitat, printre altele, examinarea cu
prioritate a cererii sale de punere Ón libertate, men˛ion‚nd lipsa impar˛ialit„˛ii
procurorului desemnat a instrmenta cauza ∫i riscul de abuz Ón cazul men˛inerii
sale Ón stare de arest preventiv.
251. Curtea relev„ c„, abia la data de 6 aprilie 1995, Curtea de Apel Oradea a
dat curs cererii reclamantului de a examina legalitatea m„surii arest„rii
preventive, dispun‚nd punerea sa Ón libertate.
252. Or, Curtea apreciaz„ c„, Ón principiu, un asemenea interval - trei luni ∫i
dou„zeci ∫i opt de zile - este incompatibil cu no˛iunea de îÓn termen scurt“,
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prev„zut„ de articolul 5 alineat 4 din Conven˛ie. Œn consecin˛„, Curtea va
examina, Ón limita argumentelor Guvernului, dac„ exist„ circumstan˛e de natur„
excep˛ional„ care s„ permit„ justificarea Ón spe˛„ a unei derog„ri de la acest
principiu.
2. Respectarea principiului solu˛ion„rii îÓn termen scurt“
253. Curta subliniaz„ mai Ónt‚i c„ aceast„ no˛iune nu se poate aprecia Ón
abstracto, ci - ca ∫i Ón cazul interpret„rii no˛iunii de îdurat„ rezonabil„“ prev„zut„
de articolele 5 alineat 3 ∫i 6 alineat 1 din Conven˛ie - trebuie s„ se aprecieze Ón
lumina circumstan˛elor fiec„rei cauze. Œn aceast„ privin˛„, Curtea noteaz„ c„
Guvernul a eviden˛iat o serie de elemente care, Ón ansamblul lor, pot justifica
durata procedurii: astfel, motivul pentru care curtea de apel a fixat, la data de 16
februarie 1995, un nou termen de judecat„ at‚t de lung a fost, pe de o parte,
absen˛a reclamantului la acest termen ∫i, pe de alt„ parte, imposibilitatea instan˛ei
de a cunoa∫te perioada de spitalizare a acestuia, Curtea noteaz„ c„ Guvernul
invoc„, de asemenea, argumentul potrivit c„ruia, la termenul de 6 aprilie 1995,
curtea de apel a examinat din oficiu aspectele privitoare la legalitatea m„surii
arest„rii preventive luate Ómpotriva reclamantului.
254. De∫i nu conetst„ faptul c„ participarea reclamantului la ∫edin˛a de
judecat„ Ón care se analizeaz„ legalitatea arest„rii sale preventive cosntituie una
din garan˛iile procesuale ce trebuie asigurate Ón materia controlului lipsirii de
libertate, nu este mai pu˛in adev„rat c„ reclamantul avea dreptul s„ ob˛in„ îÓntr-un
termen scurt“ o hot„r‚re - pozitiv„ sau negativ„ - asupra legalit„˛ii m„surii dispuse
Ómpotriva sa.
255. Or, Curtea nu Ón˛elege de ce inetrnarrea reclamantului la Spiatlul
penitenciar Jilava ∫i absen˛a sa la termenul din 16 februarie 1995 au gost at‚t de
importante, Ónc‚t Curtea de Apel Oradea s„ considere necesar s„ am‚ne
examinarea cauzei p‚n„ la data de 6 aprilie 1995, adic„ o lun„ ∫i optsprezece zile
mai t‚rziu. Curtea noteaz„ c„ reclamantul a fost, de altfel, readus la Penitenciarul
Oradea la data de 20 februarie 1995 (paragrafele 83 ∫i 98, de mai sus).
256. Œn plus, Curtea reaminte∫te c„ un control judiciar rapid al legalit„˛ii
arest„rii, a∫a cum prevede articolul 5 alineat 4 din Conven˛ie, constituie pentru
persoana care face obiectul m„surii Ón cauz„ o garan˛ie important„ Ómpotriva
relelor tratamente (mutatis mutandis, Aksoy, sus-men˛ionat„, § 76). Or, relev„
Curtea, Ón spe˛„ nu se contest„ c„, Óntre 9 decembrie 1994, data la care
reclamantul a solicitat punerea sa Ón libertate, invoc‚nd nelegalitatea arest„rii sale
preventive ∫i riscul de abuz, ∫i 6 aprilie 1995, data la are curtea de apel a statuat
asupra cererii sale, reclamantul a fost supus Ón penitenciar la tratamente declarate
de Curte contrare aricolului 3 din Conven˛ie (paragraful 185, de mai sus).
257. Œn aceste circumstan˛e, Curtea esitmeaz„ c„ garan˛ia de celeritate,
prev„zut„ de articolul 5 alineat 4 din Conven˛ie, nu a fost respectat„, Ón cauz„, ∫i,
deci, c„ articolul 5 a fost Ónc„lcat ∫i sub acest aspect.
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5. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 5 ALINEAT 5
DIN CONVENfiIE
258. Reclamantul se pl‚nge c„ nu a ob˛inut o repara˛ie pentru de˛inerea sa
ilegal„. El invoc„ articolul 5 alineat 5 din Conven˛ie, care prevede:
îOrice persoan„ care este victim„ a unei arest„ri sau a unei de˛˛ineri Ón
condi˛ii contrare dispozi˛iilor acestui articol are dreptul a repara˛ie“.
259. Œn observa˛iile sale ini˛iale asupra admisibilit„˛ii ∫i temeiniciei pl‚ngerii,
transmise Cur˛ii la data de 13 iulie 1998, Guvernul a precizat c„ reclamantul putea
beneficia de desp„gubiri pentru prejudiciul suferit pe calea unei ac˛iuni Ón reparare
Óntemeiat„ pe articolul 504 din Codul de procedur„ penal„. Guvernul a subliniat
c„ reclamantul poate oric‚nd (Ón sensul c„ la momentul transmiterii observa˛iilor,
reclamantul putea introduce aceast„ ac˛iune, n.n.) s„ fac„ apel la aceast„
procedur„, Óntruc‚t termenul general de prescrip˛ie de 3 ani care, Ón opinia
Guvernului, curge de la data pronun˛„rii hot„r‚rii Cur˛ii Supreme de Jusit˛ie din
26 noiembrie 1996, nu se Ómplinise Ónc„.
260. Œn observa˛iile sale complementare asupra admisibilit„˛ii ∫i temeiniciei
pl‚ngerii, transmise Cur˛ii la data de 5 iunie 2001, Guvernul precizeaz„ c„
dispozi˛iile articolului 504 din Codul de procedur„ penal„ au un caracter special
∫i sunt aplicabile situa˛iilor limitativ prev„zute Ón textul s„u. Or, Ón opinia
Guvernului, aceast„ reglementare nu exclude posibilitatea, pentru reclamant, de a
face uz de alte c„i de recurs care i-ar permite ob˛inerea unei repara˛ii pentru
prejudiciul pretins.
Œn special, Guvernul relev„ faptul c„ Ón dreptul roman, comiten˛ii sunt
responsabili, Ón temeiul articolului 1000 alineat 3 din Codul civil, pentru
prejudiciile cauzate de prepu∫ii lor Ón exercitarea func˛iilor ce le-au fost
Óncredin˛ate, (paragraful 153, de mai sus). Guvernul furnizeaz„, cu titlu de
exemplu, o copie nedatat„ ∫i nesemnat„ a unei ac˛iuni civile bazat„ pe articolul
1000 alineat 3 din Codul civil, prin care o persoan„ fizic„ (D.V.) a chemat Ón
judecat„ Curtea de Apel Bucure∫ti ∫i Ministerului Justi˛iei, pentru a fi obliga˛i, Ón
calitatea lor de comiten˛i, la plata de desp„gubiri pentru prejudiciiul moral suferit
ca urmare arest„rii, m„sura apreciat„ nelegal„.
261. Reclamantul consider„ c„, la data introducerii cererii sale, nu era
reglementat„ Ón dreptul rom‚nesc o procedur„ care s„-i permit„ ob˛inerea de
desp„gubiri pentru arestarea sa nelegal„. Mai mult, el relev„ faptul c„ Ón 1999, a
dat curs recomand„rilor formulate de Guvern Ón observa˛iile sale ini˛iale asupra
admisibilit„˛ii ∫i temeiniciei pl‚ngerii, introduc‚nd o ac˛iune Ón reparare
Óntemeiat„ pe articolul 504 din Codul de procedur„ penal„. Totu∫i, instan˛ele
judec„tore∫ti na˛ionale au respins ac˛iunea sa, de∫i a fost introdus„ Ón termenul
general de prescrip˛ie de trei ani, a∫a cum a indicat Guvernul.
262. Curtea reaminte∫te c„ articolul 5 alineat 5 esre respectat dac„ persoana
poate cere o repara˛ie pentru privarea sa de libertate realizat„ Ón condi˛ii contrare
dispozi˛iilor articolului 5 alineatele 1-4 (Wassink c. Olandei, hot„r‚rea din 27
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septembrie 1990, seria A nr. 185-A, p. 16, § 38). Dreptul la repara˛ie garantat de
paragraful 5 presupune c„ a fost deja constatat„ Ónc„lcarea unuia dintre celelalte
paragrafe ale articolului 5 fie de c„tre o autoritate na˛ional„, fie de c„tre organele
Conven˛iei. Lu‚nd Ón considerare concluziile la care a ajuns Curtea la paragrafele
223, 227, 257 de mai sus, rezult„ c„ articolul 5 alineatul 5 este aplicabil Ón cauz„.
263. Curtea relev„ faptul c„ Guvernul invoc„ dou„ c„i de recurs care i-ar fi
permis reclamantului s„ ob˛in„ desp„gubiri pentru prejudiciul pretins, adic„, Ón
primul r‚nd, o ac˛iune Ón reparare Óntemeiat„ pe articolul 504 din Codul de
procedur„ penal„ ∫i, Ón al doilea r‚nd, o ac˛iune Ón r„spundere civil„ delictual„,
Óntemeiat„ pe articolul 1000 alin. 3 din Codul civil.
264. Œn ceea ce prive∫te prima dintre c„ile indicate de Guvern, Curtea
reaminte∫te c„ ea nu procedeaz„ la o examinare Ón abstracte a legisla˛iei ∫i
jurispruden˛ei intene relevante, ci verific„ dac„ modul Ón care acestea au fost
aplicate Ón cazul reclamantului a condus la o Ónc„lcaer a dispozi˛iilor Conven˛iei
(a se vedea, mutatis mutandis, Padovani c. Italiei, hot„r‚rea din 26 februarie 1993,
seria A nr. 257-B, p. 20, § 24). Sub acest aspect, Curtea noteaz„ c„ reclamantul a
introdus la data de 18 noiembrie 1999 o ac˛iune Ón desp„gubiri Óntemeiat„ pe
articolul 504 din Codul de procedur„ penal„, a∫a cum a indicat Guvernul Ón
stadiul admisibilit„˛ii cererii, adic„ Ón termenul general de prescrip˛ie de trei ani
care a Ónceput s„ curg„ de la data pronun˛„rii hot„r‚rii Cur˛ii Supreme de Justi˛ie
din 26 noiembrie 1996.
265. Or, Curtea relev„ ca Judec„toria Timi∫ a respins cererea Ón desp„gubiri
a reclamantului de dou„ ori: mai Ónt„‚i la data de 7 iulie 2000, ca prematur
introdus„, cu motiva˛ia c„ procedura penal„ ini˛iat„ Ómpotriva sa era Ónc„ pendinte
∫i, a doua oar„, la data de 18 ianuarie 2002, ca prescris„, cu motiva˛ia c„ termenul
de prescrip˛ie de un an prev„zut de articolul 505 alineat 2 din Codul de procedur„
penal„ fusese dep„∫it.
266. Date fiind aceste puncte de vedere contradictorii ale Guvernului ∫i ale
instan˛elor na˛ionale cu privire la termenul Ón care reclamantul ar fi putut
introduce o ac˛iune Ón desp„gubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a arest„rii
sale nelegale, Curtea apreciaz„ c„ nu este necesar s„ se pronun˛e asupra
interpret„rii acestei probleme de drept intern (Vasilescu, susmen˛ionat„, § 39). Ea
precizeaz„, de asemenea, c„ nu-i revine competen˛a de a se pronun˛a asupra
oportunit„˛ii solu˛iilor instan˛elor interne; rolul s„u se rezum„ la a verifica
conformitatea cu dispozi˛iile Conven˛iei a consecin˛elor ce decurtg din aplicarea
dreptului na˛ional (a se vedea, mutatis mutandis, Brualla Gomez de la Torre c.
Spania, hot„r‚rea din 19 decembrie 1997, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1997VIII, p. 2955, § 32). Curtea va avea Ón aten˛ie, Ón examinarea cauzei, dispozi˛iile
dreptului roman existente la data introducerii cererii.
267. Curtea observ„ c„, potrivit dispozi˛iilor articolelor 504 ∫i 505 din
Codul de procedur„ penal„, reclamantul poate introduce o cerere Ón desp„gubiri Ón
termen de un an de la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii de achitare sau de la data
emiterii rezolu˛iei de neÓncepere sau de scoatere de sub urm„rire penal„. Or, asta
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cum noteaz„ Curtea p‚n„ la aceast„ dat„ reclamantul nu a fost nici achitat, ∫i nici
nu a beneficiat de o rezolu˛ie de neÓncepere sau de scoatere de sub urm„rire
penal„.
268. Curtea noteaz„ c„ Guvernul nu a prezentat nici un exemplu din practica
instan˛elor na˛ionale care s„ sus˛in„ argumentul potrivit c„ruia o ac˛iune
Óntemeiat„ pe articolul 504 din Codul de procedur„ penal„ ar permite p„r˛ii
interesate s„ ob˛in„ o repara˛ie atunci c‚nd o instan˛„ a constatat, a∫a cum este
cazul reclamantului, c„ arestarea preventiv„ a fost nelegal„. Œn aceste
circumstan˛e, Curtea constat„ caracterul incert al c„ii de recurs ridicate.
269. Œn ceea ce prive∫te ce-a de-a doua cale de recurs indicat„ de Guvern,
adic„ o ac˛iune Ón r„spundere civil„ delictual„ Óntemeiat„ pe articolul 1000
alineatul 3 din Codul civil (paragraul 153, de mai sus), Curtea relev„ c„
observa˛iile prezentate de Guvern, asupra acestui aspect, au mai de grab„ forma
unei excep˛ii de neepuizare a c„ilor de recurs interne care fiind invocat„ pentru
prima oar„ dup„ pronun˛area deciziei de admisibilitate a cererii, nu poate fi luat„
Ón considerare (a se vedea, printre altele, Ceteroni c. Italia, hot„r‚rea din 15
noiembrie 1996, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1996 V, p. 1755-1756, § 19).
Œn orice caz, Curtea noteaz„ c„ dosarul cauzei nu con˛ine nici un exemplu de
practic„ judiciar„ Ón care o persoan„ s„ fi ob˛inut o repara˛ie de tipul celei
prev„zute de articolul 5 alineatul 5 din Conven˛ie, invoc‚nd dispozi˛ia legal„
men˛ionat„ de Guvern (articolul 1000 alineatul 3 din Codul civil, n.n.). Curtea
relev„, Ón aceast„ privin˛„, c„ Guvernul s-a limitat la transmiterea copiei u nei
cereri prin care un justi˛iabil a sesizat o instan˛„ intern„, Ón temeiul dispozi˛iei Ón
cauz„. Or, Curtea noteaz„ c„ acea cpie nu este nici datat„, nici semnat„ ∫i c„ nu se
poate fi stabilit cu certitudine c„ o asemenea ac˛iune a fost, Ón mod real, introdus„
la o instan˛„ intern„, nici o fortiori c„ ar fi f„cut obiectul examin„rii acesteia din
urm„.
270. fiin‚nd cont de cele de mai sus, Curtea apreciaz„ c„ exercitarea efectiv„
a dreptului garantat de articolul 5 alineatul 5 din Conven˛ie nu a fost asigurat„ cu
suficient„ certitudine, Ón cauz„ (a se veea, mutatis mutandis, Ciulla c. italia,
hot„r‚rea din 22 februarie 1989, seria A, nr. 148, p. 18, § 44).
271. Œn consecin˛„, Curtea apreciaz„ c„ a existat o Ónc„lcare a articolului 5
alineatul 5 din Conven˛ie.
6. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 6
ALINEATUL 1 DIN CONVENfiIE
272. Reclamantul se pl‚nge de durata procedurii penale interpretate
Ómpotriva sa care este Ónc„ pendinte pe rolul instan˛elor rom‚ne. el invoc„ c„
articolul 6 alineatul 1 din Conven˛ie, care prevede c„:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public, ∫i
Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instna˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„ (...) care va hot„rÓ asupra temeiniciei (...) oric„rei acuza˛ii Ón materie
penal„ Óndreptat„ Ómpotriva sa.“
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273. Guvernul apreciaz„ c„ existen˛a celerit„˛ii prev„zute de articolul 6
alineatul 1 din Conven˛ie a fost respectat„ Ón cauz„. Sub acest aspect, Guvernul
subliniaz„ c„ punctul de plecare pentru calculul duratei procedurii este 5 iulie
1994, data la care reclamantul a fost arestat ∫i a fost pus„ Ón mi∫care ac˛iunea
penal„ Ómpotriva sa. Œn ceea ce prive∫te punctul final ce urmeaz„ s„ fie luat Ón
considerare Ón scopul interpret„rii caracterului rezonabil al duratei procedurii,
Guvernul admite c„ ac˛iunea penal„ Ómpotriva reclamantului se afl„ Ónc„ pe rolul
instan˛elor rom‚ne.
274. Guvernul apreciaz„ c„ de∫i prezint„ un nivel obi∫nuit de complexitate,
cauza se dovede∫te a fi foarte delicat„ prin prisma circumstan˛elor particulare ale
acesteia, judec„torii manifest‚nd o aten˛ie deosebit„ cauzei pentru a evita o eroare
judiciar„. Œn ceea ce prive∫te modul Ón care a fost derulat„ procedura, Guvernul
apreciaz„ c„ nu au existat periaode importante de inactivitate din partea
autorit„˛ilor. El subliniaz„, sub acest aspect, c„ prelungirea procedurii nu
echivaleaz„ cu constatarea inactivit„˛ii autorit„˛ilor ∫i c„ nimic nu permite s„ se
presupun„ c„ poli˛i∫tii, procurorii sau judec„torii au urm„rit prelungirea
procedurii Ón mod arbitrar. Guvernul apreciaz„, de asemenea c„ reclamantul este
cel r„spunz„tor de Ónt‚rzierile Ónregistrate Ón timpul procedurii.

1.Perioada ce urmeaz„ a fi luat„ Ón considerare.
275. Curtea reamintet∫te c„ Ón materie penal„, îtermenul rezonabil“ prev„zut
de articolul 6 alineat 1 Óncepe s„ curg„ de la data la care o persoan„ este
îacuzat„“. Aceasta poate fi o dat„ anterioar„ trimiterii Ón judecat„ a persoanei,
put‚nd constitui punct de plecare data arest„rii, data punerii Ón mi∫care a ac˛iunii
sau a Ónceperii cercet„rii penale. îAcuza˛ia“, Ón sensul articolului 6 alineatul 1
din Conven˛ie, poate fi definit„ îca notificarea oficial„ provenind de la autoritatea
competent„, cu privire la repro∫ul ce i se aduce u nei persoane de a fi s„v‚r∫it o
infrac˛iune“, idee care corespunde no˛iunii de îrepresiune important„ asupra
situa˛iei persoanei“, (a se vedea, Reinhardt ∫i Slimane-Kaid c. Fran˛a, hot„r‚rea
din 31 martie 1998, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1903 II, p. 660, § (3).
276. Curtea constat„ c„ au existat reprercursiuni importante asupra situa˛iei
reclamantului Óncep‚nd de la data la care parchetul a dispus, prin rezolu˛ia din 7
iunie 1994, Ónceperea urm„ririi penale Ómpotriva sa (paragraful 16, de mai sus).
totu∫i, nu de la aceast„ dat„ Curtea era competent„ s„ se pronun˛e asupra cauzei,
ci la 24 iunie 1994, dat„ la care Rom‚nia a ratificat Conven˛ia (mutatis mutandis,
Horvat c. Croa˛ia, nr. 51585/99, § 50, Foti ∫i al˛ii c. Italia, hot„r‚rea din 10
decembrie 1982, seria A nr. 56, p. 18, § 53). Curtea men˛ioneaz„ c„ procedura Ón
cauz„ este actualmente pendinte pe rolul Judec„toriei Craiova. P‚n„ Ón prezent
procedura a durat mai mult de mai mult 8 ani ∫i opt luni.
277. Œn interpretarea caracterului rezonabil al procedurii, Curtea va avea Ón
vedere stadiul acestia la data de 24 iunie 1994 (a se vedea, Styranowski c.
Polonia, hot„r‚rea din 30 octombrie 1998, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1998-0
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VII, § 46 ∫i Podbielski c. Polonia, hot„r‚rea din 30 octombrie 1998, Culegerea
1998-VIII, p. 3395, § 31).
2. Cu privire la caracterul rezonabil al duratei procedurii

278. Caracterul îrezonabil“ al duratei procedurii se apreciaz„ ˛in‚nd seama
de circumstan˛ele cauzei ∫i criteriile consacrate Ón jurispruden˛a Cur˛ii, Ón special
complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului ∫i cel al autorit„˛ilor
competente (a se vedea, printre altele, Pelissier ∫i Sassi c. Fran˛a (G.C.), nr.
2544/94, § 67, CEDH 1999-II, ∫i Philis c. Grecia (nr. 2), hot„r‚rea din 27 iunie
1997, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1997 IV, p. 1083, § 35).

279. Curtea subscrie argumentelor Guvernului potrivit c„rora cauza prezint„
o anumit„ complexitate ∫i c„ nu au existat perioade semnificative de inactivitate
din partea autorit„˛ilor pe parcursul procedurii Ón considerare. Curtea relev„ c„
actele de procedur„ s-au derulat la intervale rezonabile ∫i regulate, at‚t Ón faza de
urm„rire penal„, c‚t ∫i Ón faza de judecat„. Curtea admite, de asemenea, c„
reclamantul a contribuit, Óntr-o anumit„ m„sur„, la prelungirea procedurii, mai
ales prin cererea sa de str„mutare a cauzei la o alt„ instan˛„ judec„toreasc„, la care
nu s-a prezenta la mai multe termene fixate.

280. Totu∫i, Curtea estimeaz„ c„ prelungirea procedurii Ón mod nerezonabil
se datoreaz„ deficien˛elor autorit„˛ilor. Sub acest aspect, trebuie amintit faptul c„
la 16 aprilie 1995, dup„ un prim ciclu procesual complet, Curtea de Apel Oradea
a anulat toate actele de procedur„ efectuate de parchet, dup„ ce a pus Ón evidne˛„
viciile de procedur„ Ónregistrate Ón etapa de urm„rire penal„ ∫i a restituit dosarul
pentru reluarea urm„ririi penale. Curtea observ„ c„, dup„ un al doilea ciclu
procesul complet, c‚nd cauza se afl„ din nou Ón faza de recurs, Curtea de Apel
Craiova a desfiin˛at Ón totalitate, la 13 septembrie 2000, hot„r‚rile instan˛elor
inferioare, cu motivarea c„ acestea au omis s„ stabileasc„ leg„tura de cauzalitate
Óntre ac˛iunile reclamantuli ∫i leziunile suferite de partea v„t„mat„, trimi˛‚nd
cauza spre rejudecare primei instan˛e.
281. Œn aceste circumstan˛e, Curtea estimeaz„ c„ autorit„˛ile rom‚ne pot fi
f„cute r„spunz„toare pentru Ónt‚rzierea general„ Ónregistrat„ Ón modul de tratare a
acestei cauze, pentru care nici o explica˛ie pertinent„ nu a fost avansat„ de c„tre
Guvern.
282. fiin‚nd cont de comportamentul autorit„˛ilro competente, Curtea
estimeaz„ c„ nu s-ar putea aprecia ca îrezonabil„“ o durat„ total„ a procedurii de
mai mult de opt ani ∫i opt luni care, Ón plus, este Ónc„ pendinte pe rolul instan˛ei de
fond.

283. Œn consecin˛„, a existat Ón cauz„ o Ónc„lcare a articolului 6 din
Conven˛ie.
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7. CU PRIVIRE LA PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6
ALINEAT 3 DIN CONVENfiIE
284. Reclamantul invoc„, de asemenea, faptul c„, Ón etapa urm„ririi penale,
nu a beneficiat de asisten˛„ juridic„. Curtea a analizat acest cap„t de pl‚ngere Ón
lumina articolului 6 alineat 3 litera c) din Conven˛ie, care prevede c„:
îOrice acuzat are, Ón special, dreptul la: ...
c) s„ apere el Ónsu∫i sau s„ fie asistat de un ap„r„tor ales de el ∫i, dac„ nu
dispune de mijloacele necesare pentru a pl„ti un ap„r„tor, s„ poat„ fi asistat de un
avocat din oficiu, atunci c‚nd interesele justi˛iei o cer.“
285. Œn opinia Guvernului, eventualele deficiente sub aspectul garant„rii
dreptului la ap„rare ap„rute Ón cauz„, Ón faza urm„ririi penale au fost remediate Ón
faza de judecat„, etapa Ón care reclamantul a avut ocazia de a pune concluzii,
asistat de avoca˛ii s„i ale∫i. Guvernul apreciaz„ c„ unica declara˛ie dat„ de
reclamant far„ a fi asistat un avocat, cea din 23 iunie 1994, era identic„ celor
f„cute de el ulterior, Ón faza de judecat„, perioada Ón care a beneficiat de asisten˛a
juridic„. Din aceste considerente, Guvernul apreciaz„ c„ nu ar putea fi
identificat„, Ón cauz„, nici o Ónc„lcare a dreptului la proces echitabil, garantat de
articolul 6 alineat 3 litera c) din Conven˛ie.
286. Curtea precizeaz„ c„ a avut, deja, ocazia de a se pronun˛a asupra unor
cauze similare celei prezente, Ón care reclaman˛ii se pl‚ngeau, ca ∫i domnul
Pantea, c„ nu au beneficiat de asisten˛„ juridic„ cu ocazia lu„rii primelor
declara˛ii, Ón faza de cercetare penal„. Sub acest aspect, Curtea reaminte∫te
concluziile sale Ón hot„r‚rile Imbrioscia c. Elve˛iei din 24 noiembrie 1993 (seria A
no. 275, p. 13, § 36) ∫i John Murray c. Marii Britanii din 28 octombrie 1994 (seria
A no. 300-A, p. 54, § 62), potrivit c„rora articolul 6 din Conven˛ie se aplic„ chiar
∫i Ón stadiul cercet„rii penale, efectuate de Poli˛ie, dreptul la ap„rare prev„zut de
articolul 6 alineat 3 constituind, printre altele, un element al no˛iunii de proces
echitabil Ón materie penal„ care poate juca un rol important, Ón m„sura Ón care
nerespectarea ini˛ial„ a acestui drept ar putea compromite caracterul echitabil al
procesului.
287. Curtea a subliniat, Ón hot„r‚rile susmen˛ionate, c„ modul de aplicare a
articolului 6 alineat 3 litera c) Ón faza de urm„rire penal„ depinde de
particularit„˛ile procedurii ∫i de circumstan˛ele cauzei ∫i c„, pentru a stabili dac„
existen˛ele articolului 6 au fost respectate, trebuie s„ se fi analizat ansamblul
procedurilor derulate Ón cauz„ (Imbrioscia, susmen˛ionat„, p. 13-14, § 38 ∫i John
Murray, susmen˛ionat„, p. 54-55, § 63).
288. Or, Curtea noteaz„ c„ procedura av‚nd ca obiect ac˛iunea penal„ este
Ónc„ pendinte pe rolul Judec„toriei Craiova, instan˛a la care cauza a fost trimis„
cauza spre rejudecare, prin hot„r‚rea Cur˛ii de Apel Craiova (paragraful 72, de
mai sus). Curtea nu este, deci, Ón m„sur„ s„ procedeze la o evaluare global„ a
procedurii litigioase ∫i apreciaz„ c„ nu se poate pronun˛a nici asupra posibilei
solu˛ii ce va fi pronun˛at„ de Judec„toria Craiova, nici asupra rezultatului unui
eventual apel ce ar introdus de c„tre reclamanet Ómpotriva respectivei solu˛ii.

CAUZA PANTEA ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

247

289. Œn aceste condi˛ii, Curtea concluzioneaz„ c„ acest cap„t de cerere este
prematur introdus, Ón m„sura Ón care procedura intern„ al c„rei caracter echitabil
este pus Ón discu˛ie de reclamant este Ónc„ Ón curs de derulare Ón fa˛a instan˛elor
interne.
290. Œn concluzie, Ón acest stadiu al procedurii, nu se poate constata
Ónc„lcarea articolului 6 din Conven˛ie.

8. CU PRIVIRE LA PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 8 DIN
CONVENfiIE
291. Reclamantul se pl‚nge c„ autorit„˛ile au adus atingere dreptului s„u la
via˛a privat„ ∫i familial„, recunoscut de articolul 8 din Conven˛ie, care prevede
c„:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie
(...).
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui
drept, dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege, ∫i dac„
constituie o m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru
securitatea na˛ional„, siguran˛a public„ (...) ap„rarea ordinii ∫i prevenirea faptelor
penale.“
292. Reclamanetul sus˛ine c„ men˛inerea sa Ón stare de de˛inere a avut
repercursiuni negative asupra vie˛ii sale de familie ∫i, Ón particular, asupra copiilor
s„i, din care unul ar fi fost p„r„sit de c„tre so˛ia sa, iar cel„lalt nu ar fi promovat
examenul de admitere Óntr-un institut de Ónv„˛„m‚nt superior. El sublineaz„,
printre altele, c„ autorit„˛ile penitenciare au Ómpiedicat-o pe so˛ia s„ s„-l viziterze,
pentru ca aceasta s„ nu descopere leziunile provocate de code˛inu˛i cu
complicitatea gardienilor ∫i c„ administra˛ia penitenciar„ i-ar fi sustras un colet.
Reclamantul sus˛ine, de asemenea, c„ autorit„˛ile penitenciare au adus atingere
dreptului s„u la coresponden˛„, prin violarea coresponden˛ei cu Comisia.
293. Guvernul contesta aceste afirma˛ii ale reclamantului, subliniind c„
acesta nu a prezentat nici o prob„ Ón sus˛inerea afirma˛iilor sale. Œn ceea ce
prive∫te sus˛inerile potrivit c„rora nu i s-a permis so˛iei reclamantului s„-l viziteze
Ón penitenciar, Guvernul apreciaz„ c„ sunt nesincere, a∫a cum rezult„ din
declara˛ia f„cut„ de so˛ia reclamanetului la parchet (paragraful 122, de mai sus) ∫i
din men˛iunile consemnate Ón registrele Ónchisorii din Oradea (par. 141 de mai
sus).
294. Curtea noteaz„ c„ afirma˛ia reclamantului potrivit c„reia so˛ia ssa ar fi
fost Ómpiedicat„ s„-l viziteze Ón Ónchisoare este contrazis„ de declara˛ia pe care
aceasta a f„cut-o Ón fa˛a procurorului, la data de 3 septembrie 1995, declara˛ie din
care reiese c„ ∫i-a vizitat so˛ul Óntre 18 ∫i 20 ianuarie 1995 (paragraful 122, de mai
sus, Ón fine). Œn ceea ce prive∫te celelalte sus˛ineri ale reclamanetului, privitoare la
pretinsa Ónc„lcare a articolului 8 din Conven˛ie, Curtea noteaz„ c„ din actele
dosarului nu rezult„ c„ ar exista indicii c„ men˛inerea Ón stare de de˛inere a
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reclamantului a avut repercursiuni asupra vie˛ii private a membrilor familiei sale,
c„ i-ar fi fost sustrase pachetele sau c„ autorit„˛ile rom‚ne ar fi adus atingere
corespondne˛ei reclamantului cu Comisia.
295. Din aceste considerente, Curtea concluzioneaz„ c„ Ón cauz„ nu a existat
o Ónc„lcare a articolului 8 din Conven˛ie.

9. CU PRIVIRE LA APLICABILITATEA ARTICOLULUI 41 DIN
CONVENfiIE
296. Conform articolului 41 din Conven˛ie:
îDac„ hot„r‚rea Cur˛ii declar„ c„ o decizie luat„ sau o m„sur„ dispus„ de o
autoritate judiciar„ sau de orice alt„ autoritate a unei p„r˛i contractante este Ón
Óntregime sau par˛ial Ón opozi˛ie cu obliga˛iile ce decurg din prezenta conven˛ie ∫i
dac„ dreptul intern al acelei p„r˛i nu permite dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a
consecin˛elor acestei decizii sau ale acestei m„suri, prin hot„r‚rea Cur˛ii se
acord„, dac„ este cazul, p„r˛ii lezate o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciul suferit
297. Reclamantul face distinc˛ia Óntre dou„ categorii de prejudicii:
- un prejudiciu material, Ón cuantum de 100.000 USD sau de 3 miliarde de lei
rom‚ne∫ti (ROL), care include:
a) cheltuielile legate de deplas„rile sale ∫i ale martorilor la numeroasele
termene fixate, Ón cauz„, de instan˛ele na˛ionale, precum ∫i alte cheltuieli de
judecat„;
b) cheltuielile de deplasare a membrilor familiei, pentru a-l vizita la
penitenicar ∫i cheltuielile de transmitere a coletelor;
c) desp„gubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a arest„rii sale ilegale;
d) cheltuieli legate de tratarea afec˛iunilor survenite Ón perioada de arestare
preventiv„, pentru remedierea deficien˛elor auditive ∫i vizuale, pentru ameliorarea
st„rii piramidei nazale ∫i pentru Ónlocuirea din˛ilor pierdu˛i Ón acea perioad„;
- un prejudiciu moral de 100.000 USD sau 3 miliarde de lei (ROL),
prejudiciu reprezentat de suferin˛ele fizice ∫i psihice la care a fost supus Ón
perioada de arestare preventiv„ ∫i atingerea adus„ reputa˛iei sale, prin Óncarcerarea
sa ∫i prin procedura penal„ pe care autorit„˛iel îau Ónscenat-o“ Ómpotriva sa.
298. Reclamantul eviden˛iaz„ c„ necesitatea de a participa la numeroasele
acte de cercetare, audieri, reconstituiri, precum ∫i timpul folosit pentru elaborarea,
sus˛inerea ∫i dactilografierea cererilor ∫i memoriilor a afectat munca sa de avocat,
nepermi˛‚ndu-i s„ se angajeze Ón procese complexe ∫i multiple, deoarece nu
cuno∫tea cu certitudine timpul pe care Ól poate conferi profesiei sale. Œn plus,
reclamanetul subliniaz„ c„ nu a putut s„ se angajeze ca avocat la cabinete de
consultan˛„ juridic„ importante, deoarece reputa˛ia sa a fost afectat„ de faptul c„
era Ón proces cu statul rom‚n, ceea ce i-ar fi diminuat substan˛ial veniturile, Ón
cadrul unui astfel de cabinet.
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299. Reclamantul subliniaz„ c„ probele pe car le-a putut furniza Ón fa˛a Cur˛ii
pentru a-∫i sus˛ine afirma˛iile ∫i preten˛iile sunt pe m„sura modestelor sale
mijloace financiare ∫i a climatului de corup˛ie care domin„ justi˛ia din Rom‚nia.
300. Guvernul solicit„ Cur˛ii respingerea preten˛iilor formulate de reclamant
cu titlu de desp„gubiri materiale, apreciind c„ ele au fost formulate Óntr-o manier„
ambigu„ ∫i nu au fost justificate. Œn opinia Guvernului, nu a existat o leg„tur„ de
cauzalitate Óntre pretinsele Ónc„lc„ri ale dispozi˛iilor Conven˛iei ∫i prejudiciul
material de care se face vorbire. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, Guvernul
solicita Cur˛ii s„ constate c„ hot„r‚rea sa constituie, Ón sine, o repara˛ie echitabil„
a prejudiciului moral rezultt din Ónc„lcarea articolului 5 alineat 1 din Conven˛ie,
Ónc„lcare pe care Guvernul nu o contest„. Pentru celelalte pretinse Ónc„lc„ri ale
dispozi˛iilor Conven˛iei, pe care Guvernul le contest„, apreciaz„ c„ nu este
necesar a fi acordat„, de c„tre Curte, o repara˛ie.
301. Curtea statueaz„ c„, Ón mod incontestabil, reclamantul a suferit
prejudicii materiale ∫i morale, pentru care simpla constatare a Ónc„lc„rii nu poate
constitui o repara˛ie echitabil„. Dat„ fiind gravitatea ∫i num„rul Ónc„lc„rilor
contestate ale dispozi˛iilor Conven˛iei, statu‚nd Ón echitate, Curtea acord„
reclamantului 40.000 euro, pentru prejudiciul material ∫i moral suferit.

B. Cheltuieli de judecat„
302. Reclamantul solicit„ 100.000 USD sau 3 miliarde de lei rom‚ne∫ti
(ROL), cu titlu de cheltuieli de judecat„, legate de procedura intern„ ∫i de cea Ón
fa˛a organelor Conven˛iei, cuprinz‚nd: taxe po∫tale, taxe de redactare a
documentelor, cheltuieli legate de fotocopierea actelor, traducerea acestora,
precum ∫i timpul consacrat elabor„rii memoriilor Ón sus˛inerea pl‚ngerii, care s-ar
ridica, potrivit estim„rii sale, la o sut„ de zile.
303. Guvernul contest„ faptul c„ procedura intern„ ∫i cea Ón fa˛a Cur˛ii ar fi
implicat cheltuieli Ón cuantumul indicat de reclamant.
304. Curtea a examinat cererea de satisfac˛ie echitabil„ a reclamantului Ón
lumina principiilor stabilite Ón jurispruden˛a sa (hot„r‚rile Nokolov c. Bulgariei
(GC), cererea nr. 31195/96, § 79, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1999-II, Ozturk
c. Turciei (GC), cererea nr. 22479/93, § 83, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii 1999VI, ∫i WitoldLitwa c. Poloniei, cererea nr. 26629/93, § 88, Culegerea de hot„r‚ri
∫i decizii 2000-III).
305. F„c‚nd aplicarea acestor principii Ón prezenta cauz„ ∫i statu‚nd Ón
echitate, potrivit articolului 41 din Conven˛ie, Curtea considr„ necesar a acorda
reclamanetului 6.000 euro, cu titlu de cheltuieli de judecat„, la care se adaug„
orice sum„ datorat„ de acesta cu titlu de impozit.
C. Dob‚nzi moratorii
306. Curtea consider„ necesar s„ fixeze nivelul dob‚nzilor moratorii la cel al
dob‚nzii Ómprumutului marginal, practicat de Banca Central„ European„, majorat
cu trei procente.
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PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:
1. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a articolului 3 din Conven˛ie, sub
aspectul tratamentelor la care a fost supus reclamantul pe perioada arest„rii sale
preventive;
2. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a articolului 3 din Conven˛ie, sub
aspectul anchetei efective ce ar fi trebuit realizat„ de autorit„˛i cu privire la
tratamentele men˛ionate;
3. Hot„r„∫te c„ a existat o Ónc„lcare a articolului 5 alineat 1 din Conven˛ie,
ca urmare a arest„rii reclamantului, Ón absen˛a unor motive temeinice de a crede
Ón necesitatea de a-l Ómpiedica s„ fug„ dup„ s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni;
4. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 5 alineat 1 din Conven˛ie, prin
men˛inerea reclamanetului Ón stare de arest preventiv dup„ expirarea mandatului
de arestare;
5. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 5 alineat 3 din Conven˛ie;
6. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 5 alineat 4 din Conven˛ie;
7. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 5 alineat 5 din Conven˛ie;
8. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineat 1 din Conven˛ie;
9. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineat 3 litera c) din Conven˛ie;
10. Hot„r„∫te c„ nu a fost Ónc„lcat rticolul 8 din Conven˛ie;
11. Hot„r„∫te:
a) c„ statul trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón trei luni de la data la care
decizia va deveni definitiv„, conform articolului 44 alineat 2 din Conven˛ie,
sumele urm„toare, transformate Ón lei rom‚ne∫ti (ROL), conform ratei de schimb
aplicabile la data efectu„rii pl„˛ii;
i) 40.000 (patruzecimii) euro cu titlu de prejudiciu material ∫i moral;
ii) 6.000 (∫asemii) euro pentru taxe ∫i cheltuieli, plus orice sum„ datorat„ cu
titlu de impozit;
b) de la data expir„rii termenului acordat Ón vederea efectu„rii pl„˛ii p‚n„ la
data vir„rii sumelor men˛ionate, acestea vor fi majorate cu o dob‚nd„ egal„ celei
practicate de Banca Central„ European„ pentru Ómprumutul marginal, majorat„ cu
trei procente.
12. Respinge restul preten˛iilor formulate de reclamant cu titlu de satisfac˛ie
echitabil„.
Redactat„ Ón francez„, apoi pronun˛at„ Ón ∫edin˛a publci„ la Palatul pentru
Drepturile Omului, Strasbourg, 3 iunie 2003.
J.-P. COSTA
Pre∫edinte
S. DOLLE
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 22/06/2004

privind cauza Pini ∫i Bertani ∫i Manera ∫i Atripaldi
Ómpotriva Rom‚niei
(Cererile nr. 78028/01 ∫i 78030/01)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.245 din 23/12./2204

Œn cauza Pini ∫i Bertani ∫i Manera ∫i Atripaldi Ómpotriva Rom‚niei,

Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din:

domnii J-P. Costa, pre∫edinte; A.B. Baka, L. Loucaides, C. Birsan, K.
Jungwiert, V. Butkevych, doamna W. Thomassen, judec„tori ∫i domnul T.L.
Early, grefier adjunct de sec˛ie, dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la datele
de 25 noiembrie 2003, 10 februarie, 6 aprilie ∫i 25 mai 2004, pronun˛„ hot„r‚rea
urm„toare, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl„ dou„ cereri (nr. 78028/01 ∫i 78030/01)
Óndreptate Ómpotriva Rom‚niei, prin care patru cet„˛eni italieni, domnul Carlo Pini
∫i doamna Annalisa Bertani (numi˛i Ón continuaer primii reclaman˛i) ∫i domnul
Salvatore Manera ∫i doamna Rosalba Atripaldi (numi˛i Ón continuare al doilea
cuplu de reclaman˛i), au sesizat Curtea European„ a Drepturilor Omului la datele
de 10 marite ∫i 20 aprilie 2001, Ón temeiul articolului 34 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).

2. Reclaman˛ii sunt reprezenta˛i de domnul S. Papa, avocat din Reggio
Emilia. Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental,
domnul B. Aurescu, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

3. Reclaman˛ii au sus˛inut, Ón principal, invoc‚nd articolul 8 din Conven˛ie,
Ónc„lcarea dreptului lor la respectarea vie˛ii de familie, pe motivul neexecut„rii
hot„r‚rilor pronun˛ate de Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov privitor la adop˛ia a dou„
minore rom‚nce, care i-ar fi privat pe ace∫tia de orice contact cu copiii lor. Ei au
sus˛inut, Ón plus, c„ autorit„˛ile rom‚ne au refuzat s„ permit„ fiicelor lor adoptive
s„ p„r„seasc„ Rom‚nia, Ónc„lc‚nd astfel articolul 2 alineatul 2 din Protocolul nr.
4 la Conven˛ie.
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4. Cererile au fost repartizate primei sec˛ii a Cur˛ii (conform art. 52 alin. 1
din Regulament), Ón cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ examineze cauza
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1
din Regulament.
5. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(art. 25 alin. 1 din Regulament). Cererile au fost repartizate celei de-a doua sec˛ii
a Cur˛ii, reorganizat„ astfel (art. 52 alin. 1).
6. La 25 iunie 2002, camera a decis c„ aceste cereri vor fi tratate cu prioritate
(articolul 41 din Regulament) ∫i, la 16 septembrie 2003, a decis s„ le conexeze
(art. 42 alin. 1 din Regulament).
7. La 2 octombrie 2002 ∫i 7 octombrie 2003, pre∫edintele camerei a autorizat
urm„torii ter˛i s„ intervin„ Ón cdrul procedurii scrise ∫i orale (articolele 36
alineatul 2 din Conven˛ie ∫i 44 alineatul 2 din Regulament): Complexul
educa˛ional «Poiana Soarelui» din Bra∫ov, prin reprezentantul s„u, domnul N.
Mindril„; doamna Baroan„ Nicholson de Winterbourne, cet„˛ean britanic, raportor
al Parlamentului european; domnul I. fiiriac, membru fondator al centrului
educa˛ional «Poiana Soarelui»; domnul V. Arhire, avocat Ón Baroul Bucure∫ti, Ón
calitate de reprezentant al minorelor Florentina Goroh (numit„ Ón continuare
Florentina) ∫i Mariana Estoica (numit„ Ón continuare Mariana). Ter˛ii intervenien˛i
au depus observa˛ii scrise, la care p„r˛ile au r„spuns (conform art. 44 alin. 5 din
Regulament).
Guvernul italian, invitat la 18 septembrie 2003 s„ participe la audiere ∫i/sau
s„ prezinte observa˛ii scrise, nu ∫i-a manifestat Dorin˛a de a-∫i exercita acest drept
(art. 36 alin. 1 din Conven˛ie ∫i art. 61 din Regulament).
8. Audierea dedicat„ at‚t problemelor privind admisibilitatea c‚t ∫i celor
privind fondul a avut loc Ón ∫edin˛a public„ la Palatul Drepturilor Omului din
Strasbourg, la 25 noiembrie 2003 (art. 59 alin. 3 ∫i art. 54 alin. 3 din
Regulament).
S-au prezentat:
- din partea Guvernului
dl Bogdan Aurescu, Subsecretar de stat, dna Roxana Rizoiu, director,
Direc˛ia Agentului Guvernamental, co-agent, dl R„zvan Rotundu, co-agent;
- din partea reclaman˛ilor
dl Stefano Papa, avocat, dl Carlo Pini, dna Annalisa Bertani, dl Salvatore
Manera, dna Rosalba Atripaldi, reclaman˛i;
- din partea ter˛ilor intervenien˛i
dl Nicolai Mindrila, dna Baroana Emma Nicholson de Winterbourne, dl Ion
fiiriac, dl Vasuile Arhire, avcoat.
9. Prin decizia din 25 noiembrie 2003, camera a declarat cererile par˛ial
admisibile (art. 54 alin. 3 din Regulament). Ea a unit cu fondul problemele
ridicate de Guvern referitor la aplicabilitatea articolului 8 din Conven˛ie ∫i s„ se
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sesizeze din oficiu cu privire la Ónc„lcarea articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie
Ón privin˛a neexecut„rii hot„r‚rilor definitive privind adop˛ia, invocate de
reclaman˛i exclusiv din perspectiva articolului 8 din Conven˛ie.
10. At‚t reclaman˛ii, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la
fondul cauzei (conform art. 59 alin. 1 din regulament). Fiecare dintre p„r˛i a
prezentat comentarii scrise asupra observa˛iilor celeilalte p„r˛i.

ŒN FAPT
1. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
11. Reclaman˛ii s-au n„scut, respectiv, Ón 1957, 1952, 1951 ∫i 1953 ∫i au
domiciliul la Regiio Emilia (primii reclaman˛i) ∫i la Mantova (al doilea cuplu de
reclaman˛i). La data introducerii cererii, ei aveau calitatea de p„rin˛i adoptivi ai
Florentinei ∫i Marianei, cet„˛ene rom‚ne, n„scute la 31 martie, respectiv la 17
aprilie 1991, av‚nd domiciliul la Bra∫ov, Ón cadrul Complexului educa˛ional
«Poiana Soarelui» din Bra∫ov (numit Ón continuare CEPSB).

A. procedurile de adop˛ie
1. Adop˛ia Florentinei
12. Prin sentin˛a definitiv„ din 17 iunie 1994, Tribunalul Jude˛ean Ia∫i a
constatat abandonul Florentinei, atunci Ón v‚rst„ de trei ani. Cu acest prilej,
drepturile p„rinte∫ti au fost delegate institu˛iei de asisten˛„ social„ L.
13. La 6 septembrie 1994, prin decizia Comisiei pentru protec˛ia copilului
din Ia∫i, minora a fost plasat„ la CEPSB.
14. La 15 mai 2000, dup„ intrarea Ón vigoare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adop˛ie (numit„ Ón continuare O.U.G. nr.
25/1997), Guvernul rom‚n a Óns„rcinat asocia˛ia privat„ C. cu g„sirea unei familii
sau unei persoane care s„ o adopte pe Florentina. Acesta a Óns„rcinat„ ∫i
Comitetul rom‚n pentru adop˛ii s„ sus˛in„ asocia˛ia C. Ón efectuarea unui raport
psihosocial asupra minorei.
15. Primii reclaman˛i au informat asocia˛ia C. Ón leg„tur„ cu Dorin˛a lor de a
adopta un copil rom‚n, iar aceasta le-a trimis o fotografie a Florentinei. Ei au
Ónt‚lnit minora pentru prima dat„ la 3 august 2000, la CEPSB. Prin intermediul
asocia˛iei C., ei au aflat ulterior de Dorin˛a minorei de a li se al„tura ∫i de
pasiunea ei pentru muzic„.
16. La 30 august 2000, la propunerea asocia˛iei C., Comitetul rom‚n pentru
adop˛ii a avizat favorabil adop˛ia Florentinei de c„tre primii reclaman˛i, iar, la 21
septembrie 2000, ca urmare a cererii de adop˛ie a acestora din urm„, a trimis
dosarul Tribunalului Jude˛ean Bra∫ov, Ón conformitate cu art. 14 alin. 2 din
O.U.G. nr. 25/1997.
17. La 28 septembrie 2000, instan˛a admite cererea. Aceasta a constatat c„
numita Comisie pentru protec˛ia copilului Bra∫ov avizase favorabil adop˛ia ∫i Ó∫i
confirmase consim˛„m‚ntul Ón fa˛a instan˛ei. Ar„t‚nd ∫i faptul c„ minora se afla la
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CEPSB, a solicitat serviciului de stare civil„ s„ modifice certificatul de na∫tere al
Florentinei ∫i s„ Ói elibereze acesteia un nou certificat de na∫tere.
18. Comitetul rom‚n pentru adop˛ii a introdus apel Ómpotriva acestei
sentin˛e. La 13 decembrie 2000, Curtea de Apel Bra∫ov a respins acest apel ca
tardiv. Aceast„ decizie a r„mas definitiv„.
19. La 5 februarie 2001, Comitetul rom‚n pentru ado˛ii a certificat faptul c„
adop˛ia Florentinei s-a f„cut Ón conformitate cu prevederile legale interne, precum
∫i cu conven˛ia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii
Ón materia adop˛iei interna˛ionale, ∫i a eliberat reclaman˛ilor un certificat de
conformitate Ón acest sens.
20. La 14 februarie 2001, Comisia pentru adop˛ii interna˛ionale a autorizat
intrarea ∫i ∫ederea permanent„ a minorei Ón Italia, ∫i a dispus comunicarea acestei
decizii, Óntre altle, Ambasadei Italiei la Bucure∫ti.
21. La o dat„ neprecizat„, Procurorul General al Rom‚niei a introdus recurs
Ón anulare Ómpotriva senin˛ei Tribunalului Jude˛ean Bra∫ov ∫i Ómpotriva deciziei
Cur˛ii de Apel Bra∫ov. la data de 5 iunie 2001, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a
respins recursul ca inadmisibil.
2. Adop˛ia Marianei
22. La 28 septembrie 2000, Ón u rma unei proceduri similare celei descrise la
alineatele 16-18 anterioare, Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov a admis cererea f„cut„ de
cel de-al doilea cuplu de reclaman˛i Ón vederea adop˛iei Marianei. Instan˛a a
constatat c„ minora, declarat„ abandonat„ prin decizia definitiv„ din 22 octombie
1998, se afla la CEPSB ∫i a solicitat serviciului de stare civil„ s„ modifice
certificatul de na∫tere al acestia, ∫i s„-i elibereze un nou certificat.
23. Comitetul rom‚n pentru adop˛ii a introdus apel Ómpotriva acestei
sentin˛e. La 28 decembrie 2000, Curtea de Apel Bra∫ov a respins acest apel ca
tardiv. Aceast„ decizie a r„mas definitiv„.
24. La 28 decembrie 2000, Comitetul rom‚n pentru adop˛ii a certificat faptul
c„ adop˛ia Florentinei s-a f„cut Ón conformitate cu prevederile legale interne,
precum ∫i cu Conven˛ia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protec˛iei copiilor ∫i
cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, ∫i a eliberat reclaman˛ilor un
certificat de conformitate Ón acest sens.

B. Œncerc„ri de executare a hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iei
1. Decizia Ón cazul Florentinei
a) Cererea de predare a certificatului de na∫tere pe calea ordonan˛ei
pre∫edin˛iale
25. La o dat„ neprecizat„, primii reclaman˛i au sesizat Judec„toria Bra∫ov cu
o cerere de predare a certificatului de na∫tere al minorei ∫i Óncredin˛area acesteia
pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, Ón contradictoriu cu CEPSB. La 24 octombrie,
instan˛a a solu˛ionat favorabil aceast„ cerere.
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26. CEPSB a introdus apel Ómpotriva acestei sentin˛e ∫i a solicitat
suspendarea execut„rii, sus˛in‚nd c„ Ón spel„ nu sunt Óntrunite condi˛iile necesare
unei cereri de ordonan˛„ pre∫edin˛ial„, c„ hot„r‚rea de adop˛ie nu este definitiv„ ∫i
c„ aceasta fusese pronun˛at„ cu Ónc„lcarea dispozi˛iilor legale.
27. La 7 martie 2001, instan˛a a respins apelul, cu motivarea c„ interesul
copilului ∫i faptul c„ p„rin˛ii adoptivi Ó∫i aveau domiciliul Ón str„in„tate justific„
examinarea de urgen˛„ a cererii ∫i c„ cererea reclaman˛ilor putea fi solu˛ionat„ pe
calea unei ordonan˛e pre∫edin˛iale. Instan˛a a constatat, de asemenea, c„, potrivit
documentelor din dosar, hot„r‚rea de adop˛ie este definitiv„ ∫i a dob‚ndit
autoritate de lucru judecat, Ón consecin˛„, instan˛a a apreciat c„ problemele de
fond referitoare la adop˛ie nu mai puteau fi reexaminate Ón cadrul ordonan˛ei
pre∫edin˛iale. Instan˛a a respins cererea de suspendare a execut„rii, pe motiv c„
aceasta nu se justific„, av‚nd Ón vedere hot„r‚rea sa de a respinge apelul.
28. Recursul introdus de CEPSB a fost, de asemenea, respins prin decizia
definitiv„ din 7 iunie 2001 a Cur˛ii de Apel Bra∫ov.
b) Procedura de executare a ordonan˛elor pre∫edin˛iale
29. Primii reclaman˛i au solicitat executarea hot„r‚rilor din 28 septembrie
2000 ∫i 7 iunie 2001 de care executorii judec„tore∫ti de pe l‚ng„ Judec„toria
Bra∫ov. La 22 februarie 2001, ace∫tia din urm„ au somat CEPSB cu privire la
obliga˛ia de a preda reclaman˛ilor certificatul de na∫tere al minorei ∫i de a
transfera p„rin˛ilor adoptivi drepturile p„rinte∫ti p‚n„ la data de 2 martie 2001.
Prin urmare, pre∫edintele instan˛ei a dispus suspendarea execut„rii pe durata
procedurii de contesta˛ie la executare introduse ce CEPSB (alin. 30-32
anterioare).
c) Prima contesta˛ie la executare
30. La 23 februarie 2001, CEPSB a introdus contesta˛ie la executare Ón
privin˛a deciziei din 28 septembrie 2000, motiv‚nd aceasta prin lipsa de claritate a
dispozitivului ∫i prin faptul c„ hot„r‚rea de Óncuviin˛are a adop˛iei a fost
pronun˛at„ f„r„ respectarea dispozi˛iilor legale Ón materie. CEPSB a solicitat, de
asemenea, suspendarea execut„rii.
31. La 30 martie 2001, instan˛a a respins contesta˛ia, cu motivarea c„
dispozitivul hot„r‚rii este clar ∫i nu pune nici o problem„ de executare. Cu privire
la cel de-al doilea cap„t de cerere, instan˛a a decis c„ hot„r‚rea contestat„
dob‚ndise autoritate de lucru judecat ∫i c„, prin urmare, fondul cauzei nu putea fi
examinat dn nou Ón cadrul unei contesta˛ii la executare. Instan˛a a respins, de
asemenea, cererea de suspendare a execut„rii introdus„ de CEPSB.
32. CEPSB a introdus apel la Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov, care, la data de 2
iulie 2001, l-a respins ca neÓntemeiat.
d) Reluarea execut„rii
33. La 12 iunie 2001, primii reclaman˛i au solicitat executorilor judec„tore∫ti
de pe l‚ng„ Judec„toria Bra∫ov s„ reia executarea, av‚nd Ón vedere respingerea,
Óntre timp, a recursului Ón anulare introdus de Procurorul General.
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34. La 13 iunie 2001, executorii judec„tore∫ti au somat CEPSB Ón leg„tur„
cu obliga˛ia sa de a preda reclaman˛ilor certificatul de na∫tere al minorei ∫i de a o
Óncredin˛a p„rin˛ilor adoptivi p‚n„ la 15 iunie 2001.
35. La 19 iulie 2001, ace∫tia au somat din nou CEPSB, cer‚ndu-i s„ se
conformeze p‚n„ la 8 august 2001.
e) A doua contesta˛ie la executare
36. CEPSB a introdus contesta˛ie la executare Ómotriva reclaman˛ilor la
Judec„toria Bra∫ov, ar„t‚nd c„ ordonan˛a pre∫edin˛ial„ reglementeaz„ situa˛ii
provizorii, Ón vreme ce, Ón prezenta cauz„, executarea ordonan˛ei pre∫edin˛iale ar
avea, din contr„, consecin˛e permanente. P‚r‚˛ii s-au opus cererii ∫i au solicitat
obligarea la plata unei amenzi pentru neexecutarea unei hot„r‚ri definitive,
precum ∫i la daune.
37. La 8 augut 2001, instan˛a a admis cererea de suspendare provizorie a
execut„rii, p‚n„ la termenul din 22 august 2001. La aceast„ ultim„ dat„, instan˛a a
prelungit suspendarea execut„rii p‚n„ la termenul urm„tor, fixat pentru 11
septembrie 2001. La data stabilit„, instan˛a a acordat o nou„ prelungire a
suspend„rii p‚n„ la termenul din 25 septembrie 2001, dat„ la care a respins
cererile CEPSB ∫i ale reclaman˛ilor ca neÓntemeiate. Instan˛a a considerat c„
problema ridicat„ de CEPSB privea fondul cauzei, Ón care se pronun˛ase deja o
hot„r‚re ce dob‚ndise autoritate de lucru judecat. Aceasta a respins cererea
primilor reclaman˛i, cu motivarea c„ reaua credin˛„ a CEPSB ∫i Óntinderea
prejudiciului nu au fost dovedite.
f) Reluarea execut„rii
38. La 5 noiembrie 2001, executorii judec„tore∫ti au somat CEPSB Ón
leg„tur„ cu obliga˛ia sa de a preda primilor reclaman˛i certificatul de na∫tere al
Florentinei ∫i de a o Óncredin˛a acestora ∫i l-au averitzat c„, Ón caz contrar, vor
proceda la executare silit„.
g) A treia contesta˛ie la executare
39. La o dat„ neprecizat„, CEPSB a sesizat Judec„toria Bra∫ov cu o
contesta˛ie la executare potrivit unei proceduri de urgen˛„, Ón contradictoriu cu
primii reclaman˛i, pe motiv c„ pe rolul Tribunalului Jude˛ean Bra∫ov se afla o
ac˛iune Ón desfiin˛area adop˛iei, precum ∫i o cerere de revizuire a hot„r‚rii de
Óncuviin˛are a adop˛iei ∫i c„ a fost depus„ o pl‚ngere penal„ referitoare la procesul
de adop˛ie. CEPSB a solicitat ∫i suspendarea execut„rii.
40. La 14 decembrie 2001, instan˛a a respins contesta˛ia, pe motiv c„ o
contesta˛ie la executare a fost deja respins„, prin urmare, nu se justific„
examinarea Ón regim de urgen˛„ a unei ac˛iuni similare. Pe fond, instan˛a a
constatat c„, at‚t hot„r‚rea de Óncuviin˛are a adop˛iei, c‚t ∫i hot„r‚rea pronun˛at„
pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale formulate de reclaman˛i erau definitive ∫i
executorii, iar faptul c„ o ac˛iune Ón anularea sau revizuirea acestora este pe rol nu
este relevant.
h) Cererea de suspendare a execut„rii
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41. La o dat„ neprecizat„, CEPSB a solicitat pre∫edintelui Judec„toriei
Bra∫ov suspendarea execut„rii. La 25 ianuarie 2002, aceast„ cerere a fost
respins„.
i) Reluarea execut„rii
42. La 30 ianuarie 2002, ora 14, executorii judec„tore∫ti de pe l‚ng„
Judec„toria Bra∫ov s-au prezentat la sediul CEPSB, Ónso˛i˛i de reprezentan˛i ai
for˛ei publice Paznicul nu le-a permis accesul ∫i a Óncuiat u∫a cu cheia. Dup„ o
jum„tate de or„, directorul CEPSB ∫i adjunctul acestuia s-au prezentat la intrarea
cl„dirii ∫i au informat executorii ∫i for˛ele de ordine c„ minora nu se afl„ Ón
institu˛ie, ci este plecat„ Óntr-o excursie, Ón afara ora∫ului, Ón urma verific„rilor,
Florentina nu a fost g„sit„ Ón cl„dire.
43. Executorii i-au atras aten˛ia directorului CEPSB asupra obliga˛iei sale de
a-i permite Florentinei s„ plece Ómpreun„ cu reclaman˛ii.
44. La 27 martie 2002, executorii au somat CEPSB s„ restituie certificatul de
na∫tere al minorei ∫i s„ Ói perit„ acesteia s„ se al„ture reclaman˛ilor Ón termen de
zece zile. Ei au informat institu˛ia ∫i c„, Ón cazul unui refuz, vor proceda la
executare silit„.
45. La 3 septembrie 2002, ora 10:45, un executor judec„toresc, Ónso˛it de
primii reclaman˛i ∫i de avocatul acestora, s-a deplasat la CEPSB. Œn procesulverbal Óntocmit cu acest prilej, executorul a men˛ionat c„ paznicii institu˛iei i-au
sechestrat pe to˛i cei prezen˛i Ón interiorul cl„dirii. El a ad„ugat c„ a telefonat la
sec˛ia de Poli˛ie ∫i c„, dup„ ce i-a explicat incidentul comisarului D., acesta i-a
r„spuns c„ ar fi trebuit s„ telefoneze la sec˛ia de Poli˛ie Ónainte de a proceda la
executare. Executorul a notat, Ón final, c„ a fost imposibil de acordat ajutorul legal
necesar execut„rii ∫i c„ a Ónt‚mpinat opozi˛ie la executare. El a consemnat c„
Óncercarea de executare s-a Óncheiat la ora 13.
j) Cererea de suspendare a execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale
46. CEPSB a sesizat Judec„toria Bra∫ov cu o cerere de suspendare a
execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, pe motiv c„ a sesizat instan˛a cu o
nou„ contesta˛ie la executare. La 8 aprilie 2002, instan˛a a respins cererea ca
neÓntemeiat„.
k) A patra contesta˛ie la executare
47. CEPSB a introdus contesta˛ie la executare la Judec„toria Bra∫ov
Ómpotriva primilor reclaman˛i, pe motiv c„ o ac˛iune Ón anularea adop˛iei se afla
pe rolul Cur˛ii de Apel Bra∫ov. Rezultatul acestei proceduri nu a fost comunicat
Cur˛ii.
l) Cererea de suspendare a execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale
48. CEPSB a sesizat Judec„toria Bra∫ov cu o cerere Ón suspendarea
execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, pe motiv c„ sesizase instan˛a cu o
nou„ contesta˛ie la executare. Prin hot„r‚rea din 4 septembrie 2002, instan˛a a
admis cererea ∫i a dispus provizoriu suspendarea execut„rii.
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49. Din documentele depuse la dosar reiese c„ termenul pentru care a fost
acordat„ aceast„ suspendare a expirat la 3 aprilie 2003. O nou„ suspendare la
executare a fost dispus„ Ón continuare, din 23 august p‚n„ la 12 septembrie 2003.
2. Decizia Ón cazul Marianei
a) Cererea de predare a certificatului de na∫tere al minorei pe calea
ordonan˛ei pre∫edin˛iale
50. La o dat„ neprecizat„, al doilea cuplu de reclaman˛i a sesizat Judec„toria
Bra∫ov cu o cerere de predare a certificartului de na∫tere al minorei ∫i de
Óncredin˛are a acesteia pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, Ón contradictoriu cu
CEPSB. La 24 octombrie 2000, instan˛a a admis aceast„ cerere.
51. Aceast„ sentin˛„ a fost men˛inut„ Ón apelul introdus de p‚r‚t, prin decizia
definitiv„ a Tribunalului Jude˛ean Bra∫ov, pronun˛at„ la 22 august 2001.
b) Prima contesta˛ie la executare
52. La 1 februarie 2001, CEPSB a introdus la Judec„toria Bra∫ov o
contesta˛ie la executarea deciziei din 28 septembrie 2000, motiv‚nd aceasta prin
lipsa de claritate a dispozitivului ∫i prin faptul c„ hot„r‚rea de adop˛ie a fost
pronun˛at„ f„r„ respectarea dispozi˛iilor legale Ón materie. CEPSB a solicitat, de
asemenea, suspendarea execut„rii.
53. Instan˛a a admis aceast„ ultim„ cerere ∫i a suspendat executarea p‚n„ la
30 martie 2001, dat„ la care a respins contesta˛ia, cu motivarea c„ dispozitivul
hot„r‚rii este clar ∫i c„ nu pune nici o problem„ de executare. Cu privire la cel deal doilea cap„t de cerere, instan˛a a decis ca hot„r‚rea contestat„ dob‚ndise
autoritate de lucru judecat ∫i ca, prin urmare, fondul cauzei nu putea fi examinat
din nou Ón cadrul unei contesta˛ii la executare.
54. Aceast„ sentin˛„ a fost men˛ionat„ Ón apelul introdus de CEPSB, prin
decizia definitiv„ a Tribunalului Jude˛ean Bra∫ov, pronun˛at„ la 2 iulie 2001.
c) Procedura de executare
55. Cel de-al doilea cuplu de reclaman˛i a solicitat executarea hot„r‚rilor din
28 septembrie 2000 ∫i 24 octombrie 2000 de c„tre executori judec„tore∫ti de pe
l‚ng„ Judec„toria Bra∫ov. Ace∫tia din urm„ au somat CEPSB la datele de 22
februarie, 13 iunie ∫i 19 iulie 2001 cu privire la obliga˛ia de a preda reclaman˛ilor
certificatul de na∫tere al Marianei ∫i de a transfera c„tre ace∫tia drepturile
p„rinte∫ti.
d) A doua contesta˛ie la executare
56. La 15 iunie 2001, CEPSB a introdus contesta˛ie la executare Ómpotriva
celui de-al doilea cuplu de reclaman˛i. Aceast„ institu˛ie a cerut Ón mai multe
r‚nduri Judec„toriei Bra∫ov suspendarea execut„rii, ar„t‚nd c„ ordonan˛a
pre∫edin˛ial„ reglementeaz„ situa˛ii provizorii, Ón vreme ce, Ón prezenta cauz„,
executarea ordonan˛ei pre∫edin˛iale ar avea, din contr„, consecin˛e permanete. Cel
de-al doilea cuplu de reclaman˛i s-a opus cererii ∫i a solicitat obligarea la plata
unei amenzi pentru neexecutarea unei hot„r‚ri definitive, precum ∫i la daune.
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57. Instan˛a a dispus suspendarea execut„rii din 15 iunie p‚n„ la 11 iulie
2001, din 8 august p‚n„ la 11 septembrie 2001 ∫i din 14 p‚n„ la 25 septembrie
2001, dat„ la care a respins at‚t contesta˛ia CEPSB, c‚t ∫i cererea celi d-eal doilea
cuplu de reclaman˛i, ca neÓntemeiate. Instan˛a a considerat c„ problema ridicat„ de
CEPSB privea fondul cauzei, care fusese deja solu˛ionat prin hot„r‚rea din 28
septembrie 2000, care dob‚ndise autoritate de lucru judecat. Aceasta a respins
cererea p„rin˛ilor adoptivi, cu motivarea c„ reaua credin˛„ a CEPSB ∫i Óntinderea
prejudiciului nu au fost dovedite.
e) Reluarea execut„rii
58. La 5 noiembrie ∫i 5 decembrie 2001, executorii judec„tore∫ti au somat
CEPSB Ón leg„tur„ cu obliga˛ia sa de a preda celui de-al doilea cuplu de
reclaman˛i certificatul de na∫tere al Marianei ∫i de a o Óncredin˛a acestora, ∫i i-au
avertizat c„, Ón caz contrar, vor proceda la executare silit„.
f) A treia contesta˛ie la executare
59. La o dat„ neprecizat„, CEPSB a sesizat Judec„toria Bra∫ov cu o
contesta˛ie la executare potrivit unei proceduri de urgen˛„, Ón contradictoriu cel
de-al doilea cuplu d reclaman˛i, pe motiv c„ o ac˛iune Ón desfiin˛area adop˛iei se
afla pe rolul Tribunalului Jude˛ean Bra∫vo, precum ∫i o cerere de revizuire a
hot„r‚rii de Óncuviin˛are a adop˛iei ∫i c„ a fost depus„ o pl‚ngere penal„
referitoare la procesul de adop˛ie. CEPSB a solicitat ∫i suspendarea execut„rii.
60. La 14 decembrie 2001, instan˛a a respins cererea, pe motiv c„ o
contesta˛ie Ón executare a fost deja respins„, prin urmare, nu se justific„
introducerea unei cereri similare. Pe fond, instan˛a a constatat c„, at‚t hot„r‚rea de
adop˛ie, c‚t ∫i ordonan˛a pre∫edin˛ial„ Ón cazul cererii formulate de cel de-al
doilea cuplu de reclaman˛i erau definitive ∫i executorii, iar faptul c„ o ac˛iune Ón
anulare sau revizuirea acestora este pe rol nu este relevant.
g) Reluarea execut„rii
61. La 25 martie 2002, executorii judec„tore∫ti au soamt din nou CEPSB Ón
leg„tur„ cu obliga˛ia sa de a preda celui de-al doilea cuplu de reclaman˛i
certificatul de na∫tere al minorei ∫i de a o Óncredin˛a acestora.
62. La datele de 30 ianuarie ∫i 9 aprilie 2002, un executor s-a deplasat la
CEPSB, Ónso˛it de cel de-al doilea cuplu de reclaman˛i ∫i de organe de Poli˛ie.
Acesta a constatat c„ Mariana nu se afla Ón cl„dire.
h) A patra contesta˛ie la executare
63. CEPSB a introdus contesta˛ie la executare la Judec„toria Bra∫ov Ón
contradictoiru cu cel de-al doilea cuplu de reclaman˛i, pe motiv c„ o ac˛iune Ón
desfiin˛area adop˛iei se afla pe rolul Cur˛ii de Apel Bra∫ov. Rezultatul acestei
proceudri nu a fost comunicat Cur˛ii.
i) Cererea de suspendare a execut„rii pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale
64. CEPSB a sesizat Judec„toria Bra∫ov cu o ac˛iune Ón suspendarea
execut„rii hot„r‚rii de Óncuviin˛are a adop˛iei calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, pe
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motiv c„ sesizase instan˛a cu o nou„ contesta˛ie la executare. Prin sentin˛a din 4
septembrie 2002, instan˛a a admis cererea ∫i a dispus provizoriu suspendarea
execut„rii.
65. Din documentele aflate la dosar reiese c„ termenul pentru care a fost
acordat„ aceast„ suspendare a expirat la 3 aprilie 2003. O nou„ suspendare la
executare a fost dispus„ Ón continuare, din 23 august p‚n„ la 12 septembrie 2003.

C. Cererile de desfiin˛are a adop˛iei Florentinei ∫i Marianei introduse de
CEPSB
66. La o dat„ neprecizat„, CEPSB a introdus la Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov
dou„ cereri de desfiin˛are a adop˛iei fiec„reia dintre minore Ón contradictoriu cu
reclaman˛ii, cu Comitetul rom‚n pentru adop˛ii ∫i cu Comisia pentru protec˛ia
copilului din Bra∫ov, sus˛in‚nd c„ adop˛iile nu sunt legale f„r„ acordul s„u
preferabil.
67. La 14 februarie 2002, instan˛a a respins cererea, cu motivarea ca pentru
adop˛ie este necesar numai acordul Comisiei pentru protec˛ia copilului Bra∫ov,
care exercita, Ón temeiul art. 8 din Ordonan˛a de Urgen˛„ a Guvernului nr.
25/1997 cu privire la adop˛ie (numit„ Ón continuare O.U.G. nr. 25/1997), drepturi
p„rinte∫ti asupra celor adopta˛i. Or, instan˛a a ar„tat c„ respectiva Comisie a
avizat favorabil adop˛ia ∫i ∫i-a exprimat acordul Ón fa˛a instan˛ei sesizate cu
cererea reclaman˛ilor de Óncuviin˛are a adop˛iei.
68. CEPSB a introdus recurs Ómpotriva acestei hot„r‚ri, Ón cursul ∫edin˛ei din
2 aprilie 2002 la Curtea de Apel, Comitetul rom‚n pentru adop˛ii a eviden˛iat
faptul c„ numeroasele cereri introduse de partea advers„ pe rolul instan˛elor
interne reprezint„ un abuz de drept, Óntruc‚t acestea nu urm„resc interesul
superior al copilului, ∫i anume, integrarea sa Ón s‚nul une familii, ci au rolul de a
Ónt‚rzia ∫i de a Ómpiedica procesul de adop˛ie, prelungind astfel situa˛ia actual„ de
institu˛ionalizare a minorelor.
69. CEPSB a solicitat transmiterea cauzelor Ón fa˛a Cur˛ii Constitu˛ionale,
pentru ca aceast„ instan˛„ s„ se pronun˛e asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a articolului 7 alineatele 1 a) ∫i 2 din O.U.G. nr. 25/1997, referitor la
consim˛„m‚ntul cu privire la adop˛ie. La 10 decembrie 2002, Curtea
Constitu˛ional„ a respins ca inadmisibil„ excep˛a de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
cu motivarea c„ se pronun˛ase deja, prin decizia din 12 noiembrie 2002, asupra
constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale invocate de CEPSB.
70. Prin decizia definitiv„ din 11 februarie 2004, Curtea de Apel Ploie∫ti a
anulat, pentru neÓndeplinirea unor condi˛ii de form„, recursul introdus de CEPSB
Ómpotriva sentin˛ei din 14 februarie 2002. Instan˛a a constatat c„ CEPSB a omis
s„ motiveze cererea de recurs Ón termenul prev„zut de lege ∫i a decis, Ón aceast„
privin˛„, c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a anumitor prevederi ale O.U.G. nr.
25/1997, ridicat„ Ón cadrul ∫edin˛ei din 2 aprilie 2002, nu exonera CEPSB de
obliga˛ia Óndeplinirii condi˛iilor de form„ prev„zute de lege. Hot„r‚rea din 14
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februarie 2002 a devenit definitiv„, nemaiput‚nd fi atacat„ printr-o cale ordinar„
de atac.

D. Pl‚ngerea penal„ pentru lipsirea de libertate a minorelor
71. La o dat„ neprecizat„, reclaman˛ii au sesizat Parchetul de pe l‚ng„
Judec„toria Bra∫ov printr-o pl‚ngere penal„ Ómpotriva diretorului CEPSB pentru
lipsirea de libertate a minorelor.
72. La 6 august 2002, Parchetul i-a informat pe reclaman˛i cu privire la
rezolu˛ia sa din 9 iulie 2001 de neÓncepere a urm„ririi penale Ón cauz„.
73. La 18 februarie 2002, reclaman˛ii au depus o nou„ pl‚ngere penal„ la
Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov Ómpotriva conducerii CEPSB,
acuz‚nd-o Ón p;rincipal de lipsirea de libertate, Ón mod ilegal, a fiicelor lor
adoptive, cu Ónc„lcarea art. 189 din Codul penal. Ei ∫i-au exprimat ∫ dezacordul
cu privire la rezolu˛ia din 9 iulie 2001 de neÓncepere a urm„ririi penale.
74. Un raport Óntocmit de Poli˛ia Bra∫ov la 15 iulie 2002 men˛ioneaz„ faptul
c„, Ón cadrul Ónchetei Óncepute ca urmare a p‚ngerii penale a reclaman˛ilor, organe
de poli˛ie s-au deplasat la CEPSB, unde au porcedat la audierea Florentinei ∫i a
directorului institu˛iei. Poli˛i∫tii au consemnat Ón raport c„ minora, Ón v‚rst„ de
peste 10 ani la data audierii, ∫i-a exprimat dorin˛a de a r„m‚ne la centrul
educa˛ional, refuz‚nd s„ se al„ture familiei p„rin˛ilor adoptivi, pe care nici nu a
cunoscut-o.
75. La 28 noiembrie 2002, Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov
a dispus neÓnceperea urm„ririi penale Ón favoarea directorului CEPSB.
E. Ac˛iunile introduse de minore Ón revocarea adop˛iei lor
1. Ac˛iunea introdus„ de Florentina
76. La 4 noiembrie 2002, Florentina, reprezsntat„ de un avocat ∫i de S.G.,
directorul CEPSB, Ón calitate de tutore, a introdus la Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov,
Ón contradictoriu cu reclaman˛ii, cu Comitetul rom‚n pentru adop˛ii ∫i cu Comisia
pentru protec˛ia copilului Bra∫ov, o ac˛iune Ón desfacerea dop˛iei Óndreptat„
Ómpotriva reclaman˛ilor, Ón temeiul art. 22 din O.U.G. nr. 25/1997. Ea a solicitat,
Ón subsidiar ∫i Ón caz de men˛inere a hot„r‚rii de Óncuviin˛are a adop˛iei, trei
miliarde de lei cu titlu de desp„gubiri pentru prejudiciul moral. Ar„t‚nd c„ ea nu
∫i-a v„zut p„rin˛ii doptivi, nici Ónainte, nici dup„ pronun˛area hot„r‚rii de adop˛ie,
a men˛ionat c„ singura dat„ c‚nd i-a v„zut pe reclaman˛i a fost la 3 septembrie
2002, dat„ la care ace∫tia au venit pentru a o lua de la CEPSB, Ómpotriva voin˛ei
sale, Ónso˛i˛i de avocatul lor ∫i de executorul judec„toresc.
77. Prin sentin˛a din 9 iunie 2003, Tribunalul Jude˛ean Prahova, c„ruia cauza
∫i fusese transmis„ spre judecare ca urmare a deciziei Cur˛ii Supreme de Justi˛ie, a
respins cererea Florentinei ca neÓntemeiat„. Baz‚ndu-se pe probele scrise depuse
de p„r˛i la dosar, instan˛a a decis c„ este Ón interesul reclamantei ca hot„r‚rea de
adop˛ie s„ nu fie desf„cut„. Tribunalul a reinut c„ ea nu a reu∫it s„ dovedeasc„,
prin intermediul tutorelui, c„ p„rin˛ii s„i adoptivi au manifestat dezinteres Ón
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privin˛a sa, ci, dimpotriv„, din documentele prezentate la dosar, reiese c„ ace∫tia
au f„cut numeroase demersuri pentru ca ea s„ Ói poat„ Ónso˛i Ón Italia. Tribunalul a
Ónl„turat, Ón consecin˛„, declara˛iile lui C.V. ∫i D.M., care sus˛inuser„ cererea
minorei cu titlu de îmam„ social„“, respectiv îm„tu∫„ social„“ a minorei din
cadrul CEPSB.
78. Œn continuare, instan˛a a constatat c„ adop˛ia Óndepline∫te cerin˛ele legale,
∫i a subliniat faptul c„ respctiva Comisie pentru protec˛ia copilului Bra∫ov, care,
Ón temeiul art. 8 din O.U.G. nr. 25/1997, exercit„ drepturi p„rinte∫ti asupra
minorei la data la care instan˛a a fost sesizat„ prin cererea de Óncuviin˛are a
adop˛iei, a stabilit c„ aceasta ar fi Ón interesul minorei ∫i a avizat favorabil adop˛ia.
79. Aceast„ sentin˛„ a fost men˛inut„, Ón recurs, prin decizia definitiv„ a
Cur˛ii de Apel Ploie∫ti din 22 septembrie 2003, pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„, la
care Florentina a fost prezent„ ∫i asistat„ de un avocat ∫i de tutorele s„u.
80. Prin decizia definitiv„ din 16 decembrie 2003, Curtea de Apel Ploie∫ti a
respins contesta˛ia Ón anulare depus„ de Florentina Ómpotriva hot„r‚rii definitive a
aceleia∫i instan˛e din 22 septembrie 2003.
2. Ac˛iunea introdus„ de Mariana
81. La 4 septembrie 2002, mariana a introdus la Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov
o ac˛iune Ón desfacerea adop˛iei Ón contradictoriu cu reclaman˛ii, cu Comitetul
rom‚n pentru adop˛ii ∫i cu Comisia pentru protec˛ia copilului Bra∫ov, Ón temeiul
art. 22 din O.U.G. nr. 25/1997.
82. Œn cadrul ∫edin˛ei din 31 octombrie 2003, Ón sala de consiliu, Mariana a
declarat, Ón prezen˛a tutorelui s„u, c„ ea nu Ó∫i cunoa∫te p„rin˛ii adoptivi ∫i c„ nu
dore∫te s„ plece Ón alt„ ˛ar„, deoarece e mul˛umit„ de regimul de via˛„ de la
CEPSB, unde beneficiaz„ de condi˛ii bune.
83. Prn sentin˛a din 31 octombrie 2003, instan˛a i-a admis cererea, baz‚nduse, Ón special, pe declara˛iile îmamelor ∫i m„tu∫ilor“ marianei dn cadrul CEPSB,
care au confirmat c„ ea se afl„ aici din 1994 sau 1995 ∫i beneficiaz„ de o educa˛ie
adecvat„ ∫i de condi˛ii de via˛„ bune. Constat‚nd lipsa leg„turilor afective, care ar
fi trebuit s„ se stabileasc„ Óntre adoptatori ∫i adoptat„ dup„ pronun˛area deciziei
definitive din 28 septembrie 2000, tribunalul a desf„cut adop˛ia Marianei de c„tre
cel de-al doilea cuplu de reclaman˛i ∫i a decis c„ minora Ó∫i va redob‚ndi numele
pe care Ól purta Ónainte de 28 septembrie 2000.
84. Cu toate c„ hot„r‚rea era susceptibil„ de recurs, reclaman˛ii nu s-au
folosit de aceast„ cale de atac, astfel Ónc‚t hot„r‚rea a r„mas definitiv„.
F. Alte demersuri, pl‚ngeri ∫i peti˛ii ale reclaman˛ilor Ón vederea execut„rii
hot„r‚rilor de adop˛ie
85. La 27 februarie 2001, asocia˛ia C. a solicitat Comisiei pentru protec˛ia
copilului Bra∫ov anularea deciziei de plasare a minorelor la CEPSB. La 2 martie
2001, Comisia a informat asocia˛ia C. ca, urmare a hot„r‚rilor definitive de
Óncuviin˛are a adop˛iei minorelor de c„tre reclaman˛i, pronun˛ate la 28 septembrie

CAUZA PINI ™I BERTNI ™I MANERA ™I ATRIPALDI ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

263

2000, m„sura de plasare este implicit anulat„ ∫i c„ o crere formulat„ Ón acest sens
ar fi f„r„ obiect.
86. La 16 iulie 2001, Direc˛ia general„ pentru protec˛ia copilului ∫i pentru
adop˛ii i-a informat pe reclaman˛i, la cererea acestora, c„ nu este competent„ s„
fac„ demersurile necesare pentru predarea minorelor. Acveasta a explicat c„
atribu˛iile sale Ón materie au Óncetat la data eliber„rii certificatului de conformitate
a adop˛iei cu normele na˛ionale ∫i interna˛ionale Ón domeniu.
87. La 27 august 20001, reclaman˛ii au depus o pl‚ngere pentru neexecutarea
hot„r‚rilor definitive de c„tre autorti„˛ile rom„ne la Comisia pentru cercetarea
abuzurilor din cadrul Senatului Óns„rcinat„ cu examinarea abuzurilor din
administra˛ie. Ei au ar„tat cu acela∫i prilej c„ aceia∫i procurori care avizaser„
favorabil adop˛ia au propus, apoi, Procurorului General al Rom‚niei s„ introduc„
recurs Ón anulare Ómpotriva hot„r‚rii definitive.
88. La 6 septembrie 2001, ei au solicitat sprijinul Ambasadei Italiei la
Bucure∫ti Ón cauz„, iar, la 12 septembrie 2001, pe cel al Comisiei pentru adop˛ii
interna˛ionale.
89. La 13 septembrie 2001, reclaman˛ii au depus o peti˛ie adresat„
Pre∫edintelui Rom‚niei, Primulu ministru ∫i ministrului justi˛iei.
90. La 23 februarie, 5 martie, 19 aprilie, 6 august, 12 septembrie ∫i 15
noiembrie 2001, ei s-au pl‚ns Ministerului Justi˛iei Ón leg„tur„ cu situa˛ia creat„
de neexecutarea hot„r‚rilor de adop˛ie.
91. La 27 octombrie 2000, 19 februarie, 5 iunie ∫i 15 aprilie 2001, ei s-au
deplasat Ón Rom‚nia, Ón speran˛a de s-∫i revedea fiicele adoptive, dar f„r„ rezultat.
92. Reclaman˛ii le-au trimis constant scrisori Ón limba rom‚n„ ∫i cadouri,
Óncuraj‚nd minorele s„ le r„spund„ Ón rom‚n„, limba pe care ei au Ónv„˛at-o Ón
a∫teptarea revederii, ∫i comunic‚ndu-le c„ dorin˛a lor cea mai mare este s„ le vad„
l‚ng„ ei, pentru a le putea dovedi dragostea ∫i afec˛iunea lor.
G. CEPSB ∫i situa˛ia actual„ a minorelor
93. Din observa˛iile transmise de p„r˛i reiese c„ CEPSB unde locuiesc
minorele, este o institu˛ie privat„, autorizat„ de Direc˛ia general„ pentru protec˛ia
copilului Bra∫ov, al;e c„rui scopuri sunt cre∫tere copiilor organi sau abandona˛i,
Óngrijirea ∫i asigurarea educa˛iei lor.
94. Rapoartele Óntocmite de autoritatea na˛ional„ Óns„rcinat„ cu
supravegherea activit„˛ii institu˛iilor sociale atest„ c„: CEPSB beneficiaz„ de bune
condi˛ii materiale ∫i de igien„; asisten˛a medical„ este asigurat„ prin controale
regulate, efectuate de c„tre medici, ∫i prin supravegherea permanent„ a
personalului medical; institu˛ia desf„∫oar„ programe sepcifice, care include
activit„˛i educative, sport ∫i joc pentru copiii institu˛ionaliza˛i; ace∫tia
frecventeaz„ ∫coli situate Ón apropierea institu˛iei ∫i sunt integra˛i Ón sistemul
na˛ional de educa˛ie; minorii plasa˛i care fac dovada unor aptitudini speciale Ón
domeniile sportiv sau artistic sunt Óncuraja˛i s„ ∫i le dezvolte; sunt organizate
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numeroase activit„˛i cu caracter practic; centrul e structurat sub form„ de grupuri
de 7-8 copii, cub supravegherea direct„ a unor angaja˛i care Óndeplinesc func˛ia de
îp„rin˛i sociali“; institu˛ia are un psiholog angajat cu titlu permanent.
95. La 7 septembrie 2000 ∫i 4 februarie 2002, un angajat al CEPSB care
lucra ca brutar, a fost condamnat de Judec„toria Bra∫ov la pedeapsa cu
Ónchisoarea pentru abuz sexual asupra mai multor minori plasa˛i la CEPSB, cu
v‚rste de 9, 11 ∫i 12 ani. Minorele Florentina ∫i Mariana nu au fost implicate Ón
aceste incidente.
96. Dintr-o serie de articole ap„rute Ón ziarul local îM.“ din Bra∫ov rezult„
ca, urmare a vizitei sale la CEPSB, la 9 ianuarie 2001, doamna Baroana
Nicholson de Winterbourne, raportor al Parlamentului weuropean, ar fi apreciat
c„ minorii plasa˛i Ón aceast„ institu˛ie nu ar trebui s„ plece Ón str„in„tate pentru a
se al„tura famliilor adoptive, av‚nd Ón vedere c„ la CEPSB s-a creat o adev„rat„
familie, Ón care copiii sunt bine crescu˛i ∫i educa˛i. Aceste articole eviden˛iau ∫i
faptul c„ domnul Ioan fiiriac, fondatorul centrului, ar fi afirmat c„ nici unul dintre
copiii plasa˛i la CEPSB nu va p„r„si institu˛ia, c„ci to˛i cei de aici formeaz„ o
familie ∫i c„ ar fi timpul s„ se pun„ cap„t îexportului“ de copii rom‚ni.
97. Din datele puse la dispozi˛ie de c„tre p„r˛i rezult„ c„ minorele Florentina
∫i Mariana merg Ón mod regulat la ∫coal„, viziteaz„ persoanele apropiate lor ∫i
particip„ la deplas„ri Ón str„in„tate organizate de CEPSB. Œn plus, Florentina ste
elev„ la un liceu de art„, unde ia lec˛ii de vioar„ ∫i e pian, iar Mariana este
Óncurajat„ de personalul CEPSB s„ Ó∫i dezvolte aptitudinile Ón domeniul dansului
∫i sportului.
98. Fotocopii dup„ pa∫aportul Florentinei atest„ c„ aceasta a efectuat Ón iulie
2003 o c„l„torie Ón Ungaria ∫i Austria.
99. O Ónregistrare filmat„ pus„ la dispozi˛ie de Guvern ∫i realizat„ cu ajutorul
unui psiholog, Ón interiorul institu˛iei unde locuiesc minorele, arat„ c„ fetele nu au
primit informa˛ii concrete ∫i exacte referitoare la procedura de adop˛ie Ón curs sau
la indentitatea p„rin˛ilor adoptivi. Nu rezult„ c„ ele ar fi fost preg„tite pentru o
eventual„ plecare din centru cu scopul de a se al„tura familiei reclaman˛ilor.
Florentina, mai ales, ∫i-a exprimat, pe parcursul Ónregistr„rii, dorin˛a de a face
parte dintr-o famiie tradi˛ional„, d‚nd, totu∫i, dovad„ de ezitare Ón leg„tur„ cu
adoptarea sa de c„tre reclaman˛i, pe care a declarat c„ a dorit-o, la Ónceput.
Nu este sigur dac„ minorele au primit, Ónaintea venirii reclaman˛ilor la
CEPSB, Ón septembrie 2002, scrisorile adresate lor de ace∫tia, Ón limba rom‚n„,
timp de mai mul˛i ani.
Din Ónregistrarea respectiv„ rezult„ c„ fetele nu doresc, Ón prezent, s„ plece Ón
Italia pentru a fi al„turi de reclaman˛i, despre care nu au dec‚t informa˛ii vagi, ∫i
c„ ele prefer„ s„ r„m‚n„ la CEPSB, unde par s„ fi stabilit leg„turi sociale ∫i
afective cu ceilal˛i copii plasa˛i ∫i cu îmamele sociale“ ∫i îm„tu∫ile sociale“.
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II. DREPTUL ™I PRACTICA INTERN√ ™I INTERNAfiIONAL√
APLICABILE

A. Dreptul ∫i practica intern„ ∫i interna˛ional„ aplicabile
100. Prevederile legale ∫i practica intern„ ∫i interna˛ional„ aplicabile dispun
dup„ cum urmeaz„:
1. Conven˛ia de la Haga din 29 mai 1993 asupra protec˛iei copiilor ∫i
cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, ratificat„ de Rom‚nia la 18
octombrie 1994
Articolul 4
îAdop˛iile vizate prin conven˛ie nu pot avea loc dec‚t dac„ autorit„˛ile
competente ale statului de origine:
a) au stabilit c„ copilul este adoptabil;
b) au constatat, dup„ luarea Ón considerare a posibilit„˛ilor plasamentului
copilului Ón statul s„u de origine, c„ o adop˛ie interna˛ional„ corespunde
interesului superor al copilului;

c) s-au asigurat c„: 1. prsoanele, institu˛iile ∫i autorit„˛ile al c„ror
consim˛„m‚nt este cerut pentru adop˛ie au primit sfaturile necesare ∫i au fost
corespunz„tor informate asupra consecin˛elor consim˛„m‚ntului lor, Ón special
asupra men˛nerii sau ruperii, ca urmare a unei adop˛ii, a leg„turilor de drept Óntre
copil ∫i familia sa de origine; 2. ∫i-au dat Ón mod liber consim˛„m‚ntul Ón formele
legale cerute ∫i c„ acest consim˛„m‚nt a fost dat sau constatat Ón scris; 3.
consim˛„mintele nu au fost ob˛inute prin contraplat„ sau contrapresta˛ie de orice
fel ∫i c„ au fost retrase; 4. consim˛„m‚ntul mamei, dac„ este cerut, nu a fost dat
dec„t dup„ na∫terea copilului; ∫i
d) s-au asigurat, ˛in‚nd seama de v‚rsta ∫i de maturitatea copilului, ca: 1.
acesta s-a bucurat de sfaturi ∫i a fost bine informat asupra consecin˛elor adop˛iei ∫i
ale consim˛„m‚ntului sau la adop˛ie, dac„ acesta este cerut; 2. dorin˛ele ∫i p„rerile
copilului au fost luate Ón considerare; 3. consim˛„m‚ntul copilului la adop˛ie, c‚nd
este cerut, s-a dat Ón mod liber, Ón formele legal cerute ∫i ca acest consim˛„m‚nt a
fost dat sau constatat Ón scris; ∫i 4. acest consim˛„m‚nt nu a fost ob˛inut prin
contra-plat„ sau contrapresta˛ie de orice fel.“
Articolul 9

îAutorit„˛ile centrale vor lua, fie direct fie cu concursul autorit„˛ilor publice
sau al unor organisme agreate corespunz„tor Ón statul lor, toate m„surile cuvenite,
Ón special pentru: (...) b) a Ónlesni, a urm„ri ∫i a activiza procedura Ón vederea
adop˛iei; c) a promova Ón statele lor dezvoltarea unor servicii de Óndrumare ∫i de
urm„rire Ón continuare a adop˛iei; (...);
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Articolul 10
îPot beneficia de agrement ∫i Ól pot p„stra numai organismele care
demonstreaz„ aptitudinile lor de a Ónlesni Ón mod corect misiunile ce li s-ar putea
Óncredin˛a.“
Articolul 17
îOrice hot„r‚re de Óncredin˛are a unui copil unor viitori p„rin˛i adoptivi nu se
poate lua Ón statul de origine dec‚t: a) dac„ autoritatea central„ a acestui stat s-a
asigurat de acordul viitorilor p„rin˛i adoptivi; b) dac„ autoritatea central„ a
statului primitor a Óncuviin˛at aceast„ hot„r‚re, atunci c‚nd legea acestui stat sau
autoritatea central„ a statului de origine o cere; c) dac„ autorit„˛ile centrale ale
celor dou„ state au Óncuviin˛at ca procedura Ón vederea adop˛iei s„ urmeze mai
departe; ∫i d) dac„ s-a constatat, conform art. 5, c„ viitorii p„rin˛i adoptivi sunt
califica˛i ∫i ap˛i s„ adopte ∫i c„ copilul este sau va fi autorizat s„ intre ∫i s„
locuiasc„ permanent Ón statul primitor.“
Articolul 18
îAutorit„˛ile centrale ale celor dou„ state vor lua toate m„surile necesare
astfel Ónc‚t copilul s„ primeasc„ Óncuviin˛area de ie∫ire din statul de origine,
precum ∫i pe cea de intrare ∫i de a locui permanent Ón statul primitor.“
Articolul 19
î1. Deplasarea copilului spre statul primitor nu poate ave loc Ón cazul Ón care
au fost Óndeplinite condi˛iile prev„zute la art. 17.
2. Autorit„˛ile centrale ale celor dou„ state vegheaz„ ca deplasarea s„ se
efectueze Ón deplin„ siguran˛„, Ón condi˛ii corespunz„toare ∫i, dac„ este cu putin˛„,
Ón compania p„rin˛ilor adoptivi sau a viitorilor p„rin˛i adoptivi.
3. Dac„ aceast„ deplasare nu va avea loc, rapoartele prev„zute la art. 15 ∫i
16 se vor restitui autorit„˛ilor expeditoare.“
2. Conven˛ia Na˛iunilor Unite cu privire la drepturile copiilor din 20
noiembrie 1989, ratificat„ de Rom‚nia la 28 septembrie 1990
Articolul 21
îStatele p„r˛i care recunosc ∫i/sau repartizeaz„ adop˛ia vor veghea ca
interesele supreme ale copilului s„ primeze ∫i: a) vor veghea ca adop˛ia unui copil
s„ fie autorizat„ numai de autorit„˛ile competente care verific„, Ón conformitate cu
legea ∫i cu procedurile aplicabile, precum ∫i pe baza tuturor informa˛iilor
pertinente ∫i credibile, c„ adop˛ia se poate realiza lu‚nd Ón considerare statutul
copilului Ón raport cu p„rin˛ii, cu rudele ∫i cu reprezentan˛ii s„i legali ∫i, dac„ este
cazul, c„ persoanele interesate ∫i-au dat consim˛„m‚ntul cu privire la adop˛ie Ón
cuno∫tin˛„ de cauz„ Ón urma unei consilieri corespunz„toare; b) recunosc c„
adop˛ia Ón str„in„tate poate fi considerat„ ca un mijloc alternativ de asigurare a
Óngrijirii necesare copilului, dac„ acesta, Ón ˛ara de origine, nu poate fi Óncredin˛at
spre plasament familial sau spre adop˛ie ori nu poate fi Óngrijit Ón mod
corespunz„tor (...)“
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Conven˛ia european„ Ón materia adop˛iei de copii, Óncheiat„ la Strasbourg la
24 aprilie 1967, ∫i ratificat„ de Rom‚nia la 25 martie 1993
Articolul 4
îAdop˛ia nu este valabil„ dec‚t dac„ este pronun˛at„ de o autoritate judiciar„
sau administrativ„, denumit„ Ón continuare autoritate competent„.“
Articolul 5
î1. Adop˛ia nu este pronun˛at„ dec‚t dac„ cel pu˛in consim˛„mintele
urm„toare au fost acordate ∫i nu au fost retrase: a) consim˛„m‚ntul mamei ∫i, Ón
cazul Ón care copilul este legitim, cel al tat„lui sau, dac„ nu exist„ tat„, nici mam„
care s„ poat„ consim˛i, consim˛„m‚ntul oric„rei persoane sau al oric„rui organism
care ar fi abilitat s„ exercite drepturile p„rinte∫ti Ón aceast„ privin˛„; b)
consim˛„m‚ntul so˛ului adoptatorului.
2. Nu este permis autorit„˛ii competente: a) de a renun˛a s„ ia
consim˛„m‚ntul uneia dintre persoanele vizate la paragraful 1 de mai sus; sau b)
de a trece peste refuzul consim˛„m‚ntului uneia dintre persoanele sau organismele
vizate la men˛ionatul paragraf 1, dec‚t pentru motive excep˛ionale determinate
prin legisla˛ie.“
Articolul 10
î1. Adop˛ia confer„ adoptatorului, cu privire la copilul adoptat, drepturile ∫i
Óndatoririle de orice natur„ care sunt cele ale unui tat„ sau ale unei mame cu
privire la copilului s„u legitim.
Adop˛ia confer„ adoptatorului, fa˛„ de adoptator, drepturile ∫i Óndatoririle de
orice natur„ ale unui copil legitim fa˛„ de tat„l sau de mama sa.
2. De Óndat„ ce se nasc drepturile ∫i Óndatoririle vizate la paragraful 1 al
prezentului articol, drepturile ∫i Óndatoririle de aceea∫i natur„ dintre adoptat ∫i
tat„l sau mama sa sau orice alt„ persoan„ sau organisme Ónceteaz„ s„ existe.“
3. Raportul c„tre Parlamentul european, din data de 24 iulie 2001, asupra
cererii de aderare a Rom‚niei la Uniunea European„
101. Œn Raportul s„u c„tre Parlamentul european, doamna Baroan„ Nicholson
de Winterbourne, dup„ ce a constatat cu satisfac˛ie progresele Ónregistrate de
Rom‚nia pe calea consolid„rii statului de drept ∫i respect„rii drepturilor omului, a
subliniat, Ón calitatea sa de raportor, c„ situa˛ia copiilor din Rom‚nia necesit„ noi
amlior„ri. Aceasta a ar„tat c„ situa˛ia copiilor institu˛ionaliza˛i r„m‚ne o cauz„
major„ de Óngrijorare ∫i o problem„ legat„ de drepturile fundamentale care
influen˛eaz„ procesul de aderare.
B. Dreptul ∫i practica intern„ aplicabile
102. Prevederile legale ∫i practica intern„ aplicabile sunt urm„toarele:
1. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la
adop˛ie (publicat„ Ón Monitorul Oficial din 12 iunie 1997), adoptat„ prin Legea nr.
87 din 25 aprilie 1998
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Articolul 1
î1. Adop˛ia este o m„sur„ special„ de protec˛ie a drepturilor copilului, prin
care se stabile∫te filia˛a Óntre cel care adopt„ ∫i copil, precum ∫i rudenia dintre
copil ∫i rudele adoptatorului. (...)
3. Adop˛ia Ó∫i produce efectele de la data r„m‚nerii irevocabile a hot„r‚rii
judec„tore∫ti.“
Articolul 7
î1. Pentru Óncuviin˛area adop˛iei sunt necesare: a) consim˛„m‚ntul, exprimat
Ón form„ autentic„, al p„rin˛ilor sau, dup„ caz, al p„rintelui la adop˛ia copilului
(...); b) avizul favorabil al Comisiei pentru protec˛ia copilului de la domiciliul
copilului; c) consim˛„m‚ntul copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani; d)
consim˛„m‚ntul persoanei sau al familiei care adopt„.
2. (...) Ón cazul Ón care copilul este declarat judec„tore∫te abandonat prin
hot„r‚re judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„, consim˛„m‚ntul prev„zut la alin. (1) lit.
a) nu ese necesar.“
Articolul 18
î1. Instan˛a solu˛ioneaz„ cererea pentru Óncuviin˛area adop˛iei, Ón camera de
consiliu, Ón complet constituit din doi judec„tori. (...) 2. Judecarea cererii se face
cu citarea Comisiei pentru protec˛ia copilului, care a avizat favorabil Óncuviin˛area
adop˛iei, care Ól reprezint„ pe copil, a persoanei sau a familiei care dore∫te s„
adopte, a Comitetului Rom‚n pentru Adop˛ii ∫i cu participarea procurorului (...) 3.
Instan˛a poate administra orice prob„ admis„ de lege. 4. Consim˛„m‚ntul copilului
care a Ómplinit v‚rsta de 10 ani va fi cerut Ón instan˛„.“
Articolul 21
î1. Copilul dob‚nde∫te prin adop˛ie numele celui care adopt„. (...) Pe baza
hot„r‚rii irevocabile de Óncuviin˛are a adop˛iei, serviciul de stare civil„ competent
va Óntocmi, Ón condi˛iile legii, un nou act de na∫tere al copilului, Ón care
adoptatorii vor fi trecu˛i ca fiind p„rin˛ii s„i fire∫ti. Vechiul act de na∫tere se va
p„stra, men˛ion‚ndu-se pe marginea acestuia Óntocmirea noului act (...)“
Articolul 22
î1. Adop˛ia este supus„, potrivit legii, nulit„˛ii sau desfacerii.
2. Adop˛ia poate fi desf„cut„ la cererea copilului care a Ómplinit v‚rsta de 10
ani sau a Comisiei pentru protec˛ia copilului de la domiciliul acestuia, dac„
desfacerea este Ón interesul superior al copilului.
3. Instan˛a va fi pronun˛at„ ∫i cu privire la numele copilului dup„ desfacerea
adop˛iei.“
2. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 26 din 9 iunie 1997 privind
protec˛ia copilului aflat Ón dificultate (publicat„ Ón Monitorul Oficial la 12 iunie
1997)
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Articolul 7
îŒn vederea respect„rii interesului superior al copilului aflat Ón dificultate,
comisia poate stabili urm„toarele m„suri: (...) e) plasamentul copilului la serviciul
public specializat sau la un organism privat autorizat.“
Articolul 8
îŒn cazul Ón care copilul a fost declarat abandonat prin hot„r‚re
judec„toreasc„ r„mas„ definitiv„ (...) drepturile p„rine∫ti asupra copilului se
exercit„ de c„tre consiliul jude˛ean, prin Comisia pentru protec˛ia copilului.“
3. Hot„r‚rea Guvernului nr. 502 din 12 septembrie 1997 privind organizarea
∫i func˛ionarea Comitetului rom‚n pentru adop˛ii
Articolul 1
î1. Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ
de specialitate Ón subordinea Guvernului, Ón scopul supravegherii ∫i sprijinirii
ac˛iunilor de protec˛ie a drepturilor copilului prin adop˛ie ∫i al realiz„rii cooper„rii
interna˛ionale Ón acest domeniu.
2. Comitetul Rom‚n pentru Adop˛ii este autoritatea central„ rom‚n„
Óns„rcinat„ s„ aduc„ la Óndeplinire obliga˛iile prev„zute de Conven˛ia asupra
protec˛iei copiilor ∫i cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, Óncheiat„ la
Haga la 29 mai 1993 (...)“
4. Hot„r‚rea Guvernului nr. 770 din 3 iulie 2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie
Articolul 1
îAutoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Copilului ∫i Adop˛ie, denumit„ Ón
continuare Autoritatea, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei.“
Articolul 7
îAutoritatea Óndepline∫te ca atribu˛ii principale: (...) f) propune autorit„˛ilor
competente suspendarea sau Óncetarea activit„˛ilor care pun Ón pericol grav ∫i
iminent s„n„tatea sau dezvoltarea fizic„ ori psihic„ a copilului ∫i retragerea
autoriza˛iei de func˛ionare a persoanelor juridice responsabile;
g) ac˛ioneaz„ pentru prevenirea sau, dup„ caz, Ónl„turarea efectelor oric„ror
acte sau fapte care Óncalc„ principiile ∫i normele conven˛iilor interna˛ionale la care
Rom‚nia este parte, Ón domeniul drepturilor copilului ∫i al adop˛iei (...)“
5. Codul familiei
Articolul 75
îDe la data la care decizia prin care s-a pronun˛at adop˛ia a devenit
definitiv„, drepturile ∫i obliga˛iile celui adoptat fa˛„ de cel care a adoptat sunt
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acelea∫i pe care le are copilul din c„s„torie fa˛„ de cel a adoptat sunt acelea∫i pe
care le are copilul din c„s„torie fa˛„ de p„rin˛ii s„i (...)“
Articolul 100
îCopilul minor locuie∫te la p„rin˛ii s„i.“
Articolul 103
îP„rin˛ii au dreptul s„ cear„ Ónpoierea copilului de la orice persoan„ care Ól ˛ine
f„r„ drept. Instan˛a judec„toreasc„ va respinge cererea, dac„ Ónapoierea este contrar„
intereselor copilului. Acesta va fi ascultat dac„ a Ómplinit v‚rsta de 10 ani.“
103. Aceste dispozi˛ii au fost abrogate ∫i Ónlocuite de Ordonan˛a de urgen˛„
nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adop˛ie (a se vedea anterior alin. 102, nr. 1).
6. Codul penal
Articolul 189
î1. Lipsirea de libertate a unei persoane Ón mod ilegal se pedepse∫te cu
Ónchisoare de la unu la 5 ani.
2. Œn cazul (...) Ón care victima este minor„, pedeapsa este Ónchisoarea de la 5
la ani.“

7. Codul de procedur„ penal„
Articolul 275
î1. Orice persoan„ poate face pl‚ngere Ómpotriva m„surilor ∫i actelor de
urm„rire penal„, dac„ prin acestea s-a adus o v„t„mare interelor sale legitime.“
Articolul 278
îPl‚ngerea Ómpotriva m„surilor luate sau actelor efectuate de procuror sau
efectuate pe baza dispozi˛iilor date de acesta se rezolv„ de pirm-procurorul
parchetului.“

8. Decizia nr. 308 din 12 noiembrie 2002 a Cur˛ii Constitu˛ionale
104. Curtea Constitu˛ional„ a admis excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ∫i constat„
c„ dispozi˛iile art. 7 alin. 1 lit. a) ∫i alin. 2 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.
25/1997 cu privire la regimul juridic al adop˛iei sunt neconstitu˛ionale Ón m„sura Ón
care, fiind vorba de un copil declarat abandonat prin hot„r‚re judec„toreasc„, acestea
nu prev„d luarea consim˛„m‚ntului prealabil al persoanei sau al organismului abilitat
s„ exercite drepturile p„rinte∫ti asupra minorului.

9. Constitu˛ia
Articolul 11
î2. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul
intern.“
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Articolul 20
î1. Dispozi˛iile constitu˛ionale privind drepturile ∫i libert„˛ile cet„˛enilor vor
fi interpretate ∫i aplicate Ón concordan˛„ cu Declara˛ia Universal„ a Drepturilor
Omului, cu pactele ∫i cu celelalte tratate la care Rom‚nia este parte.
2. Dac„ exist„ neconcordan˛„ Óntre pactele ∫i tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Rom‚nia este parte, ∫i legile interne, au
prioritate reglement„rile interna˛ionale, cu excep˛ia cazului Ón care Constitu˛ia sau
legile interne con˛in dispozi˛ii mai favorabile.“
10. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 121 din 8 octombrie 2001 pentru
suspendarea temporar„ a tuturor procedurilor referitoare la adop˛iile interna˛ionale
Articolul 1
îSe suspend„, pe o perioad„ de 12 luni de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, toate procedurile av‚nd ca obiect adop˛ia copiilor
rom‚ni de c„tre o persoan„ sau o familie cu cet„˛enie str„in„ ori de c„tre o
persoan„ sau o familie cu cet„˛enie rom‚n„ ∫i cu domiciliul sau cu re∫edin˛a Ón
str„in„tate.“
Articolul 2
îŒn perioada prev„zut„ la articolul 1, Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Copilului ∫i Adop˛ie ∫i Ministerul Justi˛iei vor reanaliza regimul juridic al
adop˛iilor interna˛ionale, Ón scopul armoniz„rii legisla˛iei interne cu reglement„rile
∫i practicile interna˛ionale Ón domeniu.“
ŒN DREPT
1. Cu privire la pretinsa Ónc„lcare a articolului 8 din Conven˛ie
105. Reclaman˛ii se pl‚ng Ón leg„tur„ cu neexecutarea hot„r‚rilor definitive
pronun˛ate de instan˛ele interne cu privire la adop˛ia Florentinei ∫i Marianei, ∫i
consider„ aceasta o atingere adus„ dreptului la respectarea vie˛ii sale de familie,
garantat de articolul 8 din Conven˛ie, ale c„rui prevederi aplicabile dispun:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale (...) de familie (...)
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„ constituie o
m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru (...) protejarea
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“

A. Argumentele p„r˛ilor
1. Reclaman˛ii
a) Asupra existen˛ei unei leg„turi care caracterizeaz„ o îvia˛„ de familie“, Ón
sensul art. 8 din Conven˛ie, care se aplic„, prin urmare, Ón spe˛„. Ace∫tia fac
referire la hot„r‚rile Abdulaziz, Cabales ∫i Balkandali Ómpotriva Marii Britanii
(hot„r‚rea din 208 mai 1985, seria A nr. 94), Erikson Ómpotriva Suediei,
(hot„r‚rea din 22 iunie 1989, seria A nr. 156), Marckx Ómpotriva Belgiei
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(hot„r‚rea din 13 iunie 1979, seria A nr. 31) ∫i Ignaccolo-Zenide Ómpotriva
Rom‚niei (nr. 31679/96, C.E.D.O. 2000-I).
107. Œn opinia lor, Curtea a stabilit deja ca prin îfamilie“ se Ón˛elege rela˛ia
dintre dou„ presoane care se consider„ c„s„torite ∫i care doresc sincer s„ locuiasc„
Ómpreun„ ∫i s„ duc„ o via˛„ familial„ normal„, motiv‚nd ca leg„tura astfel creat„
este suficient de solid„ pentru a determina aplicarea art. 8 (hot„r‚rea Ón cauza
Abdulaziz, Cabales ∫i Balkandali Ómpotriva Marii Britanii, sus-men˛ionat„, alin.
63). Or, Ón baza hot„r‚rilor definitive de Óncuviin˛are a adop˛iei, reclaman˛ii arat„
c„ rela˛ia stabilit„ Óntre ei ∫i copiii adoptivi constituie a fortiori o leg„tur„ de
familie.
108. Œn plus, ace∫tia arat„ c„ le-au cunoscut pe minorele Florentina ∫i
Mariana ∫i ca, Ón ciuda faptului ca CEPSB le-a interzis dreptul de a le mai vizita,
ei au continuat s„ se g‚ndeasc„ la fete, dovedindu-le afec˛iunea lor ∫i trimit‚ndule frecvent scrisori ∫i cadouri.
109. F„c‚nd referire Ón mod special Ón vizita lor din 3 august 2000, ei
contestat„ afirma˛iile Florentinei ∫i Marianei ∫i se Óndoiesc ca acestea ar fi fost
f„cute de cele dou„ minore, av‚nd Ón vedere climatul de ostilitiate ∫i opozi˛ie
Óntre˛inut de CEPSB. Reclaman˛ii arat„ ca o Ónregistrare video dovede∫te c„ fetele
au fost Ónc‚ntate de vizita lor ∫i c„ ∫i-au exprimat dorin˛a s„ plece cu ei, av‚nd Ón
vedere c„ le-a f„cut pl„cere timpul petrecut Ómpreun„ cu ace∫tia.
110. Admi˛‚nd c„ minorele au putut dezvolta Ón cadrul CEPSB leg„turi
afective cu ceilal˛i copii sau cu îmamele sociale“, ei arat„ c„ un minor are nevoie
de sprijin atunci c‚nd trebuie s„ p„r„seasc„ un mediu pe care l-a considerat,
vreme de mai mul˛i ani, ca mediul s„u de via˛„, pentru a se al„tura noii sale
familii, fapt ce nu s-a petrecut Ón spe˛„. Or, Ón opinia reclaman˛ilor, natura Óns„∫i a
institu˛iei adop˛iei implic„ sprijinirea copilului Ón aceast„ etap„ delicat„ a vie˛ii
sale.
b) Cu privire la respectarea vie˛ii de familie
111. Reclaman˛ii subliniaz„ c„ toate conven˛iile interna˛ionale cu privire la
drepturile copilului au afirmat, f„r„ echivoc, faptul c„ familia reprezint„ cel mai
bun cadru pentru dezvoltarea personalit„˛ii copilului. Referindu-se, Ón continuare,
la un raport al Parlamentului european (a se vedea îDreptul interna˛ional
apliabil“, alin. 101 anterior), ei arat„ c„ una din priorit„˛ile asumate de Guvernul
Rom‚niei Ón vederea ader„rii la Uniunea European„ este rezolvarea problemei
copiilor institu˛ionaliza˛i. Or, indiferent cu calit„˛ile CEPSB, reclaman˛ii sunt de
p„rere c„ aceast„ institu˛ie nu poate, Ón orice caz, s„ ˛in„ locul unei familii, av‚nd
Ón vedere c„ nu le ofer„ copiilor dec‚t îp„rin˛i-substitut cu contract“, care nu sunt
dec‚t simpli angaja˛i, ∫i e posibil oric‚nd s„ fie concedia˛i sau s„ demisioneze.
112. Oricum, reclaman˛ii eviden˛iaz„ faptul c„ rolul unei astfel de institu˛ii
nu este acela de a Ómpiedica procesul de adop˛ie ∫i c„ ea nu ar trebui s„ se implice
Óntr-o campanie de def„imare, f„c‚nd afirma˛ii neverificate despre p„rin˛ii
adoptivi, reluate de pres„, care i-a calificat drept îtrafican˛i de copii“.
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113. Dorin˛a de a discredita cu orice pre˛ cet„˛enii str„ini care vor s„ adopte
copii rom‚ni d„ na∫tere, dup„ p„rerea reclaman˛ilor, la Óndoieli cu privire la
calitatea acestei institu˛ii, cu at‚t mai mult cu c‚t aceasta are suficiente posibilit„˛i
de a g„si al˛i minori Ón locul celor care p„r„sesc CEPSB Ón temeiul hot„r‚rilor de
Óncuviin˛are a adop˛iei pronun˛ate de autorit„˛ile competente. Ei apreciaz„ c„
astfel de Óndoieli sunt cu at‚t mai justificate dac„ se ia Ón considerare recenta
condamnare a unui angajat al institu˛iei pentru abuz sexual Ómporiva a trei dintre
minorii institu˛ionaliza˛i (a se vedea alin. 95 anterior).
114. Ei subliniaz„, Ón final, c„, dac„ minorele nu au aflat de hot„r‚rile de
Óncuviin˛are a adop˛iei dec‚t la data de 3 septembrie 2002 ∫i atunci, îdin
Ónt‚mplare“, cum sus˛in ele, aceasta dovede∫te c„ CEPSB nu le-a informat
niciodat„ Ón leg„tur„ cu acest fapt.
115. Referitor la pretinsa lips„ a consim˛„m‚ntului CEPSB cu privire la
adop˛ie, reclaman˛ii arat„ c„ proceduriile de adop˛ie a Florentinei ∫i Marianei au
fost conforme cu legisla˛ia rom‚n„ ∫i cu prevederile interna˛ionale Ón materie,
av‚nd Ón vedere c„, Ón temeiul art. 8 din Ordonan˛a de urgen˛„ nr. 26/1997 privind
protec˛ia copilului aflat Ón dificultate, drepturile p„rinte∫ti asupra copiilor declara˛i
abandona˛i prin hot„r‚re judec„toresc„, cum a fost cazul Ón spe˛„, sunt exercitate
de Comisia pentru protec˛ia copilului Bra∫ov, care a avizat favorabil adop˛ia
minorelor ∫i ∫i-a exprimat consim˛„m‚ntul Ón fa˛a instan˛ei care s-a pronun˛at cu
privire la cererile de adop˛ie.
a) Asupra existen˛ei unei leg„turi care caracterizeaz„ o îvia˛„ de familie“, Ón
sensul art. 8 alin. 1 din Conven˛ie
116. Guvernul consider„, Ón principal, c„ articolul 8 din Conven˛ie nu poate
fi aplicat situa˛iei reclaman˛ilor, care nu se pot prevala de existen˛a unei îvie˛i de
familie“, susceptibile de a fi protejat„ prin dispozi˛ia sus-men˛ionat„. El arat„ c„,
Ón ciuda faptului c„ reclaman˛ii au fost recunoscu˛i drept p„rin˛i adoptivi ai
Florentinei ∫i Marianei prin hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive, acest fapt nu atrage
dup„ sine aplicabilitatea art. 8 Ón spe˛„, Ón m„sura Ón care nu a existat o via˛„ de
familie concret„. Guvernul subliniaz„, Ón aceast„ privin˛„, ca reclaman˛ii nu ∫i-au
Ónt‚lnit niciodat„ fiicele adoptive Ón calitate de p„rin˛i ∫i nu au Óntre˛inut niciodat„
rela˛ii concrete de via˛„ familial„ cu acestea.
117. Chiar dac„ au vizitat CEPSB la data de 3 august 2000, nu se poate
considera, Ón opinia Guvernului, c„ aceast„ vizit„ a dat na∫tere unei leg„turi
suficient de puternice pentru a da na∫tere unei vie˛i de familie. Acesta
men˛ioneaz„ c„ adop˛iile s-au f„cut prin intermediul asocia˛iei C. ∫i c„ minorele
nu au locuit niciodat„ cu reclaman˛ii ∫i nu i-au considerat niciodat„ p„rin˛ii lor.
118. Guvernul consider„ c„, Ón realitate, reclaman˛ii nu au dovedit un interes
real de a le cunoa∫te pe fete ∫i de a asigura, Ón primul r‚nd, binele acestora, ∫i
subliniaz„ Ón aceast„ privin˛„ c„, Ón cadrul procesului de adop˛ie a copiilor rom‚ni,
primii reclaman˛i nu s-au deplasat Ón Rom‚nia dec‚t de cinci ori, iar cel de-al
doilea cuplu de reclaman˛i de trei ori, dintre care o singur„ dat„ Ónaintea
pronun˛„rii hot„r‚rii de adop˛ie din 28 septembrie 2000.

274

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

119. Guvernul arat„ c„ reclaman˛ii se g„sesc Ónc„ Ón pozi˛ia de p„rin˛i
îpoten˛iali“, av‚nd Ón vedere c„ nici o leg„tur„ de s‚nge ∫i nici o via˛„ de familie
nu Ói leag„ de facto pe reclaman˛i de copilul lor. Œn cazul de fa˛„, existen˛a unei
leg„turi de rudenie formale, stabilite printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ nu ar trebui
s„ antreneze, dup„ p„rerea Germaniei, protec˛ia garantat„ de art. 8 din Conven˛ie,
˛in‚nd cont de faptul c„ practica organelor Conven˛iei a favorizat Óntotdeauna o
abordare bazat„ pe elemente de substan˛„, ∫i nu una formal„, Óntemeiat„ pe
defini˛ia no˛iunii de familie Ón dreptul intern.
120. Invoc‚nd Ón special hot„r‚rile Ón cauzele Frette Ómpotriva Fran˛ei
(cererea nr. 36515/97, C.E.D.O. 2002-1) ∫i Salguerio da Silva Mouta Ómpotriva
Portugaliei (cererea nr. 33290/96, C.E.D.O. 1999-IX), Guvernul consider„ c„ un
p„rinte adoptiv care Óncearc„ s„ stabileasc„ leg„turi efective cu cel adoptat nu
poate fi, din perspectiva articolului 8, pus pe acela∫i plan cu o persoan„ care
invoc„ existen˛a unor rela˛ii familiale bazate pe filia˛ia natural„ sau pe leg„turi
afective deja existente. El e de p„rere c„, Ón primul caz, viitorul p„rinte se lupt„ s„
ob˛in„ un drept, Ón timp ce p„rintele natural Óncearc„ s„ p„streze acest drept.
121. Concluzia Guvernului este c„ nu poate fi vorba de o via˛„ de familie, Ón
sensul articolului 8, Ón cadrul unei rela˛ii bazate pe adop˛ie, conceput„ ca fiind o
familie doar pentru p„rin˛ii adoptivi, Óntr-un mod unilateral, c‚t„ vreme copilul
refuz„ s„ aib„ o via˛„ de familie cu p„rin˛ii adoptivi.
b) Cu privire la respectarea îvie˛ii de familie“ a reclaman˛ilor
122. Œn subsidiar, Guvernul e de p„rere c„ particularit„˛ile situa˛iei de fapt
din aceste cauze au ca efect modificarea Óntinderii obliga˛iilor pozitive ce revin
statului cu privire la conceptul de îrespectare a vie˛ii de familie“. El subliniaz„,
mai Ónt‚i, c„ leg„turile familiale stabilite Óntre minorele Florentina ∫i Mariana ∫i
personalul institu˛iei nu se rezum„ doar la o simpl„ rela˛ie Óntre asistentul social ∫i
pacien˛ii s„i, ci c„ acestea ating nivelul de profunzime al celor stabilite Ón cadrul
unei rela˛ii clasice. îMama“ ∫i îm„tu∫a“ pe care fiecare dintre fete le are Ón cadrul
centrului sunt îmartorii“ evolu˛iei lor, care au participat la momentele cele mai
importante din copil„ria lor, factor extrem de importaant, Ón opinia Guvernului,
pentru evolu˛ia lor.
123. El arat„ c„ sentimentele minorelor fa˛„ de aceste persoane, c„ ∫i fa˛„ de
ceilal˛i copii din institu˛ie, sunt dintre cele mai calde, sincere ∫i solide. Or,
ruperea, Óntr-o manier„ brutal„ ∫i deliberat„, a unor astfel de leg„turi consolidate
Ón timp, ar putea avea consecin˛e devastatoare pentru psihicul unui copil.
124. Subliniind faptul c„ factorii responsabili din centru fac eforturi pentru
g„sirea p„rin˛ilor biologici ai minorelor, Guvernul consider„ c„ miza este foarte
mare Ón prezenta cauz„, fiind vorba de o adop˛ie interna˛ional„. El arat„, Ón
aceast„ privin˛„, c„ posibilitatea ca minorele s„ Ó∫i mai revad„ p„rin˛ii naturali sau
persoanele apropiate de la CEPSB este diminuat„ considerabil Ón cazul unei
adop˛ii urmate de plecarea lor Ón Italia, ∫i c„ suferin˛a provocat„ de desp„r˛irea de
ace∫tia din urm„ se va accentua Óntr-un mediu str„in, av‚nd Ón vedere diferen˛ele
de ordin cultural ∫i religios ∫i absen˛a unui reper care s„ Ói fie familiar copilului.
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125. Guvernul arat„ ∫i faptul c„ minorele nu sunt tratate la CEPSB Óntr-un
mod îinstitu˛ionalizat“ sau aritmetic, ci, dimpotriv„, ele tr„iesc acolo ca Óntr-o
familie, f„r„ teama c„ vor fi date afar„ la Ómplinirea v‚rstei adulte, din moment ce
∫tiu c„ vor g„si ad„post aici p‚n„ c‚nd vor putea s„ se descurce singure. Œn plus, el
subliniaz„ c„ minorele beneficiaz„ acolo de toate condi˛iile necesare pentru a-∫i
dezvolta Ónclina˛iile. Mai precis, Guvernul arat„ c„ Florentina este elev„ la un
liceu de art„, unde ia lec˛ii de vioar„ ∫i de pian, iar Mariana este Óncurajat„ s„ Ó∫i
dezvoltate aptitudinile Ón domeniul dansului ∫i sportului.
126. Or, toate aceste elemente, la care se adaug„ atitudinea constant„ a
minorelor fa˛„ de adop˛ie, influean˛eaz„ considerabil, potrivit Guvernului,
oportunitatea m„surilor ce trebuie luate de autorit„˛i pentru a asigura respectarea
vie˛ii de familie a reclaman˛ilor. El arat„ ca minorele s-au opus Óntotdeauna
plec„rii Ón Italia, dup„ cum reiese, mai ales, din cererile lor de desfacere a adop˛iei
∫i din declara˛ia f„cut„ de Florentina Ón cadrul procedurii penale declan∫ate de
reclaman˛i Ómpotriva directorului CEPSB pentru lipsirea de libertate a minorelor
(alin. 74 anterior).
127. Guvernul apreciaz„, Ón final, c„ nu se poate stabili c„ Ón cauz„ a fost
Ónc„lcat art. 8, aceast„ clauz„ conven˛ional„ neput‚nd fi interpretat„ c„ oblig‚nd
statul s„ ia m„suri radicale pentru a executa manu militari o hot„r‚re de adop˛ie
sau s„ recurg„, prin alte mijloace de preg„tire psihologic„, la crearea unei leg„turi
de rudenie, c‚t timp analizarea interesului copilului face Ónc„ obiectul
procedurilor judiciare.

B. Argumentele ter˛ilor intervenien˛i
a) Asupra existen˛ei unei leg„turi care caracterizeaz„ o îvia˛„ de familie“,
Óntre reclaman˛i ∫i minore, Ón sensul art. 8 alin. 1 din Conven˛ie
128. To˛i ter˛ii intervenien˛i sunt de p„rere c„ art. 8 din Conven˛ie nu este
aplicabil Ón spe˛„, Ón lipsa unei vie˛i de familie reale Óntre Florentina ∫i Mariana,
pe de o parte, ∫i reclaman˛i, pe de alt„ parte. Ei arat„, Ón aceast„ privin˛„, ca
echilibrul de interese Ón joc trebuie s„ ˛in„ cont de interesul copiilor, c„ci ei sunt
cei care trebuie s„ accepte familia care Ói adopt„, ∫i nu invers. Or, potrivit ter˛ilor
intervenien˛i, singura familie acceptat„ de minore este CEPSB.
129. Florentina ∫i Mariana subliniaz„, Ón special, c„ abia la 3 septembrie
2002 au aflat, absolut din Ónt‚mplare, de existen˛a unei hot„r‚ri definitive ∫i
executorii, Ón baza c„reia p„rin˛ii lor adoptivi voiau s„ le for˛eze s„ Ó∫i p„r„seasc„
˛ara ∫i familia pe care o aveau Ón cadrul CEPSB, ∫i Ón mijlocul c„reia tr„iau de 8,
respectiv, 4 ani. Ele sus˛in c„ nu sunt legate de reclaman˛i printr-o leg„tur„ de
s‚nge sau printr-o via˛„ de familie de facto, ∫i afirm„ c„ vizita ce le-a fost f„cut„
la centru la 3 august 2000 ∫i de care nu Ó∫i mai amintesc, nu poate fi considerat„ o
leg„tur„ destul de puternic„ pentru a le implica Óntr-o nou„ via˛„ de familie.
b) Cu privire la respectarea îvie˛ii de familie“ a reclaman˛ilor
130. Ter˛ii intervenien˛i scot Ón eviden˛„ faptul c„ CEPSB este organizat Óntr-o
manier„ care asigur„ copiilor condi˛ii similare celor oferite de familiile
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tradi˛ionale. Ei arat„ c„ Florentina ∫i Mariana locuiesc acolo Óntr-o cas„ modern„
Ómpreun„ cu familiile lor, formate dintr-o îmam„ ∫i o m„tu∫„ sociale“ ∫i al˛i 8
minori. La CEPSB exist„ 11 astfel de familii, care locuiesc fiecare Óntr-o cas„
modern„ ∫i le ofer„ copiilor tot ceea ce au nevoie. Ei subliniaz„ c„ Florentina ∫i
Mariana, la fel ca ∫i ceilal˛i copii, locuiesc acolo f„r„ a fi constr‚n∫i.
131. Sus˛in‚nd c„, la 3 septembrie 2002, Florentina ar fi fost agresat„ fizic de
p„rin˛ii s„i adoptivi, prin avocatul lor ∫i for˛ele de ordine, venite pentru a o scoate
din centru, ei apreciaz„ c„ acest incident a fost traumatizant at‚t pentru Florentina,
c‚t ∫i pentru Mariana.
132. Ei se Óndoiesc de legalitatea adopt„rii minorelor, ar„t‚nd, Ón primul
r‚nd, c„, la data adopt„rii lor, ele erau deja integrate Óntr-una dintre familiile din
centru. Or, ei reamintesc c„ adop˛iile interna˛ionale nu sunt permise, potrivit
Conven˛iei Na˛iunilor Unite cu privire la drepturile copiilor din 20 noiembrie
1989 ∫i Conven˛iei europene Ón materia adop˛iei de copii, Óncheiate la Strasbourg
la 24 aprilie 1967, dec‚t Ón cazul Ón care minorul nu poate fi adoptat Ón ˛ara de
origine sau dac„ nu poate fi Óngrijit Ón mod adecvat Ón propria sa ˛ar„ (conform
alin. 100 anterior).
133. Ei subliniaz„, apoi, c„ adop˛ia minorelor, Ón lipsa consim˛„m‚ntului lor
∫i al celui al CEPSB, a Ónc„lcat art. 5 alin. 1 lit. a) din Conven˛ia european„ Ón
materia adop˛iei de copii.
134. Invoc‚nd ∫i prevederile Conven˛iei de la Haga din 29 mai 1993 asupra
protec˛iei copilului ∫i cooper„rii Ón materie de adop˛ii interna˛ionale, ter˛ii
intervenien˛i subliniaz„ faptul c„ hot„r‚rile de adop˛ie trebuie luate ˛in‚nd cont de
dorin˛ele ∫i p„rerile celor adopta˛i, acesta nefiind cazul Ón spe˛„.
135. Florentina ∫i Mariana arat„, Ón special, c„ vor s„ aib„ o via˛„ de familie
Ón Rom‚nia, la CEPSB, unde practic„ sportul ∫i muzica, ∫i unde ∫i-au f„cut
prieteni. Ele sus˛in c„ nu concep un alt fel de via˛„ de familie ∫i c„ p„rerile ∫i
dorin˛ele lor ar trebui respectate, cu at‚t mai mult cu c‚t ele au acum peste 11 ani.
Ele consider„ c„ Óncredin˛area lor CEPSB este cea mai bun„ solu˛ie ∫i se opun
execut„rii silite a hot„r‚rilor referitoare la adop˛ia lor.
C. Aprecierea Cur˛ii
1. Aplicabilitatea articolului 8 din Conven˛ie
136. Curtea arat„ c„ aplicabilitatea este un aspect disputat de p„r˛i, av‚nd Ón
vedere c„ reclaman˛ii, invoc‚nd legalitatea hot„r‚rii de adop˛ie ∫i contactele
concrete pe care le-au putut avea cu fiicele adoptive, pledeaz„ existen˛a unei
leg„turi familiale, protejat„ de art. 8 din Conven˛ie, care s-ar aplica, prin urmare,
Ón spe˛„, Ón vreme ce Guvernul contest„ aceast„ tez„, din motive legale, mai ales,
de absen˛a rela˛iilor familiale de facto Óntre p„rin˛ii adoptivi ∫i minore, la care au
subscris ∫i ter˛i intervenien˛i.
137. Cur˛ii Ói revine, Ón consecin˛„, sarcina de a stabili dac„ faptele cauzei
intr„ Ón c‚mpul de aplicare al art. 8 din Conven˛ie.

CAUZA PINI ™I BERTNI ™I MANERA ™I ATRIPALDI ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

277

138. Astfel cum reaminte∫te Curtea, Conven˛ia trebuie aplicat„ Ón
conformitate cu principiile dreptului interna˛ional, Ón special cele referitoare la
protec˛ia interna˛ional„ a drepturilor omului (a se vedea hot„r‚rile Ón cauzele
Streletz, Kessler ∫i Krenz Ómpotriva Germaniei, cererile nr. 34044/96 ∫i 35532/97,
alin. 90, C.E.D.O. 2001-II, ∫i Al-Adsani Ómpotriva Marii Britanii, cererea nr.
35763/97, alin. 55, C.E.D.O. 2001).
139. Fiind vorba, mai precis, de obliga˛ii impuse prin articolul 8 din
Conven˛ia statelor contractante cu privire la adop˛ie ∫i la efectele adop˛iei asupra
rela˛iilor dintre adoptator ∫i cel adoptat, aceste obliga˛ii trebuie interpretate din
perspectiva Conven˛iei de la Haga din 29 mai 1993 asupra protec˛iei copiilor ∫i
cooper„rii Ón materia adop˛iei interna˛ionale, a Conven˛iei Na˛iunilor Unite cu
privire la drepturile copilului, a Conven˛iei europene Ón materia adop˛iei de copii,
semnat„ la Strasbourg la 24 aprilie 1967.
140. Curtea reitereaz„ jurispruden˛a sa mai veche Ón materie, conform c„reia,
chiar dac„ dreptul de a adopta nu figureaz„ ca atare Óntre drepturile garantate de
Conven˛ie, rela˛iile Óntre adoptator ∫i adoptat sunt, Ón principiu, de aceea∫i durat„
cu rela˛iile familiale, protejate de articolul 8 din Conven˛ie (a se vedea cauzele X
Ómpotriva Fran˛ei, decizia Comisiei din 5 octombrie 1982, cererea nr. 9993/82,
Decizii ∫i rapoarte 31, p. 241, ∫i X Ómpotriva Belgiei, cererea nr. 6482/74, decizia
Comisiei din 10 iulie 1975, Decizii ∫i rapoarte 7, p. 75).
141. Œn spe˛„, Curtea arat„ c„ reclaman˛ii se pot prevala de deciziile
definitive ∫i irevocabile ale instan˛elor interne, care, prin Óncuviin˛area cererii lor
de adop˛ie, le-au recunoscut acestora calitatea de p„rin˛i ai Florentinei ∫i
Marianei.
142. Este de remarcat c„ aceast„ adop˛ie le-a conferit reclaman˛ilor acelea∫i
drepturi ∫i obliga˛ii fa˛„ de minorele adoptate cu cele ale unui tat„ sau ale unei
mame fa˛„ de copilul s„u legitim, Ón acelea∫i timp, f„c‚nd s„ Ónceteze drepturile ∫i
obliga˛iile existente Óntre adoptat ∫i tat„l sau mama sa biologic„ sau orice alt„
persoan„ sau institu˛ie, astfel cum reiese din articolul 10 al Conven˛iei europene
Ón materia adop˛iei de copii, ratificat„ de Rom‚nia la 18 mai 1993. Curtea arat„,
pe de alt„ parte, c„ nici legisla˛ia rom‚n„ Ón materie, Ón special art. 1 din O.U.G.
nr. 25/1997, aprobat„ prin Legea nr. 87 din 25 aprilie 1998, care a Ónlocuit fostul
art. 75 din Codul familiei, nu face distinc˛ie Óntre p„rin˛ii biologici ∫i cei adoptivi
(alin. 100 ∫i 102 anterioare).
143. F„r„ Óndoial„, garant‚nd dreptul la respectarea vie˛ii de familie, art. 8
presupune existen˛a unei familii (a se vedea cauzele Marckx Ómpotriva Belgiei,
hot„r‚rea din 13 iunie 1979, seria A nr. 31, alin. 31, ∫i Johnson Ómpotriva Marii
Britanii, hot„r‚rea din 24 octombrie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997VII, alin. 62), condi˛ie care nu pare a fi Óndeplinit„ Ón spe˛„, Ón absen˛a coabit„rii
sau a unor leg„turi de facto suficient de str‚nse Óntre reclaman˛i ∫i fiicele lor
adoptive, at‚t Ónainte, c‚t ∫i dup„ pronun˛area deciziilor de Óncuviin˛are a adop˛iei.
Cu toate acestea, Ón opinia Cur˛ii, nu este evident c„ no˛iunea de via˛„ de familie
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poten˛ial„ ar trebui exclus„ din sfera de apliare a articolului 8. Curtea s-a
pronun˛at deja Ón acest sens, ar„t‚nd c„ aceast„ dispozi˛ie s-ar putea extinde ∫i la
rela˛ia poten˛ial„ ce se poate dezvolta, de exemplu, Óntre un tat„ natural ∫i un copil
n„scut Ón afara c„s„toriei (decizia Ón cauz„ Nylund Ómpotriva Finlandei, cererea
nr. 27110/95, C.E.D.O. 1999-VI), sau la rela˛ia care se creeaz„ Óntr-o c„s„torie
real„, chiar dac„ nu este vorba de o via˛„ de familie pe deplin stabilit„ (a se vedea
cauza Abdulaziz, Cabales ∫i Balkandali Ómpotriva Marii Britanii, hot„r‚rea din 28
mai 1985, seria A nr. 94, alin. 62).
144. Or, nu exist„ elemente Ón spe˛„ care s„ pun„ la Óndoial„ conformitatea
adop˛iei cu legisla˛ia na˛ional„ sau cu conven˛iile interna˛ionale Ón materie:
autorit„˛ile na˛ionale au stabilit c„ minorele, declarate abandonate prin hot„r‚re
judec„toreasc„, puteau fi adoptate ∫i au apreciat c„ adop˛ia lor interna˛ional„
r„spundea interesului superior al acestora, dup„ ce s-au asigurat de existen˛a
consim˛„m‚ntului adoptatorilor ∫i cel al Comisiei pentru protec˛ia copilului
Bra∫ov, care exercit„ drepturi p„rinte∫ti asupra copiilor, Ón temeiul art. 8 din
O.U.G. nr. 26/1997 privind protec˛ia copilului aflat Ón dificultate (alin. 100-104
anterioare).
145. Este adev„rat c„ instan˛ele care au admis cererea de adop˛ie a
reclaman˛ilor nu au cerut consim˛„m‚ntul minorelor la adop˛ie. Curtea arat„ totu∫i
c„ nu este vorba de o omisiune. Minorele aveau 9 ani ∫i jum„tate la data la care
instan˛ele na˛ionale s-au pronun˛at cu privire la cererea de adop˛ie a reclaman˛ilor,
adic„ nu Ómpliniser„ Ónc„ v‚rsta la care consim˛„m‚ntul lor la adop˛ie este
obligatoriu pentru ca adop˛ia s„ fie valabil„, aceast„ limit„ fiind de 10 ani
conform dreptului intern. Aceast„ limit„ de v‚rst„ nu poate fi considerat„
nerezonabil„, conven˛iile interna˛ionale Ón domeniu l„s‚nd autorit„˛ilor o libertate
de apreciere cu privire la v‚rsta de la care copilul poate fi considerat suficient de
matur pentru ca dorin˛ele sale s„ poat„ fi luate Ón seam„ [alin. 100 nr. 1 art. 4 lit.
d) anterior].
146. Curtea constat„, Ón final, c„, de∫i nu poate fi vorba Ón spe˛„ de o via˛„ de
familie pe deplin stabilit„, av‚nd Ón vedere absen˛a coabit„rii ∫i a unor leg„turi de
facto suficient de str‚nse Óntre reclaman˛i ∫i fiicele lor adoptive, at‚t Ónainte, c‚t ∫i
dup„ pronun˛area deciziilor de Óncuviin˛are a adop˛iei, acest fapt nu este imputabil
reclaman˛ilor, care, aleg‚nd minorele pe baza unei simple fotografii, f„r„ s„ existe
contacte veritabile cu acestea Ón vederea preg„tirii lor pentru adop˛ie, nu au f„cut
altceva dec‚t s„ urmeze procedura stabilit„ Ón materie de statul rom‚n.
147. Œn plus, a∫a cum rezult„ din probele existente la dosar, reclaman˛ii s-au
considerat tot timpul p„rin˛ii minorelor ∫i s-au comportat mereu ca atare fa˛„ de
ele, folosind singura cale ce le era deschis„, ∫i anume, trimi˛‚ndu-le scrisori,
scrise Ón limba rom‚n„ ( a se vedea alin. 92 anterior).
148. Din perspectiva celor expuse anterior, Curtea consider„ c„ o astfel de
rela˛ie, av‚nd la baz„ o adop˛ie legal„ ∫i real„, poate fi considerat„ ca suficient„
pentru a beneficia de protec˛ia prev„zut„ la articolul 8 din Conven˛ie.
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2. Respectarea articolului 8 din Conven˛ie
149. Curtea aminte∫te c„ articolul 8 din Conven˛ie urm„re∫te protejarea
individului Ómpotriva ingerin˛elor arbitrare ale autorit„˛ilor publice; acest articol
determin„, Ón plus, obliga˛ii pozitive inerente îrespect„rii“ efective a vie˛ii de
familie. ™i Óntr-un caz ∫i Ón cel„lalt trebuie respectat justul echilibru Óntre
interesele individului ∫i cele ale societ„˛ii, Ón ansamblul s„u; de asemenea, Ón cele
dou„ ipoteze men˛ionate, statul se bucur„ de o anume marj„ de apreciere (a se
vedea hot„r‚rea Keegan Ómpotriva Irlandei din 26 mai 1994, seria A nr. 290, p.19,
alin. 49).
150. Fiind vorba despre obliga˛ia statului de a adopta m„suri pozitive, Curtea
a afirmat Óntotdeauna - atunci c‚nd a constatat existen˛a rela˛iilor de familie
Óntemeiate pe filia˛ia natural„ sau pe leg„turi afective deja existente – c„ articolul
8 implic„ dreptul p„rintelui de a beneficia de m„suri adecvate din partea statului
pentru a fi al„turi de copilul s„u, precum ∫i obliga˛ia autorit„˛ilor na˛ionale de a
dispune aceste m„suri (a se vedea, de exemplu, hot„r‚rile Ón cauzele Eriksson
Ómpotriva Suediei din 22 iunie 1989, seria A nr. 156, pag. 26-27, alin. 71,
Margareta ∫i Roger Andersson Ómpotriva Suediei din 25 februarie 1992, seria A
nr. 226-A, pag. 30, alin. 91, Olsson Ómpotriva Suediei (nr. 2) din 27 noiembrie
1992, seria A nr. 250, pag. 35-36, alin. 90, ∫i Hokkanen Ómpotriva Finlandei din
23 septembrie 1994, seria A nr. 299-A, p. 20, alin. 55).
151. Cu toate acestea, obliga˛ia autorit„˛ilor na˛ionale de a lua m„suri Ón
acest scop nu este absolut„ – chiar atunci c‚nd este vorba despre rela˛ii de familie
av‚nd la baz„ filia˛ia natural„ – mai ales atunci c‚nd persoanele Ón cauz„ nu se
cunosc Ónc„ (a se vedea hot„r‚rea Nuutinen Ómpotriva Finlandei, nr. 32842/96,
CEDO 2000-VIII, alin. 128). Natura ∫i Óntinderea acestora depind de
circumstan˛ele fiec„rei cauze, dar Ón˛elegerea ∫i cooperarea din partea tuturor
persoanelor vizate constituie Óntotdeauna un factor important. Dac„ autorit„˛ile
na˛ionale trebuie s„ se str„duiasc„ s„ faciliteze o astfel de colaborare Ón acest
domeniu, obliga˛ia lor de a recurge la for˛„ nu poate fi dec‚t limitat„; acestea
trebuie s„ ˛in„ seama de interesele ∫i de drepturile ∫i libert„˛ile acestor persoane ∫i
Ón special de interesele superioare ale copilului ∫i de drepturile sale, stipulate Ón
art. 8 din Conven˛ie; Ón ipoteza Ón care contactele cu p„rin˛ii risc„ s„ amenin˛e
aceste interese sau s„ Óncalce aceste drepturi, autorit„˛ile na˛ionale trebuie s„
vegheze la respectarea unui raport de propor˛ionalitate Óntre ele (hot„r‚rea
Hokkanen anterior citat„, pag. 22, alin. 58, Nuutinen, anterior citat„; Scozzari ∫i
Giunta Ómpotriva Italiei [MC], nr. 39221/98 ∫i 41963/98, alin. 221, CEDO
2000-VIII).
152. Lucrul cel mai important Ón spe˛„ este de a stabili dac„ autorit„˛ile
na˛ionale au luat m„surile necesare pentru a permite reclaman˛ilor, recunoscu˛i ca
p„rin˛i adoptivi ai minorelor Florentina ∫i Mariana ∫i care au ob˛inut, de
asemenea, pe calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, o hot„r‚re ce a obligat CEPSB la
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Óncredin˛area copilului, s„ stabileasc„ rela˛ii de familie cu fiecare dintre minorele
adoptate.
153. Dup„ cum sus˛ine ∫i Guvernul, Ón spe˛„ sunt puse Ón discu˛ie interesele
(concurente) ale reclaman˛ilor ∫i cele ale copiilor adopta˛i. Este evident c„, din
punctul de vedere al celor din urm„, nu este justificat„ crearea, Ómpotriva voin˛ei
lor, de rela˛ii afective cu persoane cu care ei nu sunt uni˛i printr-o leg„tur„
biologic„ ∫i pe care le percep ca str„ine. A∫a cum rezult„ din faptele cauzei,
minorele Florentina ∫i Mariana prefer„, la momentul actual, s„ r„m‚n„ la sediul
socio-familial Ón care au crescut Ón centrul CEPSB, Ón care ele se consider„ pe
deplin integrate ∫i care este Ón m„sur„ s„ le asigure posibilitatea de a se dezvolta
(din punct de vedere) fizic, afectiv, educativ ∫i social, dec‚t s„ fie mutate Óntr-un
mediu diferit, Óntr-o ˛ar„ str„in„.
154. Din punctul de vedere al p„rin˛ilor adoptivi, interesul acestora provine
din dorin˛a de a crea o nou„ rela˛ie de familie, prin dezvoltarea de leg„turi cu
minorele Florentina ∫i Mariana pe care le-au adoptat.
155. De∫i aceast„ dorin˛„ a reclaman˛ilor este legitim„, ea nu se poate
bucura, Ón opinia Cur˛ii, de o protec˛ie absolut„ Ón virtutea articolului 8, Ón
m„sura Ón care ea intr„ Ón conflict cu refuzul minorelor de a fi adoptate de c„tre o
familie de str„ini, Óntr-adev„r, a∫a cum a afirmat Ón mod constant Curtea, c‚nd
analizeaz„ dac„ autorit„˛ile na˛ionale au dispus toate m„surile necesare la care pot
fi obligate Ón mod rezonabil pentru a asigura reuniunea copilului cu p„rin˛ii s„i, o
importan˛„ deosebit„ trebuie acordat„ interesului superior al copilului. Œn aceast„
privin˛„, Curtea a statuat, Ón special, c„ interesul sus-men˛ionat poate, Ón func˛ie
de natura ∫i de importan˛a sa, s„ prevaleze fa˛„ de cel al p„rintelui (a se vedea
hot„r‚rile Ón cauzele E.P. Ómpotriva Italiei din 16 noiembrie 1999, nr. 31127/96,
alin. 62 ∫i Johansen Ómpotriva Norvegiei din 7 august 1996, Culegere 1996-111 p.
1008, alin. 78).
156. Curtea apreciaz„ c„ importan˛a de a privilegia interesele copilului fa˛„
de cele ale p„rin˛ilor este sporit„ Ón cazul unei rela˛ii care are la baz„ adop˛ia,
Óntruc‚t, dup„ cum a statuat (deja) Ón jurispruden˛a sa, adop˛ia Ónsemna îg„sirea
unei familii pentru un copil, iar nu a unui copil pentru o familie“ (a se vederea
hot„r‚rea Ón cauza Frete Ómpotriva Fran˛ei, nr. 36515/97, alin. 42, CEDO 2002-I).
157. Or, a∫a cum reiese din spe˛„, minorele au respins ideea de a se al„tura
p„rin˛ilor lor adoptivi ∫i de a pleca Ón Italia din momentul Ón care au atins o v‚rst„
Óncep‚nd cu care se putea considera, Ón mod rezonabil, c„ personalitatea lor era
suficient de structurat„ ∫i c„ ele dob‚ndiser„ maturitatea necesar„ pentru a-∫i
exprima p„rerea cu privire la mediul Ón care doresc s„ fie crescute (a se vedea
paragrafele 74, 76, 82 ∫i 135 anterioare). Curtea constat„, de altfel, c„ dreptul
rom‚n le recunoa∫te expres posibilitatea de a-∫i exprima o astfel de p„rere,
Óntruc‚t, pe de o parte, copilul Ón privin˛a c„ruia procedura de adop˛ie este Ón curs
trebuie, Ón mod obligatoriu, s„-∫i dea consim˛„m‚ntul la aceasta Óncep‚nd cu
v‚rsta de 10 ani ∫i, pe de alt„ parte, copiii deja adopta˛i care au atins aceast„
v‚rst„ au posibilitatea de a cere desfacerea adop˛iei.
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158. Cu siguran˛„, interesul minorelor a fost analizat de c„tre autorit„˛ile
competente pe parcursul procedurii de adop˛ie. Acest lucru nu exclude, Ón opinia
Cur˛ii, o nou„ examinare a tuturor elementelor pertinente la o dat„ ulterioar„,
atunci c‚nd acest lucru este cerut de Ómprejur„ri specifice ∫i c‚nd interesul
superior al copilului este pus Ón discu˛ie (mutatis mutandis, Sylvester Ómpotriva
Austriei din 24 aprilie 2003, nr. 36812/197 ∫i 40104/98, alin. 63).
159. Œn aceast„ privin˛„, Curtea constat„, a∫a cum a subliniat ∫i Guvernul, c„
reclaman˛ii beneficiau, dup„ 28 septembrie 2002, de o recunoa∫tere pur formal„ a
rela˛iei lor de rudenie cu minorele, care nu era Ónso˛it„ de o leg„tur„ afectiv„ Óntradev„r; ei nu le-au cunoscut cu adev„rat pe minore, adop˛ia realiz‚ndu-se prin
intermediul asocia˛iei C., f„r„ ca fetele s„ fi locuit Ón prealabil cu ei sau s„ Ói fi
considerat p„rin˛ii lor. Or, Ón v‚rst„ de 9 ani ∫i jum„tate la momentul adop˛iei,
adic„ la o v‚rst„ foarte apropiat„ de cea la care consim˛„m‚ntul lor la adop˛ie ar fi
trebuit ob˛inut Ón mod obligatoriu, minorele nu au acceptat aceast„ rela˛ie de
rudenie ∫i i s-au opus.
160. Œn plus, ele au introdus Ón nume propriu cereri de desfacere a adop˛iei,
pe motivul c„ nu doresc s„ p„r„seasc„ ˛ara ∫i mediul Ón care fuseser„ crescute ∫i Ón
care se sim˛eau pe deplin integrate. Din acest punct de vedere, nu este lipsit de
importan˛„ faptul c„, Ón urma ac˛iunii introduse de c„tre Mariana, ea a ob˛inut
c‚∫tig de cauz„ ∫i c„ adop˛ia sa a fost, din acel moment, desf„cut„, printr-o decizie
definitiv„, cu efecte ex nunc (a se vedea paragraful 83 de mai sus).
161. Curtea arat„ ∫i faptul c„, timp de mai mul˛i ani dup„ pronun˛area
deciziilor din 28 septembrie 2000 Ón favoarea reclaman˛ilor, pe rolul instan˛elor
interne s-au aflat alte proceduri, care urm„reau desfiin˛area adop˛iilor, Ón special
pe motivul Ónc„lc„rii prevederilor conven˛iilor interna˛ionale Ón materie. Or,
Curtea nu consider„ nerezonabil faptul c„ autorit„˛ile au a∫teptat terminarea
acestor proceduri, al c„ror rezultat nu putea fi prev„zut, Ónainte de a proceda la
luarea de m„suri cu caracter definitiv, Ón m„sur„ s„ asigure crearea unei noi vie˛i
de familie pentru reclaman˛i.
162. Œntr-adev„r, c‚t timp legalitatea adop˛iilor era contestat„ Ón cadrul unor
proceduri aflate pe rolul instan˛elor competente, autorit„˛ilor le revenea sarcina de
a se asigura c„ orice incertitudine cu privire la acest aspect este Ónl„turat„. Aceast„
concluzie se impune cu at‚t mai mult deoarece Ón cazul unei eventuale execut„ri a
deciziei pronun˛ate Ón favoarea reclaman˛ilor, Ónso˛it„ de plecarea minorelor Ón
Italia, Óntoarcerea acestora Ón Rom‚nia, ca urmare a unei decizii ulterioare prin
care este desfiin˛at„ sau desf„cut„ adop˛ia, ar fi fost dificil„ ∫i d„un„toare
interesului lor.
163. Curtea dezaprob„ felul Ón care s-au desf„∫urat procedurile de adop˛ie,
mai ales Ón ceea ce prive∫te lipsa unui contact direct ∫i efectiv Óntre persoanele Ón
cauz„ anterior adop˛iei, fapt provocat de lacunele existente Ón legisla˛ia intern„ la
momentul faptelor. Ea regret„ Ón special faptul c„ minorele nu au beneficiat de
nici un fel de asisten˛„ psihologic„, Ón m„sur„ s„ le preg„teasc„ Ón vederea plec„rii
lor imimente din institu˛ia Ón care locuiser„ mai mul˛i ani ∫i Ón care stabiliser„
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rela˛ii Ón plan social ∫i afectiv. Astfel de m„suri ar fi putut conduce la o
convergen˛„ a intereselor reclaman˛ilor cu cele ale copiilor adopta˛i, iar nu la
contrarierea lor, ca Ón cazul de fa˛„.
164. A∫adar, Ón spe˛„, importan˛a mai mic„ a interesului reclaman˛ilor,
recunoscu˛i ca p„rin˛i adoptivi ai copiilor Ón v‚rst„ de aproape 10 ani, Ón lipsa
oric„rei leg„turi concrete preexistente, nu poate justifica impunerea unei obliga˛ii
aproape absolute autorit„˛ilor rom‚ne de a asigura plecarea minorelor Ón Italia,
Ómpotriva voin˛ei lor ∫i cu nerespectarea procedurilor Ón cadrul c„rora era
contestat„ legalitatea ∫i temeinicia deciziilor ini˛iale de Óncuviin˛are a adop˛iei,
care se aflau pe rolul instan˛elor. Interesul copiilor impunea s„ se ˛in„ cont de
opiniile lor din momentul Ón care au atins maturitatea necesar„ pentru a-∫i
exprima punctul de vedere cu privire la acest aspect.
Refuzul de a pleca Ón Italia pentru a fi al„turi de p„rin˛ii lor adoptivi,
exprimat Ón mod constant de c„tre minore dup„ Ómplinirea v‚rstei de 10 ani,
prezint„ o importan˛„ deosebit„. Or, Ómpotrivirea con∫tient„ a copiilor cu privire
la adop˛ie face improbabil„ integrarea lor, Óntr-un mod armonios, Ón noua familie
adoptiv„.
165. Œn lumina celor de mai sus, Curtea constat„ c„ autorit„˛ile na˛ionale au
putut aprecia, Ón mod legal ∫i temeinic, c„, Ón ciuda aspira˛iilor legitime ale
reclaman˛ilor de a Óntemeia o familie, dreptul acestora la dezvoltarea de rela˛ii cu
minorele adoptate este limitat de interesul copiilor.
166. Œn concluzie, articolul 8 din Conven˛ie nu a fost Ónc„lcat.
II. CU PRIVIRE LA ŒNC√LCAREA ARTICOLULUI 6 DIN CONVENfiIE
167. Curtea a considerat necesar„, date fiind Ómprejur„rile cauzei,
examinarea cap„tului de cerere al reclaman˛ilor privind neexecutarea hot„r‚rilor
definitive referitoare la adop˛ia Florentinei ∫i a Marianei prin prisma articolului 6
alin. 1 din Conven˛ie, care prevede urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil, Ón mod public ∫i
Óntr-un termen rezonabil a cauzei sale, de c„tre o instan˛„ independent„ ∫i
impar˛ial„, (...) care va hot„rÓ (...) asupra contesta˛iilor privind drepturule ∫i
obliga˛iile sale cu caracter civil (...).“
A. Argumentele p„r˛ilor
168. Reclaman˛ii sus˛in c„, timp de mai mul˛i ani, statul rom‚n nu ∫i-a
respectat obliga˛ia de a executa hot„r‚rile definitive ∫i irevocabile. Ei
men˛ioneaz„, Ón special, procesul-verbal Óntocmit de c„tre executorul judec„toresc
la data de 3 septembrie 2002, Ón care se constat„ c„ Óncercarea de a pune Ón
executare hot„r‚rile definitive s-a transformat, cu participarea paznicilor
institu˛iei, Óntr-o lipsire de libertate Ón mod ilegal a lor, a executorului
judec„toresc, precum ∫i a avocatului lor (a se vedea paragraful 45 de mai sus).
169. Guvernul p‚r‚t eviden˛iaz„ caracterul sensibil al problemelor la care fac
referire deciziile definitive din cauz„ ∫i subliniaz„ c„, Ón spe˛„, nu se poate
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constata o Ónc„lcare a articolului 6 alin. 1, Óntruc‚t acest articol nu poate fi
interpretat Ón sensul oblig„rii statului la luarea de m„suri radicale pentru a executa
manu militari hot„r‚ri care pot zdruncina echilibrul unui copil.
170. Admi˛‚nd c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a Cur˛ii, dreptul la
executarea hot„r‚rilor constituie parte integrant„ a dreptului de acces la justi˛ie,
garantat de articolul 6 anterior men˛ionat ∫i f„c‚nd trimitere la opiniile dizidente
exprimate de c„tre judec„torii Thomassen ∫i Maruste Ón hot„r‚rile pronun˛ate de
Curte Ón cauzele Ruianu (nr. 34647/97 din 17 iunie 2003) ∫i Ignaccolo-Zenide (nr.
31679/96, CEDO 2000-I), Guvernul este de p„rere c„ pot exista situa˛ii
excep˛ionale care Óndrept„˛esc autorit„˛ile s„ nu execute o hot„r‚re, cum ar fi de
exemplu, o schimbare propus„ Ón situa˛ia de fapt (mutatis mutandis, Sylvester
Ómpotriva Austriei din 24 aprilie 2003, nr. 36812/97 ∫i 40104/98).
171. Or, Ón opinia Guvernului, prezentele cauze constituie astfel de situa˛ii
excep˛ionale, care justific„ neexecutarea hot„r‚rilor litigioase de c„tre autorit„˛i.
Sub acest aspect, Guvernul sus˛ine c„ dreptul copiilor adopta˛i la p„strarea
familiei ∫i domiciliul lor Ón cadrul CEPSB trebuie s„ aib„ prioritate asupra
dreptului procesual al p„rin˛ilor adoptivi la executarea unei hot„r‚ri care poate
cauza prejudicii semnificative Ón ceea ce prive∫te viitorul ∫i echilibrul minorelor.
172. Amintind faptul c„ executorii judec„tore∫ti au Ónceput executarea
hot„r‚rilor judec„tore∫ti privitoare la adop˛ie, Guvernul arat„ c„ nu au existat
perioade lungi de inactivitate a autorit„˛ilor pe timpul c‚t executarea nu a fost
suspendat„ prin hot„r‚rea instan˛elor interne ∫i c„, Ón orice caz, nu poate fi
considerat responsabil pentru refuzul manifestat de c„tre institu˛ia privat„ CEPSB
de a Óncredin˛a reclaman˛ilor minorele.
173. Œn final, el subliniaz„ c„ problema ar trebui analizat„ ˛in‚nd cont de
eforturile depuse de c„tre Guvern ∫i de c„tre societatea rom‚neasc„, Ón ansamblul
s„u, de a se adapta la acquis-ul comunitar, inclusiv Ón domeniul protec˛iei
copilului ∫i al adop˛iei interna˛ionale. Or, Guvernul arat„ c„, la cererea Comisiei
Europene, Ón Rom‚nia a fost instituit moratoriul Ón privin˛a adop˛iilor
interna˛ionale, p‚n„ la data la care legisla˛ia rom‚n„ va fi Ón m„sur„ s„ protejeze
pe deplin drepturile copiilor.
B. Aprecierea Cur˛ii
174. Curtea constat„ c„ deciziile pronun˛ate la 28 septembrie 2000 de c„tre
Tribunalul Jude˛ean Bra∫ov - prin care se statua Ón privin˛a unui drept cu caracter
civil al reclaman˛ilor ∫i anume recunoa∫terea calit„˛ii lor de p„rin˛i adoptivi ai
minorelor Florentina ∫i Mariana - precum ∫i hot„r‚rile ulterioare ale aceleia∫i
instan˛e, care obligau institu˛ia CEPSB la Óncredin˛area c„tre reclaman˛i a
minorelor, sunt ∫i acum neexecutate, Ón ciuda caracterului lor definitiv ∫i
irevocabil.
175. Ea aminte∫te c„ executarea unor astfel de hot„r‚ri necesit„ tratarea lor Ón
regim de urgen˛„, deoarece trecerea timpului poate avea consecin˛e ireparabile
asupra rela˛iilor dintre copil ∫i p„rintele care nu locuie∫te cu acesta (mutatis

284

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

mutandis, hot„r‚rea Ón cauza Maire Ómpotriva Portugaliei din 26 iunie 2003, nr.
48206/99, alin. 73).
176. Curtea aminte∫te jurisprunden˛a sa constant„, conform c„reia articolul
6 protejeaz„ ∫i punerea Ón executare a hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive ∫i
obligatorii, care, Óntr-un stat care respect„ preeminen˛a dreptului, nu pot r„m‚ne
f„r„ efect Ón detrimentul unei p„r˛i. Œn consecin˛„, executarea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti nu poate fi Ómpiedicat„, anulat„ sau am‚nat„ Ón mod excesiv (a se
vedea, Óntre altele, hot„r‚rile Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997,
Culegere 1997-11, p. 510-511, alin. 40; Burdov Ómpotriva Rusiei din 7 mai 2002,
nr. 59498/00, alin. 34; Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei din 6 martie 2003, nr.
41510/98, alin. 27; Ruianu Ómpotriva Rom‚niei, din 17 iunie 2003, nr. 34647/97,
alin. 65).
177. Œn spe˛„, Curtea constat„ c„ procedura de executare a deciziilor
pronun˛ate Ón favoarea reclaman˛ilor este pendinte din septembrie 2000. Or, ea
arat„ c„ aceast„ situa˛ie nu poate fi imputat„ reclaman˛ilor, care au depus diligen˛e
pe l‚ng„ autorit„˛ile na˛ionale competente, Ón scopul execut„rii ei ∫i au Óntreprins
constant demersuri pentru a li se Óncredin˛a minorele ∫i certificatele de na∫tere ale
acestora.
178. Curtea constat„, de asemenea, a∫a cum sus˛ine ∫i Guvernul, c„ nici
executorii judec„tore∫ti nu au fost inactivi. Œntr-adev„r, except‚nd perioadele Ón
care executarea a fost suspendat„ de c„tre instan˛ele interne, ace∫tia au procedat la
somarea CEPSB, comunic‚ndu-i obliga˛ia de a executa hot„r‚rile judec„tore∫ti
definitive ∫i executorii pronun˛ate Ón favoarea reclaman˛ilor (a se vedea
paragrafele 29, 34, 35, 38, 42, 42, 44, 55, 61 ∫i 62 de mai sus).
179. Cu toate acestea, nu poate fi ignorat faptul c„ toate Óncerc„rile
executorilor judec„tore∫ti Ón vederea execut„rii silite a deciziilor de Óncuviin˛are a
adop˛iei s-au lovit de opozi˛ia manifest„ a institu˛iei private CEPSB, unde
locuiesc minorele ∫i au r„mas f„r„ rezultat.
180. A∫adar, date fiind circumstan˛ele cauzei, se pare c„ neexecutarea
deciziilor de Óncuviin˛are a adop˛iei a fost Ón exclusivitate rezultatul
comportamentului angaja˛ilor CEPSB ∫i al membrilor s„i fondatori, care s-au
opus Ón mod constant plec„rii minorelor Ón Italia, introduc‚nd numeroase
contesta˛ii la executare sau f„c‚nd ineficiente demersurile Óntreprinse de c„tre
executorii judec„tore∫ti.
181. Cu toate c„ Guvernul sus˛ine c„ nu i se poate repro∫a comportamentul
acestei institu˛ii private, este necesar a se verifica dac„, dincolo de aparen˛e, statul
poate fi considerat responsabil pentru aceast„ situa˛ie. Œn aceast„ privin˛„, c‚teva
fapte sunt deosebit de revelatoare.
182. Curtea re˛ine, mai Ónt‚i c„, Ón ciuda eforturilor Óntreprinse de c„tre
executorii judec„tore∫ti pentru a asigura executarea deciziilor Ón cauz„, ac˛iunile
acestora au r„mas f„r„ efect. Œn acest sens, faptele consemnate de c„tre executor Ón
procesul-verbal din data de 3 septembrie 2002 constituie un exemplu important,
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Óncercarea de executare transform‚ndu-se Óntr-o adev„rat„ lipsire de libertate, Ón
interiorul CEPSB, a executorului Ónsu∫i, a reclaman˛ilor, precum ∫i a avocatului
acestora (a se vedea paragraful 45 de mai sus).
183. Œn opinia Cur˛ii, o astfel de atitudine Ón ceea ce prive∫te executorii
judec„tore∫ti care ac˛ioneaz„ Ón interesul unei bune administr„ri a justi˛iei, ceea ce
face din ei un element esen˛ial al statului de drept - este incompatibil cu calitatea
lor de depozitari ai for˛ei publice Ón materia execut„rii ∫i nu poate r„m‚ne f„r„
consecin˛e pentru cei responsabili. Œn aceast„ privin˛„, statului Ói revine obliga˛ia
de a lua toate m„surile necesare pentru ca ei s„ poat„ duce la Óndeplinire sarcina
cu care au fost investi˛i, Ón special prin asigurarea concursului efectiv al altor
autorit„˛i care pot impune prin for˛„ executarea atunci c‚nd este cazul, m„suri Ón
lipsa c„rora garan˛iile de care beneficiaz„ justi˛iabilul Ón fa˛a instan˛elor Ó∫i pierd
ra˛iunea de a fi.
184. Œn spe˛„, Curtea constat„ c„ situa˛ia dificil„ Ón care a fost pus, la data de
3 septembrie 2002, executorul judec„toresc Óns„rcinat cu punerea Ón executare a
deciziilor pronun˛ate Ón favoarea reclaman˛ilor ∫i anume lipsirea de libertate Ón
interiorul CEPSB, a fost o consecin˛„ direct„ a lipsei sprijinului poli˛iei la
executare care a r„mas, de atunci, f„r„ urm„ri.
185. Asupra acestui ultim aspect, Curtea arat„ c„ Guvernul p‚r‚t a ini˛iat
m„suri legislative pentru a asigura conformitatea legisla˛iei interne cu conven˛iile
europene ∫i interna˛ionale Ón materia adop˛iei. Acesta a pus accent mai ales pe
Hot„r‚rile de Guvern nr. 502 ∫i 770 privind organizarea ∫i func˛ionarea
îComitetului rom‚n pentru adop˛ii“ ∫i a îAutorit„˛ii na˛ionale pentru protec˛ia
copilului“, Óntre competen˛ele c„rora se num„r„ posibilitatea de a suspenda sau de
a pune cap„t activit„˛ilor care pun Ón pericol s„n„tatea sau dezvoltarea fizic„ sau
psihic„ a copilului, prin retragerea autoriza˛iei de func˛ionare a celor responsabili.
186. Or, Curtea arat„ c„, Ón ciuda acestor prevederi existente pe plan intern,
nu a fost luat„ nici o m„sur„ pentru a sanc˛iona lipsa ce cooperare a acestei
institu˛ii private cu autorit„˛ile investite cu executarea deciziilor de Óncuviin˛are a
adop˛iei Ón cauz„. Ea constat„, de asemenea, c„ refuzul directorului CEPSB de a
coopera cu executorii judec„tore∫ti nu a avut pentru acesta, timp de aproape 3 ani,
nici o consecin˛„.
187. Curtea este de acord cu argumentul Guvernului c„ folosirea for˛ei
pentru a pune Ón executare deciziile definitive anterior men˛ionate ar fi fost, Ón
spe˛„, foarte delicat„. Totu∫i, datorit„ neexecut„rii lor, deciziile de Óncuviin˛are a
adop˛iei a celor dou„ minore, devenite definitive, au fost lipsite de for˛a lor
obligatorie ∫i au fost, astfel, transformate din acel moment Ón simple recomand„ri.
Or, o asemenea situa˛ia aduce atingere statului de drept, Óntemeiat pe preeminen˛a
dreptului ∫i pe securitatea raporturilor juridice, Ón ciuda existen˛ei anumitor
motive Ón m„sur„ a o justifica, invocate de c„tre Guvern prin prisma obliga˛iei de
revine statului rom‚n Ón vederea viitoarei sale apartenen˛e la ordinea juridic„
comunitar„.
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188. Prin omisiunea, timp de 3 ani, de a lua m„suri eficiente, necesare pentru
a asigura respectarea hot„r‚rilor definitive ∫i executorii, autorit„˛ile na˛ionale au
lipsit, Ón spe˛„, prevederile articolului 6 alin. 1 de orice efect util.
Aceast„ concluzie se impune cu at‚t mai mult Ón spe˛„, av‚nd Ón vedere
consecin˛ele - f„r„ Óndoial„ ireversibile - ale trecerii timpului asupra eventualei
rela˛ii Óntre reclaman˛i ∫i fiicele lor adoptive. Sub acest aspect, Curtea constat„, cu
regret, c„ ∫ansele de a dezvolta aceast„ rela˛ie par a fi, dac„ nu compromise Ón
mod serios, cel pu˛in improbabile, dat„ fiind puternica Ómpotrivire manifestat„
recent de c„tre minore - Ón prezent Ón v‚rst„ de 13 ani - cu privire la adop˛ie ∫i la
plecarea lor Ón Italia.
189. Œn consecin˛„, acest articol a fost Ónc„lcat.
III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 2
ALIN. 2 DIN PROTOCOLUL NR. 4 AL CONVENfiIEI
190. Reclaman˛ii se pl‚ng de refuzul autorit„˛ilor rom‚ne de a le permite
fiicelor lor adoptive s„ p„r„seasc„ Rom‚nia ∫i invoc„ articolul 2 alin. 2 din
Protocolul nr. 4 al Conven˛iei, care prevede urm„toarele:
î(...) Orice persoan„ este liber„ s„ p„r„seasc„ orice ˛ar„, inclusiv pe a sa.“
191. Guvernul apreciaz„ c„ aceast„ afirma˛ie a reclaman˛ilor trebuie
analizat„ exclusiv din punctul de vedere al articolului 8 men˛ionat anterior.
Pun‚nd la Óndoial„ calitatea de victim„ a reclaman˛ilor, Ón special din cauza
caracterului personal ∫i netransmisibil al dreptului garantat de articolul 2 alin. 2
anterior men˛ionat, el sus˛ine c„, Ón orice caz, nici o atingere a libert„˛ii de
circula˛ie a minorelor nu poate fi invocat„ Ón spe˛„, av‚nd Ón vedere faptul c„
acestea c„l„toresc liber, at‚t Ón Rom‚nia, c‚t ∫i Ón str„in„tate.
192. Consider‚ndu-se direct ∫i personal afecta˛i de ingerin˛ele aduse
dreptului garantat de articolul 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4 men˛ionat anterior,
suferite de c„tre fiicele lor adoptive, reclaman˛ii sunt de p„rere c„ deplas„rile
efectuate de ele Ón str„in„tate f„r„ autoriza˛ia lor constituie, Ón sine, o prob„
suplimentar„ a Ónc„lc„rii dreptului acestora la libertatea de circula˛ie, prev„zut de
articolul de mai sus.
193. Ter˛ii intervenien˛i sus˛in c„ Florentina ∫i Mariana nu au fost niciodat„
Ómpiedicate s„ p„r„seasc„ Rom‚nia ∫i c„ au r„mas la CEPSB din proprie voin˛„,
refuz‚nd categoric s„ p„r„seasc„ institu˛ia sau s„ plece Ón Italia. Ei subliniaz„ c„,
Ón acest caz, nici statul rom‚n, nici CEPSB nu pot fi obliga˛i s„ execute deciziile
privitoare la adop˛ia lor.
194. Curtea constat„ c„ reclaman˛ii afirm„ c„ au existat restric˛ii Ón ceea ce
prive∫te dreptul la libertatea de circula˛ie a fiicelor lor adoptive, dar invoca, de
fapt, o Ónc„lcare a propriului lor drept la libertatea de circula˛ie, a∫a cum este
garantat prin articolul de mai sus. Or, av‚nd Ón vedere c„ Ónc„lcarea invocat„ de
reclaman˛i prin prisma articolului 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4 Ói prive∫te Ón mod
indirect, ei nu au prezentat motivele pentru care apreciaz„ c„ sunt direct afecta˛i
de limit„rile pretinse sub aspectul prevederii anterior men˛ionate.
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195. Œn orice caz, chiar dac„ presupunem c„ reclaman˛ii se pot considera
îvictime“, conform articolului 34 din Conven˛ie, av‚nd Ón vedere Ómprejur„rile
cauzei, care permit prezumarea, pe de o parte, a existen˛ei unei leg„turi deosebite
Óntre ei ∫i victimele directe ∫i, pe de alt„ parte, interesul lor personal de a asigura
bun„starea fiicelor lor minore prin Óncetarea Ónc„lc„rii pretinse (mutatis mutandis,
Becker Ómpotriva Danemarcei, decizia Comisiei din 3 octombrie 1975, nr.
7011/75, Decizii ∫i rapoarte 4, p. 215), Curtea nu constat„, Ón faptele cauzei, nici o
aparen˛„ a vreunei Ónc„lc„ri a dreptului garantat de articolul sus-men˛ionat.
196. Œntr-adev„r, a∫a cum rezult„ din informa˛iile transmise de p„r˛i,
Florentina ∫i Mariana circul„ liber, din proprie voin˛„, at‚t Ón interiorul, c‚t ∫i Ón
exteriorul ˛„rii, ele se duc Ón mod regulat la ∫coal„, viziteaz„ persoanele apropiate,
particip„ la ∫edin˛ele la care au fost convocate pe parcursul judec„rii cererilor lor
de desfacere a adop˛iei ∫i c„l„toresc ∫i Ón str„in„tate (a se vedea paragrafele 79,
82, 97 ∫i 98 de mai sus). Aspectul c„ deplas„rile men˛ionate au fost organizate de
c„tre CEPSB Ón lipsa consim˛„m‚ntului reclaman˛ilor nu poate schimba aceast„
constatare de natur„ faptic„ ∫i nu poate determina, Ón sine, o Ónc„lcare a dreptului
reclaman˛ilor de a circula Ón mod liber.
197. Œn plus, Curtea arat„ faptul c„ Florentina ∫i Mariana contest„, Ón calitate
de persoane interesate Ón mod direct, c„ a existat vreo ingerin˛„ Ón libertatea lor de
circula˛ie.
198. Œn concluzie, Curtea apreciaz„ c„ nu se poate constata, Ón spe˛„, vreo
atingere adus„ dreptului garantat de articolul 2 alin. 2 din Protocolul nr. 4 ∫i c„,
prin urmare, acest articol nu a fost Ónc„lcat.
IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
199. Articolul 41 din Conven˛ie prevede urm„toarele:
îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciu
200. Cu titlu de prejudiciu material, reclaman˛ii solicit„ restituirea
cheltuielilor legate de deplasarea lor Ón Rom‚nia, Ón valoare de 5.708 euro (Ón
cazul primilor reclaman˛i) ∫i de 2.348,48 euro (Ón cazul celui de-al doilea cuplu de
reclaman˛i). Primii reclaman˛i solicit„, de asemenea, acordarea sumei de 2.360
euro, reprezent‚nd echivalentul beneficiului nerealizat Ón perioada ∫ederii lor Ón
Rom‚nia.
201. Ei solicit„, de asemenea, acordarea unei sume pentru prejudiciul moral
suferit at‚t de ei, c‚t ∫i de fiicele lor adoptive, datorat neexecut„rii hot„r‚rilor de
Óncuviin˛are a adop˛iei. Ei sus˛in c„ rezisten˛a Ónt‚mpinat„ de-al lungul anilor a
determinat suferin˛e ∫i frust„ri, precum ∫i o pierdere de ∫ans„ pentru ei ∫i pentru
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copiii lor adoptivi ∫i a afectat, Ón plus, motivarea lor ini˛ial„ ∫i dorin˛a lor legitim„
de a Óntemeia o familie prin intermediul adop˛iei.
L„s‚nd la latitudinea Cur˛ii aprecierea sumelor ce vor fi acordate cu acest
titlu, ei sus˛in c„ valoarea acestora nu trebuie s„ fie inferioar„ a 750.000 euro
pentru fiecare cuplu de reclaman˛i.
202. Guvernul consider„ c„ sumele prezentate de reclaman˛i, anterioare
deciziilor asupra adop˛iei, Ón special cele referitoare la c„l„toria pe care au f„cut-o
Ón Rom‚nia Ón luna august 2000, nu sunt legate de Ónc„lc„rile pretinse Ón cadrul
procedurii Ón fa˛a Cur˛ii, care au Ón vedere neexecutarea deciziilor men˛ionate,
adic„ fapte ulterioare acestei c„l„torii. Œn consecin˛„, Guvernul solicit„ Cur˛ii s„
nu acorde daune cu acest titlu.
203. El arat„, de asemenea, c„ suma solicitat„ de c„tre reclaman˛i cu titlu de
daune morale este exagerat„ ∫i, Ón opinia sa, faptul c„ reclaman˛ii au solicitat o
sum„ exorbitant„ constituie o deturnare grav„ a scopului procedurii Ón fa˛a Cur˛ii.
Guvernul sus˛ine, Ón final, c„ nu trebuie acordat„ nici o sum„ cu titlu de prejudiciu
pretins suferit de copii, av‚nd Ón vedere c„ ace∫tia nu au calitatea de reclamante Ón
prezenta cauz„ ∫i c„ nu exist„ temei Ón baza c„ruia reclaman˛ii s„ primeasc„ bani
Ón numele minorelor.
204. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul material, Curtea arat„ c„ doar o parte din
sumele solicitate cu acest titlu prezint„ leg„tur„ direct„ de cauzalitate cu
Ónc„lcarea articolului 6 alin. 1 din Conven˛ie, constatat„ de Curte la paragraful
189 anterior.
205. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, ea consider„ c„ este rezonabil a
aprecia c„ reclaman˛ii au Óncercat o suferin˛„ psihic„ cert„ ca urmare mai ales a
frustr„rii provocate de neexecutarea, mai mul˛i ani, a deciziilor definitive ∫i
executorii pronun˛ate Ón favoarea lor ∫i a consecin˛elor, dup„ toate aparen˛ele
ireversibile, ale unei asemenea situa˛ii, care nu ar putea fi reparate prin simpla
constatare a Ónc„lc„rii. Sumele solicitate sunt Óns„ exagerate.
206. Œn aceste circumstan˛e, av‚nd Ón vedere toate elementele de care dispune
∫i pronun˛‚ndu-se Ón echitate, a∫a cum o cere art. 41 din Conven˛ie, Curtea acord„
suma de 12.000 EUR primilor reclaman˛i ∫i suma de 10.000 EUR celui de-al
doilea cuplu de reclaman˛i, pentru totalitatea prejudiciilor suferite.
B. Cheltuieli de judecat„
207. Reclaman˛ii solicit„ plata totalit„˛ii cheltuielilor procedurilor
desf„∫urate Ón fa˛a autorit„˛ilor rom‚ne, cheltuieli pe care le justific„ dup„ cum
urmeaz„, prin prezentarea unui decont detaliat:
a) 868 EUR (primii reclaman˛i) ∫i 868,36 EUR (al doilea cuplu de
reclaman˛i) pentru cheltuieli Ón vederea traducerii;
b) 8.754 EUR (primii reclaman˛i) ∫i 7.133,28 EUR (al doilea cuplu de
reclaman˛i) pentru onorariul avocatului care i-a reprezentat Ón cadrul procedurii Ón
fa˛a Cur˛ii;
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c) 5.002 EUR (primii reclaman˛i) ∫i 652,18 EUR (al doilea cuplu de
reclaman˛i) pentru onorariile avoca˛ilor care i-au reprezentat Ón cadrul
procedurilor interne.
De asemenea, reclaman˛ii solicit„ plata sumei de 35.107 EUR (primii
reclaman˛i) ∫i 36.825,63 EUR (al doilea cuplu de reclaman˛i) cu titlu îcheltuieli
anticipate Ón leg„tur„ cu desf„∫urarea procedurii“, f„r„ Óns„ a oferi detalii Ón
privin˛a acestora.
208. Guvernul se opune la acordarea de c„tre Curte a sumelor solicitate de
reclaman˛i cu titlul de îcheltuieli anticipate Ón leg„tur„ cu desf„∫urarea
procedurii“, ar„t‚nd c„ aceast„ denumire a cheltuielilor nu este concludent„.
Guvernul constest„ realitatea acestor sume ∫i subliniaz„ c„ acestea nu au fost
justificate, Ón conformitate cu cerin˛ele jurispruden˛ei Cur˛ii referitoare la
articolul 41 din Conven˛ie.
209. Curtea a examinat aceste cereri Ón lumina principiilor care se degaj„ din
jurispruden˛a sa (a se vedea hot„r‚rile Ón cauzele Nikolova Ómpotriva Bulgariei
[MC], n. 31195-96, § 79, CEDH 1999-11; Ozturk Ómpotriva Turciei [MC], n.
22479-93, § 83, CEDH 1999-VI; Witold Litwa Ómpotriva Poloniei, n. 26629-65, §
88, CEDH 2000-III).
210. Aplic‚nd aceste criterii prezentei cauze, ∫i pronun˛‚ndu-se Ón echitate,
a∫a cum o cere art. 41 din Conven˛ie, Curtea consider„ rezonabil s„ acorde 7.000
EUR primilor reclaman˛i ∫i 6.000 EUR celui de-al doilea cuplu de reclaman˛i
pentru totalitatea cheltuielilor ocazionate.
C. Major„ri de Ónt‚rziere
211. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„rile echivalente cu rata dob‚nzii pentru
facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„ european„, la care se
vor ad„uga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA:
1. hot„r„∫te, cu 4 voturi contra 2, c„ Óntre reclaman˛i ∫i minorele adoptate de
ace∫tia exist„ o leg„tur„ care caracterizeaz„ o via˛„ de familie, a∫a cum prevede
articolul 8 alineatul 1 din Conven˛ie, care este aplicabil Ón cauz„;
2. hot„r„∫te, cu 6 voturi contra 1, c„ nu a fost Ónc„lcat articolul 8 din
Conven˛ie;
3. hot„r„∫te, cu 4 voturi contra 3, c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineatul 1 din
Conven˛ie;
4. hot„r„∫te, cu 5 voturi contra 2,
a) c„ statul p‚r‚t va pl„ti, Ón 3 luni de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii,
Ón conformitate cu art. 44 alin. 2 din Conven˛ie, urm„toarele sume:
i. 12.000 (dou„sprezece mii) EUR primilor reclaman˛i ∫i 10.000 (zece mii)
EUR celui de-al doilea cuplu de reclaman˛i, pentru prejudiciul material ∫i moral,
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ii. 7.000 (∫apte mii) EUR primilor reclaman˛i ∫i 6.000 (∫ase mii) EUR celui
de-al doilea cuplu de reclaman˛i, pentru cheltuieli de judecat„,
iii. orice alt„ sum„ ce ar putea fi perceput„ cu titlu de impozite aplicat
sumelor sus men˛ionate.
b) ca de la expirarea termenului sus men˛ionat ∫i p‚n„ la momentul efectu„rii
pl„˛ii, aceste sume vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ de Ónt‚rziere egal„
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale;
5. respinge, Ón unanimitate, cererea de acordare a unei satisfac˛ii echitabile
pentru surplus.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 22 iunie
2004, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
La prezenta hot„r‚re se g„sesc anexate, Ón conformitate cu dispozi˛iile
articolelor 45 alineatul 2 din Conven˛ie ∫i 74 alineatul 2 din Regulament
expunerile urm„toarelor opinii:
- opinia concordant„ a domnului judec„tor Costa;
- opinia par˛ial separat„ a domnului judec„tor Loucaides;
- opinia par˛ial separat„ a domnului judec„tor BÓrsan;
- opinia separat„ a doamnei judec„tor Thomassen, la care se al„tur„ ∫i
judec„torul Jungwiert.

OPINIA CONCORDANT√ A DOMNULUI JUDEC√TOR COSTA
Subscriu la concluziile hot„r‚rii. Cu toate acestea, am ezitat Óndelung Ónainte
de a vota Ón sensul inexisten˛ei Ónc„lc„rii articolului 8 din Conven˛ie. Cele dou„
feti˛e, Florentina ∫i Mariana, declarate abandonate la v‚rsta de trei ∫i respectiv
∫apte ani, au fost adoptate de c„tre cele dou„ cupluri de reclaman˛i Ón temeiul unor
hot„r‚ri definitive Óntr-un moment Ón care Ómpliniser„ am‚ndou„ v‚rsta de nou„
ani. Centrul educativ Ón care fuseser„ plasate din momentul abandon„rii lor a
Ómpiedicat executarea hot„r‚rilor ∫i nu a facilitat, pentru a utiliza un eufemism,
contactele ∫i Ónt‚lnirile dintre copii ∫i p„rin˛ii adoptivi care domiciliaz„ Ón Italia.
Œn ceea ce le prive∫te, Florentina ∫i Mariana, care au Ón acest moment 13 ani, nu
au manifestat niciodat„ dorin˛a de a pleca s„ locuiasc„ cu p„rin˛ii lor, a c„ror
limb„ nu o vorbesc, ∫i par s„ aib„ o existen˛„ fericit„ Ón cadrul centrului educativ,
unde Ó∫i dezvolt„ personalitatea ∫i aptitudinile Ón mod satisf„c„tor. Mai mult, ele
au solicitat desfiin˛area hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iilor, astfel c„ ne afl„m
Ón acest moment Ón situa˛ia stranie Ón care adop˛ia Florentinei nu a fost revocat„ de∫i procedura se afl„ Ón recurs Ón fa˛a Cur˛ii de Apel – iar cea a Marianei a fost
revocat„ printr-o hot„r‚re definitiv„.
Sentimentele pe care oricine le Óncearc„ Óntr-o asemenea situa˛ie sunt
contradictorii. Guvernul rom‚n nu are nici o putere de constr‚ngere Ón fa˛a unei
institu˛ii private care de altfel func˛ioneaz„ Ón condi˛ii bune ∫i prezint„ garan˛ii
pentru o educa˛ie de calitate. Dac„ Ón mod clar r„spunderea Guvernului este
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angajat„ Ón temeiul articolului 6 Ón m„sura Ón care nu a reu∫it s„ determine
executarea hot„r‚rilor ∫i/sau nu a dorit s„ o fac„, r„spunderea sa prin raportare la
dispozi˛iile articolului 8 este mult mai evident„. Ea se analizeaz„ mai degrab„ din
punct de vedere al obliga˛iilor pozitive dec‚t din punct de vedere al ingerin˛ei Ón
exerci˛iul dreptului la respectarea vie˛ii familiale; mai ales, este dificil s„ conte∫ti
faptul c„ interesul superior al copiilor (c„ruia jurispruden˛a noastr„ Ói confer„ pe
bun„ dreptate o mare importan˛„), adopta˛i cu Ónt‚rziere (poate prea t‚rziu) ∫i care
nu au dezvoltat nici o leg„tur„ cu p„rin˛ii adoptivi, este mai degrab„ acela de a
r„m‚ne Ón centrul educativ Ón cadrul c„ruia aceste feti˛e tr„iesc de mul˛i ani dec‚t
s„ Ó∫i schimbe complet via˛a, mediul, limba, cultura. Este f„r„ Óndoial„ sup„r„tor
c„ Ónc„p„˛‚narea institu˛iei ∫i ineficien˛a autorit„˛ilor publice au condus, Ón
condi˛iile Ón care timpul nu este reversibil, la situa˛ia Ón care adolescentele au la
ora actual„ pu˛ine posibilit„˛i de a dezvolta o rela˛ie armonioas„ Ón cadrul
familiilor lor adoptive. Dar enervarea nu este un sfetnic bun. La o analiz„ mai
aprofundat„, mi se pare, ca de altfel ∫i majorit„˛ii colegilor mei, c„ Ónc„lcarea
Conven˛iei de c„tre statul p‚r‚t este de constatat sub aspectul respect„rii
articolului 6 mai cur‚nd dec‚t sub aspectul respect„rii articolului 8.

OPINIA PARfiIAL SEPARAT√ A DOMNULUI JUDEC√TOR LOUCAIDES
Œn concordan˛„ cu majoritatea colegilor mei, am ajuns la concluzia c„ a fost
Ónc„lcat articolul 6 alineatul 1 din Conven˛ie pentru motivele ar„tate Ón cuprinsul
hot„r‚rii, dar nu subscriu constat„rii inexisten˛ei Ónc„lc„rii articolului 8 din
Conven˛ie Ón prezenta cauz„. Pentru a m„ pronun˛a asupra acestei probleme, m„
voi referi la urm„toarea argumentare, redat„ Ón paragraful 152 din hot„r‚re:
îLucrul cel mai important Ón spe˛„ este de a stabili dac„ autorit„˛ile na˛ionale
au luat m„surile necesare pentru a permite reclaman˛ilor, recunoscu˛i ca p„rin˛i
adoptivi ai minorelor Florentina ∫i Mariana ∫i care au ob˛inut, de asemenea, pe
calea ordonan˛ei pre∫edin˛iale, o hot„r‚re ce a obligat CEPSB la Óncredin˛area
copilului, s„ stabileasc„ rela˛ii de familie cu fiecare dintre minorele adoptate.“
Av‚nd Ón vedere faptele ∫i circumstan˛ele cauzei, consider c„ statul p‚r‚t nu
∫i-a Óndeplinit obliga˛iile pozitive care Ói reveneau Ón temeiul articolului 8 din
Conven˛ie, lucru confirmat, Ón esen˛„, ∫i de constatarea f„cut„ de majoritate Ón
paragraful 163 din hot„r‚re, unde se admite c„:
î(...) lipsa unui contact direct ∫i efectiv Óntre persoanele Ón cauz„ anterior
adop˛iei, fapt provocat de lacunele existente Ón legisla˛ia intern„ la momentul
faptelor.“
∫i
î(...) c„ minorele nu au beneficiat de nici un fel de asisten˛„ psihologic„, Ón
m„sur„ s„ le preg„teasc„ Ón vederea plec„rii lor iminente din institu˛ia Ón care
locuiser„ mai mul˛i ani ∫i Ón care stabiliser„ rela˛ii Ón plan social ∫i afectiv.“
Œn ciuda acestor constat„ri, majoritatea a concluzionat Ón sensul inexisten˛ei
unei Ónc„lc„ri a articolului 8 al Conven˛iei, ca urmare a lu„rii Ón considerare a
îrefuzului minorelor, exprimat Ón mod constant din momentul Ón care au Ómplinit
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v‚rsta de zece ani, de a pleca Ón Italia pentru a fi al„turi de p„rin˛ii lor adoptivi“
(paragraful 164 din hot„r‚re) ∫i a faptului c„ îo Ómpotrivire con∫tient„ a copiilor
cu privire la adop˛ie face improbabil„ integrarea, Óntr-un mod armonios Ón noua
familie adoptiv„“ cu at‚t mai mult Ón absen˛a unei îleg„turi preexistente“ cu
p„rin˛ii adoptivi (ibidem). Majoritatea consider„ c„ nu este justificat„ o îobliga˛ie
absolut„“ îde a asigura plecarea minorelor Ón Italia, Ómpotriva voin˛ei lor ∫i cu
nerespectarea procedurilor Ón cadrul c„rora era contestat„ legalitatea ∫i temeinicia
deciziilor ini˛iale de Óncuviin˛are a adop˛iei“ Ón sarcina autorit„˛ilor statului p‚r‚t
(ibidem).
Or, toate aceste probleme, care sunt invocate de c„tre majoritate
(Ómpotrivirea copiilor dup„ ce au Ómplinit v‚rsta de zece ani, absen˛a unor leg„turi
anterioare cu p„rin˛ii adoptivi ∫i faptul c„ proceduri judiciare erau Ón curs) au fost
create de c„tre autorit„˛ile statului p‚r‚t. Dup„ cum ∫i Curtea subliniaz„ Ón
constatarea Ónc„lc„rii Ón cauz„ a articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie, î(...)
executarea acestui tip de hot„r‚ri [Ón materie de adop˛ii] reclam„ o solu˛ie urgent„,
deoarece trecerea timpului poate avea consecin˛e ireparabile asupra rela˛iilor
dintre copil ∫i p„rintele care nu tr„ie∫te cu acesta“ (paragraful 175 din hot„r‚re).
Neexecutarea hot„r‚rilor referitoare la procedurile de adop˛ie Ón cauz„,
Ónt‚rzierile care au survenit ∫i consecin˛ele negative asupra punerii Ón executare a
acestor hot„r‚ri sunt imputabile autorit„˛ilor statului p‚r‚t.
Domnul judec„tor Costa subliniaz„ Ón opinia sa concordant„ c„ îEste f„r„
Óndoial„ sup„r„tor c„ Ónc„p„˛‚narea institu˛iei ∫i ineficien˛a autorit„˛ilor publice au
condus, Ón condi˛iile Ón care timpul nu este reversibil, la situa˛ia Ón care
adolescentele au la ora actual„ pu˛ine posibilit„˛i de a dezvolta o rela˛ie
armonioas„ Ón cadrul familiilor lor adoptive“.
Œn consecin˛„, nu Ón˛eleg cum se poate ca, Ón temeiul propriului
comportament culpabil, s„ fie Ónl„turat„ r„spunderea statului p‚r‚t de a adopta la
timp m„surile pozitive necesare pentru a permite adop˛ia. Nimeni nu poate s„
invoce propria vinov„˛ie pentru a se sustrage de la Óndeplinirea obliga˛iilor sale
(îNullus commodum capere potest de injuria sua propria“).
Œn cauz„, obliga˛iile pozitive ale statului p‚r‚t nu se limitau la a veghea ca
minorii s„ poat„ s„ Ó∫i urmeze p„rin˛ii adoptivi. Ele cuprindeau ∫i totalitatea
m„surilor preg„titoare pentru a ajunge la acest rezultat (a se vedea hot„r‚rea Ón
cauza Kosmopoulou Ómpotriva Greciei, din data de 5 februarie 2004, cererea n.
60457/00, § 45). Œn opinia mea, neÓndeplinirea acestor m„suri reprezint„ prin ea
Óns„∫i o atingere adus„ dreptului la respectarea vie˛ii familiale, ∫i, Ón consecin˛„, o
Ónc„lcare a articolului 8 din Conven˛ie.

OPINIA PARfiIAL SEPARAT√ A DOMNULUI JUDEC√TOR BŒRSAN
Regret c„ nu pot Ómp„rt„∫i concluzia majorit„˛ii, potrivit cu care a avut loc,
Ón cauz„, o Ónc„lcare a articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie. Œn opinia mea,
majoritatea a adoptat, sub aspectul respect„rii articolului 6 alineatul 1 din
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Conven˛ie o abordare prea formalist„, la care nu pot subscrie pentru motivele
expuse Ón continuare.
Trebuie s„ constat„m c„ hot„r‚rea a ajuns la concluzia Ónc„lc„rii articolului
6 alineatul 1 din Conven˛ie pentru motivul c„ autorit„˛ile s-au ab˛inut, timp de mai
bine de trei ani, de la adoptarea de m„suri eficace ∫i necesare pentru a respecta
hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i executorii (a se vedea paragrafele 187 ∫i 188
din hot„r‚re). Œn ceea ce m„ prive∫te, o asemenea concluzie este greu conciliabil„
cu aceea la care majoritatea a ajuns Ón privin˛a articolului 8 din Conven˛ie (a se
vedea paragraful 166 din hot„r‚re) ∫i la care am aderat f„r„ rezerve, dup„ o
matur„ chibzuin˛„.
Recunosc c„ argumentele utilizate de majoritate pentru a ajunge la o
concluzie de Ónc„lcare a articolului 6 alineatul 1 – bazate, Óndeosebi, pe absen˛a
sprijinului organelor de poli˛ie la executare, sunt temeinice ∫i nu intr„ Ón
contradic˛ie cu jurisprunden˛a Cur˛ii noastre (a se vedea, printre altele hot„r‚rile:
Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997, Culegerea de hot„r‚ri ∫i decizii
1997-11, p. 510-511; Burdov Ómpotriva Rusiei, n. 59498/00, § 34, CEDH 2002III; Ruianu Ómpotrivaa Rom‚niei, n. 34647/97, § 65, din 17 iunie 2003; Jasiuniene
Ómpotriva Lituaniei, n. 41510/98, § 27, 6 martie 2003).
Exprim‚ndu-mi profundul ata∫ament fa˛„ de principiile consacrate de
jurispruden˛a noastr„ constant„ citat„ mai sus, potrivit cu care îdreptul de acces la
un tribunal ar fi iluzoriu dac„ ordinea juridic„ intern„ a unui stat parte ar permite
ca o decizie judiciar„ definitiv„ ∫i obligatorie s„ r„m‚n„ f„r„ efect Ón detrimentul
uneia din p„r˛i“ ∫i îexecutarea unei decizii sau a unei hot„r‚ri, pronun˛ate de orice
tip de jurisdic˛ie, trebuie considerat„ ca f„c‚nd parte integrant„ din îproces“ Ón
sensul articolului 6“, consider totu∫i c„ o abordare mai pu˛in formalist„ se
impune Ón cauz„, fa˛„ de circumstan˛ele speciale ale cauzei.
Cu tot respectul datorat colegilor mei, consider c„ ar fi trebuit s„ se aib„ Ón
vedere Óntr-o mai mare m„sur„ faptul c„ hot„r‚rile judec„tore∫ti Ón cauz„ aveau ca
obiect probleme extrem de sensibile ∫i delicate, deoarece, Ón opinia mea, din
cuprinsul acestei hot„r‚ri se degaj„ un paradox. Majoritatea a acordat o
importan˛„ determinant„, sub aspectul respect„rii articolului 8, interesului
predominant al minorelor de a r„m‚ne Ón centrul CEPSB, interes care cerea luarea
Ón considerare a p„rerilor lor, de vreme ce atinseser„ o maturitate suficient„ pentru
a putea s„ se exprime cu privire la aceast„ chestiune (paragraful 164 Ón fine).
Subscriu la aceast„ concluzie f„r„ nici o ezitare; Óntr-adev„r, din lectura hot„r‚rii,
se Ón˛elege cu u∫urin˛„ de ce un asemenea interes a fost considerat suficient pentru
a justifica lipsa de sprijin din partea autorit„˛ilor pentru a permite reclaman˛ilor s„
dezvolte leg„turi cu copiii.
Or, acela∫i interes preeminent al copilului nu putea fi invocat, Ón acela∫i mod
∫i Ón aceea∫i m„sur„, ∫i sub aspectul respect„rii articolului 6 alineatul 1 din
Conven˛ie? Cum s„ acorzi preferin˛„, Ón circumstan˛ele excep˛ionale ale cauzei,
unei abord„ri pur teoretice — oric‚t ar fi ea de corect„ Ón plan dogmatic sau
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procedural – f„r„ a se ˛ine seama de importan˛a consecin˛elor Ón privin˛a
interesului superior al copilului?
Consider c„ aceast„ spe˛„ s-ar potrivi unei abord„ri mai nuan˛ate, ∫i, Ón
aceast„ privin˛„, constat cu satisfac˛ie c„ jurispruden˛a recent„ a Cur˛ii Ón materie
de executare de hot„r‚ri judec„tore∫ti este mai pu˛in impregnat„ de formalism ca
Ónainte. M„ refer la hot„r‚rea Ón cauz„ Sylvester Ómpotriva Austriei din 24 aprilie
2003, Ón care Curtea a re˛inut, Ón paragraful 63, ca îo schimbare Ón situa˛ia de fapt
poate Ón mod excep˛ional s„ justifice neexecutarea unei hot„r‚ri definitive care
dispune Ónapoierea copiilor“. Sunt de p„rere c„ aceast„ hot„r‚re marcheaz„ o
schimbare important„ prin raportare la abordarea alt„dat„ strict teoretic„ a Cur˛ii
Ón aceast„ chestiune.
Nu a∫ putea s„ ignor nici p„rerile exprimate recent, Ón acela∫i sens, Ón cadrul
opiniilor separate la hot„r‚rile Ón materie de executare a hot„r‚rilor judec„tore∫ti,
unde am ar„tat c„ îaccesul la un tribunal nu poate obliga un stat s„ execute fiecare
hot„r‚re Ón materie civil„, oricare ar fi circumstan˛ele“ (a se vedea opinia
divergent„ a Doamnei judec„tor Thomassen la hot„r‚rea Ón cauza Ruianu
Ómpotriva Rom‚niei, loc. cit.). Men˛ionez c„, Ón aceast„ ultim„ cauz„, se punea
problema demol„rii unei construc˛ii Ónvecinate cu imobilul reclamantului,
construc˛ie pe care vecinii Óncepuser„ s„ o construiasc„, ∫i care ocupa o mic„ parte
din terenul reclamantului, ceea ce m-a determinat s„ votez, al„turi de majoritate,
pentru constatarea unui Ónc„lc„ri a articolului 6 alineatul 1 din Conven˛ie.
Œn prezenta cauz„, situa˛ia este cu totul alta, mult mai sensibil„ ∫i mai
complicat„ Ón acela∫i timp: s„ determini plecarea a dou„ feti˛e c„tre o ˛ar„ str„in„
pentru a se reuni cu familiile adoptive pe care abia le cunosc. Dac„ se poate
repro∫a ceva autorit„˛ilor na˛ionale ar fi, dup„ p„rerea mea, faptul c„ nu au luat
toate m„surile necesare pentru a asigura dezvoltarea de leg„turi Óntre feti˛e ∫i
familiile reclaman˛ilor Ónaintea adop˛iei, ceea ce constituie de altfel, se pare, o
problem„ pentru orice adop˛ie interna˛ional„, Ón oricare stat membru al
Conven˛iei.
Œn orice caz, sunt convins c„, Ón aceast„ cauz„, exist„ o situa˛ie excep˛ional„
care justific„ neexecutarea hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iei Florentinei ∫i
Marianei.
Pronun˛‚ndu-se Ón sensul unei viol„ri a articolului 6 alineatul 1, majoritatea
a Ónclinat balan˛a intereselor Ón cauz„ Ón favoarea dreptului procedural al p„rin˛ilor
adoptivi de a ob˛ine executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, p„r‚nd s„ fac„
abstrac˛ie de considerentele care au determinat-o s„ constate c„ nu a existat
Ónc„lcarea articolului 8. Asemenea considerente, subliniate pe drept cuv‚nt Ón
paragrafele 159 ∫i 160 din hot„r‚re, erau, Ón opinia mea, perfect aplicabile Ón
aceast„ Ómprejurare ∫i din punct de veder al articolului 6 alineatul 1 din
Conven˛ie, ∫i constituiau argumente pertinente ∫i suficiente pentru a conduce la o
constatare a nerespect„rii dreptului pe care acest articol Ón garanteaz„.
Nu trebuie s„ uit„m c„ Ón paragraful 162 din hot„r‚re, majoritatea Óns„∫i a
considerat c„ îÓn cazul unei eventuale execut„ri a deciziei pronun˛ate Ón favoarea
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reclaman˛ilor, Ónso˛it„ de plecarea minorelor Ón Italia, Óntoarcerea acestora Ón
Rom‚nia, ca urmare a unei decizii ulterioare prin care este desfiin˛at„ sau
desf„cut„ adop˛ia ar fi fost dificil„ ∫i d„un„toare interesului lor.“
Mai mult, argumentul guvernului p„r‚t, a∫a cum este el rezumat Ón paragraful
172 al hot„r‚rii, potrivit cu care nu au existat, Ón cauz„, lungi perioade Ón care
deciziile litigioase referitoare la adop˛ie nu au fost puse Ón executare, nu mi se
pare netemeinic, dac„ lu„m Ón calcul suspend„rile repetate ale execut„rii dispuse
de c„tre instan˛ele na˛ionale Ón a∫teptarea finaliz„rii procedurilor judiciare Ón curs
Ón fa˛a instan˛elor interne. Œntr-adev„r, consider c„ aceste proceduri erau de natur„
s„ Óndep„rteze orice incertitudine Ón privin˛a legalit„˛ii adop˛iilor ∫i Ón mod
justificat autorit„˛ile au a∫teptat finalizarea lor Ónainte de a recurge la m„suri de
executare cu caracter definitiv.
Nu este lipsit de importan˛„ s„ subliniem, Ón acest context, c„ una dintre
procedurile Ón cauz„ s-a finalizat, recent, prin desfacerea adop˛iei Marianei
(paragraful 83 al hot„r‚rii).
Pentru toate aceste considerente, consider regretabil faptul c„ instan˛a
european„ nu a profitat de ocazia oferit„ de aceast„ cauz„ sensibil„ ∫i delicat„ Ón
materie de adop˛ie interna˛ional„ pentru a confirma noua abordare, mai nuan˛at„
∫i mai pu˛in formalist„, Ón domeniul execut„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti.

OPINIA SEPARAT√ A DOAMNEI JUDEC√TOR THOMASSEN, LA
CARE SE AL√TUR√ DOMNUL JUDEC√TOR JUNGWIERT
M„ raliez concluziei majorit„˛ii potrivit cu care nu a avut loc, Ón cauz„, o
Ónc„lcare a articolului 8 din Conven˛ie. Œn schimb, contrar majorit„˛ii, consider c„
nu a existat niciodat„ Óntre reclaman˛i ∫i copiii lor adoptivi o via˛„ de familie Ón
sensul articolului 8. Nu Ómp„rt„∫esc nici opinia majorit„˛ii conform cu care
neexecutarea de c„tre autorit„˛ile rom‚ne a hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iilor
constituie o Ónc„lcare a drepturilor reclaman˛ilor potrivit articolului 6 al
Conven˛iei.
Reclaman˛ii sunt dou„ cupluri de cet„˛eni italieni care, Ón conformitate cu
dreptul rom‚n, au adoptat fiecare c‚te un copil Ón Rom‚nia, respectiv Florentina ∫i
Mariana, care la momentul pronun˛„rii hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iei
aveaua nou„ ani ∫i jum„tate ∫i nu Ó∫i v„zuser„ niciodat„ p„rin˛ii adoptivi. Copiii
nu au vrut s„ plece Ón Italia Ómpreun„ cu ace∫tia din urm„ ∫i Óntre timp adop˛ia
Marianei a fost desf„cut„ la cererea sa, Ón timp ce o ac˛iune de aceea∫i natur„ era
Ón curs de judecat„ Ón privin˛a Florentinei. Hot„r‚rile care dispuneau adop˛ia nu au
fost executate de c„tre autorit„˛ile rom‚ne din cauza ezit„rilor Ón privin˛a
legalit„˛ii procedurii (a se vedea opinia majorit„˛ii Ón paragrafele 161 ∫i 162 din
hot„r‚re).
Reclaman˛ii se pl‚ng pentru neexecutarea acestor hot„r‚ri, pe care o
consider„ o atingere adus„ dreptului lor la respectarea vie˛ii de familie, garantat la
articolul 8 din Conven˛ie.
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Prima problem„ la care Curtea a fost nevoit„ s„ r„spund„ este aceea de a ∫ti
dac„ exist„ o leg„tur„ de familie Óntre reclaman˛i ∫i copii.
Œn opinia mea, r„spunsul este negativ. Jurisprunden˛a Cur˛ii Ón materie de
rela˛ii Óntre adul˛i ∫i copii, rela˛ii protejate de articolul 8 a pus Óntotdeaua accentul
pe existen˛a real„ a unei vie˛i de familie, Ón general Óntemeiat„ pe leg„turi
biologice. Rela˛iile Óntre p„rin˛i ∫i copii adoptivi merit„ aceea∫i protec˛ie, tocmai
Ón considerarea existen˛ei acestei vie˛i de familie reale. Deciziile Comisiei care
sunt citate Ón paragraaful 140 privesc, spre deosebire de rela˛iile dintre reclaman˛i
∫i cei doi copii, leg„turi reale de acest tip. Œn cauza X, Ómpotriva Fran˛ei, tat„l
adoptiv locuise Ómpreun„ cu copilul timp de ∫apte ani. Œn cauza X, Ómpotriva
Belgiei, reclamantul avuse timp de mai mul˛i ani Ón grij„ copilul pe care dorea s„
Ól adopte.
Nu este, Ón opinia mea, hot„r‚rea care dispune adop˛ia cea care, prin ea
Óns„∫i, merita protec˛ia articolului 8, ci ceea ce ea reprezint„ Ón termeni de
realitate social„. O interpretare diferit„ ar conduce la o concluzie ∫ocant„ - ∫i Ón
opinia mea inacceptabil„ –, aceea c„ o leg„tur„ natural„ Óntre un tat„ biologic ∫i un
copil, Ón lipsa altor elemente complementare, nu creeaz„ Ón mod automat o via˛„
de familie (a se vedea hot„r‚rea Ón cauza Lebbink Ómpotriva Olandei din 1 iunie
2004), Ón timp ce, dimpotriv„, via˛a de familie ar putea fi creat„ printr-o hot„r‚re
care dispune adop˛ia, independent de modul Ón care aceasta s-a realizat ∫i de
rela˛iile Óntre cei interesa˛i.
Consider c„ Ón aceast„ cauz„, circumstan˛ele complementare care ar trebui s„
conduc„ la acordarea protec˛iei articolului 8 leg„turii juridice dintre reclaman˛i ∫i
copii lipsesc. Œn momentul pronun˛„rii hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a adop˛iei, copiii
nu Ól v„zuser„ Ónc„ pe reclamant ∫i nici nu avuseser„ nici cel mai mic contact cu
ace∫tia. Nu reiese, din dosarul cauzei, c„ li s-ar fi cerut indirect, prin intermediul
expertizelor care ar fi oferit posibilitatea de a li se afla p„rerea ∫i sentimentele Ón
leg„tur„ cu aceast„ adop˛ie concret„. C„minul Ón care, Ón momentul pronun˛„rii
hot„r‚rilor, copiii tr„iau de aproximativ cinci ∫i respectiv ∫ase ani, ∫i unde feti˛ele
fuseser„ Óngrijite ∫i educate, nu a putut Ón nici un mod, Ón timpul procedurii, s„ Ó∫i
fac„ cunoscut„ pozi˛ia, Óntemeiat„ pe cunoa∫terea copiilor. De Óndat„ ce a devenit
posibil, copiii Ón∫i∫i au ini˛iat o procedur„ Ón vederea desfacerii adop˛iei, put‚nd Ón
sf‚r∫it s„ Ó∫i fac„ Ón˛eleas„ dorin˛a de a nu pleca Ón Italia pentru a locui cu
reclaman˛ii. Pe scurt, nu exista nici o leg„tur„ afectiv„ sau de fapt prin care copiii
s„ se simt„ apropia˛i de reclaman˛i ∫i care ar fi conferit hot„r‚rii care Óncuviin˛a
adop˛ia un con˛inut care s„ poat„ fi considerat drept via˛„ de familie.
Recunosc c„ modul Ón care procedurile de adop˛ie s-au desf„∫urat pentru
reclaman˛i a fost dificil de suportat. Dar faptul c„ procedura nu a fost echitabil„
fa˛„ de reclaman˛i nu poate fi, Ón opinia mea, un element decisiv pentru a
r„spunde la Óntrebarea dac„ a existat via˛„ de familie Óntre ei ∫i copii. Mai mult,
dup„ p„rerea mea, nu este suficient, pentru a admite existen˛a unei vie˛i de
familie, faptul c„ reclaman˛ii s-au considerat Óntotdeauna p„rin˛ii minorelor ∫i s-au
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comportat Ón aceast„ calitate fa˛„ de copii Ón unica modalitate avut„ la dispozi˛ie,
∫i anume trimi˛‚ndu-le scrisori, scrise Ón limba rom‚n„. Œntr-adev„r, aceasta ar
Ónsemna ca, Ón context, pozi˛ia unor copii Ón v‚rst„ de aproape zece ani s„ nu fie
luat„ Ón considerare.
Este adev„rat, chiar adop˛iile interna˛ionale care s-au desf„∫urat Ón mod
evident Óntr-o manier„ riguroas„, ∫i chiar atunci c‚nd privesc copii adopta˛i la
v‚rste foarte mici, ridic„ adesea probleme delicate, at‚t pentru p„rin˛i, c‚t ∫i
pentru copii. Œn aceast„ privin˛„, plecarea copilului Ón ˛ara de re∫edin˛„ a p„rin˛ilor
poate juca un rol important. Nu vreau s„ afirm c„ acest element constituie prin el
Ónsu∫i un motiv pentru a renun˛a la Óncercarea de a g„si o familie pentru un copil
astfel ca el s„ creasc„ Óntr-un mediu plin de afec˛iune, chiar dac„ acest mediu este
Ón alt„ ˛ar„. Totu∫i, pozi˛ia extrem de delicat„ Ón care se g„sesc ace∫ti copii
necesit„ o protec˛ie special„; Ón Conven˛ia de la Haga asupra protec˛iei copiilor ∫i
cooperarea Ón materie de adop˛ie interna˛ional„, aceast„ protec˛ie se acord„ Ón
special prin stabilirea obliga˛iei statelor de a analiza a∫a cum se cuvine
posibilit„˛ile de stabilire ale copilului Ón statul de origine (articolul 4 b) ∫i de a
asigura, av‚nd Ón vedere v‚rsta ∫i maturitatea copilului, ca acesta s„ beneficieze
de consiliere ∫i s„ fie informat a∫a cum se cuvine asupra consecin˛elor adop˛iei ∫i
ca dorin˛ele ∫i p„rerea copilului s„ fie luate Ón considerare (articolul 4 d).
Mi se pare ca aceasta cauz„ d„ na∫tere unor serioase incertitudini Ón privin˛a
respect„rii acestor condi˛ii.
A admite Ón circumstan˛ele prezentei cauze existen˛a unei vie˛i de familie ar
oferi o protec˛ie insuficient„ copiilor adopta˛i interna˛ional ∫i care au atins o
v‚rst„ la care dorin˛ele ∫i p„rerile lor trebuie luate Ón serios Ónainte de adoptarea
deciziei finale care Óncuviin˛eaz„ adop˛ia, Ón considerarea consecin˛elor care
deriv„ din aceasta (a se vedea, de exemplu, paragraful 152 din hot„r‚re).
Curtea a examinat din oficiu dac„ neexecutarea hot„r‚rilor de Óncuviin˛are a
adop˛iei constituie o Ónc„lcare a articolului 6. Majoritatea consider„ c„ îOr, o
asemenea situa˛ie aduce atingere statului de drept, Óntemeiat pe preeminen˛a
dreptului ∫i pe securitatea raporturilor juridice, Ón ciuda existen˛ei anumitor
motive Ón m„sur„ a o justifica“ (paragraful 187 din hot„r‚re). Nu pot fi de acord
cu o asemenea interpretare a articolului 6, interpretare care s„ se limiteze la a
recunoa∫te preeminen˛a fiec„rei reguli de drept. Or, Ón opinia mea, articolul 6 nu
ar putea justifica executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti care, Ón aplicarea sa,
Óncalc„ drepturi fundamentale ale altuia. Œn prezenta cauz„, executarea hot„r‚rilor
ar fi obligat copiii s„ Ó∫i par„seasc„ ˛ara Ómpotriva voin˛ei loc pentru a locui cu
p„rin˛i pe care nu Ói Ónt‚lniser„ niciodat„. Nu consider c„ autorit„˛ile rom‚ne ar fi
trebuit s„ execute asemenea hot„r‚ri. Aceasta ar fi reprezentat dup„ p„rerea mea
un act al statului care ridic„ probleme grave cu privire la respectarea drepturilor
copiilor Ón conformitate cu articolul 8. De aceea, consider c„ nu a fost Ónc„lcat
articolul 6.
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CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 3 iunie 2003

Ón cauza Silvestru Cotle˛ Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr.38565/97)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 422 din 19 mai 2005

Œn cauza Silvestru Cotle˛ Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a IV-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii Nicolas Bratza, pre∫edinte; domnii M.
Pellonpaa, C. BÓrsan, R. Maruste, S. Pavlovschi, L. Garlicki ∫i doamna V.
Straznicka, judec„tori; ∫i domnul M. O’Boyle, grefier de sec˛ie;
Dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu la data de 13 mai 2003,
Pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„ :

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 38565/97, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, dl. Silvestru Cotle˛
(«reclamantul»), s-a adresat Comisiei europene a Drepturilor Omului («comisia»)
la data de 16 noiembrie 1995, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Reclamantul, care beneficiaz„ de asisten˛„ judiciar„, este reprezentat Ón
fa˛a Cur˛ii de c„tre dl. D. Mihai, avocat Ón baroul Bucure∫ti. Guvernul rom‚n
(«Guvernul») este reprezentat de agentul s„u, d-na C. I. Tarcea.
3. Reclamantul s-a pl‚ns de o Ónc„lcare a dreptului s„u la respectarea
coresponden˛ei, prev„zut de articolul 8 ∫i de fostul articol 25 (actual 34) al
Conven˛iei, datorit„ Ónt‚rzierilor Ón primirea coresponden˛ei ∫i deschiderii
coresponden˛ei destinat„ sau provenind de la Curtea european„ a drepturilor
omului ∫i de la comisia european„ a drepturilor omului, precum ∫i de refuzul
autorit„˛ilor de a-i pune la dispozi˛ie h‚rtie, plicuri ∫i timbre pentru coresponden˛a
sa cu Curtea.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la data de 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón
vigoare a Protocolului 11 la Conven˛ie (articolul 5§ 2 din Protocolul 11).
5. Cererea a fost atribuit„ primei sec˛ii a Cur˛ii (articolul 52 § 1 din
Regulament). Œn cadrul acesteia, s-a constituit, Ón conformitate cu articolul 26 § 1
din regulament, Camera Óns„rcinat„ cu examinarea cererii (articolul 27 § 1 din
Conven˛ie).
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6. Printr-o decizie din 10 octombrie 2000, Camera a declarat cererea par˛ial
admisibil„.
7. La 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat compunerea sec˛iilor (articolul 25
§ 1 din Regulament). Prezenta cerere a fost atribuit„ sec˛iei a IV-a astfel
modificat„ (articolul 52 § 1).
8. Printr-o decizie din 16 aprilie 2002, Camera a declarat restul pl‚ngerii
admisibile. 9. At‚t reclamantul c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise asupra
fondului cauzei (articolul 59 § 1 din Regulament).
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
10. Reclamantul, Silvestru Cotle˛, este cet„˛ean rom‚n, n„scut Ón 1964 ∫i
av‚nd domiciliul Ón Gura-Humorului.
11. La data de 23 iulie 1992, reclamantul a fost condamnat de c„tre
Tribunalul Cara∫-Severin la 18 ani de Ónchisoare pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de
omor. Curtea suprem„ de justi˛ie a men˛inut aceast„ hot„r‚re printr-o decizie
definitiv„ din data de 20 ianuarie 1993.
12. Dup„ condamnare, reclamantul a fost depus Ón penitenciarul Drobeta
Turnu-Severin. A fost apoi transferat la penitenciarele din Timi∫oara, Gherla,
Jilava, Rahova, Craiova, Tg. Ocna ∫i M„rgineni.
13. Reclamantul a sesizat Comisia la data de 16 noiembrie 1995. Scrisoarea
sa a sosit la secretariatul Comisiei Ón data de 5 ianuarie 1995, Óntr-un plic purt‚nd
antetul Ministerului Justi˛iei, trimis din Bucure∫ti. Reclamantul informa Comisia
c„ aceasta era «ultima lui speran˛„».
14. Prin scrisoarea din 19 februarie 1996, secretariatul comisiei a solicitat
reclamantului s„-∫i precizeze cererile ∫i s„-i pun„ la dispozi˛ie copii dup„ deciziile
judiciare pertinente pentru cererile sale. I s-a trimis, de asemenea, Ón anex„ textul
Conven˛iei ∫i o not„ explicativ„.
15. Prin scrisoarea din 10 octombrie 1996, reclamantul a r„spuns c„
Ónt‚rzierea Ón primirea r„spunsurilor se datora formalit„˛ilor necesare pentru a
ob˛ine copii de pe documentele cerute. A explicat, de asemenea, c„ nu putea pune
la dispozi˛ie copii de pe dosarul s„u de penitenciar de la Timi∫oara, deoarece nu
avea suficien˛i bani pentru a le fotocopia.
16. Aceast„ scrisoare a sosit la secretariatul Comisiei Ón data de 16
decembrie 1996, cu o scrisoare datat„ 26 noiembrie 1996 a directorului Direc˛iei
generale a penitenciarelor, generalul de divizie I. C. Cele dou„ scrisori au sosit
Óntr-un plic ce purta antetul Ministerul Justi˛iei, trimis din Bucure∫ti.
17. Prin scrisoarea din 17 ianuarie 1997, secretariatul comisiei i-a cerut
reclamantului explica˛ii cu privire la Ónt‚rzierea coresponden˛ei. Reclamantul a
r„spuns printr-o scrisoare datat„ 17 februarie 1997, prin care sus˛inea c„
Ónt‚rzierile Ón coresponden˛a sa cu Comisia nu Ói erau imputabile ∫i a cerut ajutor
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Ón asigurarea respect„rii articolului 8 din Conven˛ie. A confirmat primirea notei
explicative pe care Comisia i-a trimis-o la data de 19 februarie 1996. Aceast„
scrisoare a sosit la Comisie la data de 27 martie 1997, cu o scrisoare de Ónso˛ire
din 18 martie 1997, provenind de la directorul Direc˛iei penitenciarelor, I. C. Cele
dou„ scrisori au fost trimise Óntr-un plic purt‚nd antetul Ministerului Justi˛iei,
expediat din Bucure∫ti.
18. La data de 30 aprilie 1997, secretariatul l-a informat pe reclamant c„
cererea sa referitoare la caracterul pretins inechitabil al procedurii prin care s-a
ajuns la condamnare prezenta anumite probleme ∫i i-a cerut preciz„ri Ón leg„tur„
cu cererea Óntemeiat„ pe articolul 8 din Conven˛ie, pe care acesta Ól invocase Ón
scrisoarea precedent„.
19. La data de 19 mai 1997, reclamantul a r„spuns c„ i-au fost Ónm‚nate
deschise toate scrisorile trimise de c„tre Comisie, ∫i a fost obligat s„ Ónm‚neze
autorit„˛ilor penitenciare scrisorile sale destinate Comisiei, Óntr-un plic deschis.
Aceste scrisori erau apoi trimise Direc˛iei Generale a Penitenciarelor din
Bucure∫ti, unde erau Ónregistrate ∫i trimise la destina˛ie. El se pl‚ngea ∫i de faptul
c„ ∫eful Ónchisorii «uitase» s„ Ói Ónm‚neze textul Conven˛iei care Ói fusese trimis Ón
anex„ la scrisoarea secretariatului Comisiei din 19 februarie 1996. El sublinia
faptul c„ doar datorit„ celorlalte scrisori ale Comisiei ∫i Ón urma insisten˛elor
repetate, comandantul Ói Ónm‚nase Ón cele din urm„ textul Conven˛iei.
20. Scrisoarea din 9 mai 1997 a sosit la Comisie Ón data de 4 iulie 1997
Ómpreun„ cu o scrisoare de Ónso˛ire a directorului adjunct al Direc˛iei Generale a
Penitenciarelor, colonelul M. V. Cele dou„ scrisori fuseser„ trimise Ómpreun„ din
Bucure∫ti, Óntr-un plic purt‚nd antetul Ministerului Justi˛iei.
21. La data de 22 august 1997, reclamantul a trimis Comisiei formularul de
cerere. Formularul a fost, de asemenea, trimis din Bucure∫ti Ómpreun„ cu o
scrisoare de Ónso˛ire provenind de la Direc˛ia General„ a Penitenciarelor Óntr-un
singur plic, sosit la Comisie la data de 20 octombrie 1997.
22. Mai multe scrisori ale reclamantului din 8 martie, 16 septembrie∫i 31
decembrie 1999, 15 octombrie, 11 noiembrie, 12, 4∫i 21 decembrie 2000 au sosit
la Curte, respectiv, Ón plicuri obi∫nuite Ónchise, Ón termen de o s„pt„m‚n„ dup„
expediere.
23. Printr-o scrisoare din 8 martie 1999, reclamantul a informat Curtea c„ era
Ómpiedicat s„ comunice cu aceasta, deoarece autorit„˛ile refuzau s„-i pun„ la
dispozi˛ie h‚rtie de scris ∫i plicuri. Reclamantul cerea ajutorul Cur˛ii pentru a
remedia aceast„ situa˛ie ∫i ar„ta c„ reu∫ise, Ón cele din urm„, s„ ob˛in„ un plic doar
prin intermediul unui alt de˛inut.
24. Printr-o scrisoare din 16 septembrie 1999, reclamantul a prezentat Cur˛ii
scuzele sale deoarece fusese obligat, din lips„ de timbru, s„ pun„ scrisoarea sa
al„turi de cea a unui alt de˛inut care scria Cur˛ii.
25. Prin scrisoarea din 11 noiembrie 2000, trimis„ din spitalul penitenciar
Tg. Ocna, reclamantul a comunicat faptul c„ a primit, la data de 8 noiembrie
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2000, o scrisoare din partea Grefei Cur˛ii care Ói fusese trimis„ la data de 27
octombrie 2000 ∫i sublinia faptul c„ aceast„ scrisoare Ói parvenise Óntr-un plic
deschis.
El ar„ta, de asemenea, c„ introducerea cererii sale la Strasbourg ∫i
coresponden˛a sa cu Secretariatul provocase ostilitatea gardienilor fa˛„ de el.
Reclamantul se exprima Ón termenii urm„tori:
«Ón Ónchisoare, gardienii nu sunt mul˛umi˛i de coresponden˛a mea cu
dumneavoastr„ ∫i, pentru acest motiv, se pare c„ voi fi transferat ∫i s-ar putea s„
mai am ∫i alte probleme».
El informa, de asemenea, Curtea c„ un alt de˛inut care cuno∫tea limba
francez„ Ól ajutase s„ traduc„ formularul de cerere, dar c„ nu putea dezv„lui
numele persoanei Ón cauz„, deoarece aceasta ar putea avea probleme cu
conducerea penitenciarului.
26. Printr-o scrisoare din 15 mai 2002, conducerea penitenciarului din
M„rgineni, r„spunz‚nd unei cereri de informa˛ii adresat„ de c„tre agentul
Guvernului rom‚n, confirma, Ón primul r‚nd, faptul c„ reclamantul fusese de˛inut,
succesiv, Ón penitenciarul M„rgineni din 27 martie 1998 p‚n„ Ón 3 octombrie
1999, din 27 iunie Ón 19 iulie 2000 ∫i din 29 mai 2001 Ón 13 ianuarie 2002.
Se arata apoi de c„tre aceasta c„, Ón perioadele amintite, reclamantul avea Ón
contul s„u suma de 592 000 lei ∫i c„ nu f„cuse nici o cerere Ón vederea ob˛inerii
unei eventuale finan˛„ri care i-ar fi fost necesar„ pentru a putea introduce o cerere
la Curte. Conducerea penitenciarului ar„ta apoi c„, Ón perioadele amintite,
reclamantul se adresase o singur„ dat„ Ministerului Justi˛iei ∫i aceasta doar pentru
a solicita gra˛ierea ∫i c„ nimic nu dovedea faptul c„ s-ar fi adresat ulterior Cur˛ii.
B. Drept intern aplicabil
27. Dispozi˛iile legale ∫i jurispruden˛a intern„ aplicabile sunt descrise Ón
hot„r‚rea Petra Ómpotriva Rom‚niei (hot„r‚re din 23 septembrie 1998, Culegere
de hot„r‚ri ∫i decizii 1998-VII, p. 2853, §§ 25-26).
28. Din punctul de vedere al Guvernului, ordinul nr. 2036/C sau nr. 2037/C,
care garanteaz„ secretul coresponden˛ei de˛inu˛ilor, a fost adoptat la data de 24
noiembrie 1997 de c„tre ministrul justi˛iei. Guvernul nu a depus o copie a
ordinului Ón discu˛ie ∫i nu rezult„ din elementele prezentate de c„tre Guvern c„
Curtea ∫i-ar putea procura singur„ acest ordin sau c„ acesta ar fi fost publicat.
ŒN DREPT

I. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 8 DIN
CONVENfiIE
29. Reclamantul se pl‚nge de Ónc„lc„ri ale dreptului s„u la coresponden˛„ cu
Comisia ∫i Curtea European„. El invoc„ sub acest aspect articolul 8 din
Conven˛ie, care prevede c„:
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«1 Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de familie.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui
drept dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„
constituie o m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru
securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea
ordinii ∫i prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei, ori
protejarea drepturilor ∫i libert„˛ilor altora».
30. Curtea arat„ c„ pl‚ngerea are trei p„r˛i: prima se refer„ la Ónt‚rzierile Ón
transmiterea coresponden˛ei reclamantului destinate Comisiei sau Cur˛ii: cea de-a
doua prive∫te deschiderea coresponden˛ei reclamantului destinate Comisiei ∫i
Cur˛ii sau provenind de la acestea; cea de-a treia se refer„ al refuzul administra˛iei
penitenciare de a-i pune la dispozi˛ie reclamantului cele necesare pentru
coresponden˛a cu Curtea.
1 Asupra Ónt‚rzierilor Ón transmiterea coresponden˛ei reclamantului
destinat„ Cur˛ii ∫i Comisiei
A. Argumentele p„r˛ilor
31. Reclamantul sus˛ine c„ Ónt‚rzierile Ón transmiterea coresponden˛ei
destinate Comisiei sau Cur˛ii aduce atingere dreptului garantat de articolul 8,
citat mai sus.
32. Guvernul admite c„ reclamantul a suferit o ingerin˛„ Ón dreptul s„u la
respectarea coresponden˛ei cu Comisia, datorit„ Ónt‚rzierilor Ónregistrate Ón
transmiterea coresponden˛ei destinat„ Comisiei ∫i c„ aceast„ Ónt‚rziere nu era
prev„zut„ de o «lege», Ón sensul articolului 8 § 2 din Conven˛ie. Trimite, Ón ce
prive∫te acest ultim punct, la hot„r‚rea Petra Ómpotriva Rom‚niei din 23
septembrie 1998, Ón care Curtea a constatat o Ónc„lcare a articolului 8 din
Conven˛ie, pe motiv c„ legea rom‚n„ nu Óndeplinea exigen˛a de accesibilitate a
legii, Ón sensul celui de-al doilea alineat al articolului 8 din Conven˛ie. Guvernul
subliniaz„ totu∫i c„ reclamantul nu a mai suferit nici o ingerin˛„ Ón dreptul la
respectarea coresponden˛ei dup„ data de 24 noiembrie 1997, dat„ la care a fost
adoptat un ordin al Ministrului Justi˛iei (numit Ón continuare «ordinul Ministrului
Justi˛iei»), care garanta transmiterea imediat„ a coresponden˛ei de˛inu˛ilor,
precum ∫i secretul acesteia.

B. Aprecierea Cur˛ii
33. Curtea remarc„, Ón primul r‚nd, faptul c„ aceast„ parte a pl‚ngerii se
refer„ la o perioad„ care Óncepe la data de 16 noiembrie 1995, dat„ la care
reclamantul a trimis o prim„ scrisoare Comisiei, p‚n„ la data de 20 octombrie
1997, dat„ la care Comisia a primit scrisoarea reclamantului din 22 august 1997.
Curtea relev„ faptul c„, pe parcursul acestei perioade, coresponden˛a
reclamantului a ajuns la destina˛ie Ón termene care variau Óntre o lun„ ∫i 10 zile
minim ∫i dou„ luni ∫i zece zile maxim.
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Curtea remarc„ faptul c„, dup„ 20 octombrie 1997, scrisorile reclamantului
au sosit Ón termene normale, Ón general Óntre una ∫i dou„ s„pt„m‚ni dup„
expediere (paragraful 22 de mai sus). Curtea consider„, pe baza elementelor
furnizate, c„ nici o ingerin˛„ nu poate fi observat„ dup„ data de 20 octombrie
1997, cu privire la Ónt‚rzierea Ón transmiterea coresponden˛ei reclamantului
destinat„ Cur˛ii.

34. Curtea remarc„ apoi c„ nu este contestat faptul c„ Ónt‚rzierea Ón
transmiterea coresponden˛ei reclamantului Óntre 16 noiembrie 1995 ñ 20
octombrie 1997 constituie, Ón spe˛„, o ingerin˛„ Ón dreptul s„u la respectarea
coresponden˛ei, garantat de articolul 8 § 1 din Conven˛ie, care nu era prev„zut„
de o «lege», Ón sensul alineatului 2 din articolul 8 al Conven˛iei.

35. Œn aceast„ privin˛„, Curtea reaminte∫te c„, Ón cauza Petra, citat„ mai sus,
a constatat Ónc„lcarea articolului 8 din Conven˛ie pe motiv c„ «legea rom‚n„ nu
indic„ destul de clar Óntinderea ∫i modalit„˛ile de exercitare a acestei puteri de
apreciere acordate autorit„˛ilor» (Petra, citat„ mai sus,§38 infine), ∫i c„
«dispozi˛iile interne aplicabile Ón materie de control al coresponden˛ei de˛inu˛ilor
(…) las„ autorit„˛ilor na˛ionale o marj„ prea mare de apreciere: legea se limiteaz„
la a indica, Óntr-o manier„ foarte general„, dreptul condamna˛ilor de a primi ∫i de
a trimite coresponden˛„ ∫i acord„ directorilor penitenciarelor autoritatea de a
p„stra orice scrisoare, ziar, carte sau revist„ îneadecvate reeduc„rii
condamnatului“ (paragraful 25 de mai sus). Controlul coresponden˛ei pare deci
automat, independent de orice decizie a unei autorit„˛i judec„tore∫ti ∫i nesupus
c„ilor de atac.
C‚t despre regulamentul de aplicare, acesta nu este publicat, motiv pentru
care reclamantul nu a putut s„ ia cuno∫tin˛„ de con˛inutul acestuia.» (Petra, citat„
mai sus, § 37).
36. Curtea consider„ c„ nimic din aceast„ spe˛„ nu este, din acest punct de
vedere distinct fa˛„ de spe˛a Petra, citat„ mai sus. Ingerin˛a litigioas„ este
Óntemeiat„, Ón spe˛a de fa˛„, pe acelea∫i dispozi˛ii interne ca ∫i cele declarate de
c„tre Curte c„ incompatibile cu cerin˛ele unei «legi», Ón sensul articolului 8 § 2 al
Conven˛iei. Curtea concluzioneaz„ c„ ingerin˛a nu a fost, prin urmare, prev„zut„
de îlege“ ∫i c„, din acest punct de vedere, a existat o Ónc„lcare articolului 8 din
Conven˛ie.

37. Cu privire la concluzia precedent„, Curtea nu consider„ necesar s„
verifice Ón spe˛„ respectarea celorlalte exigen˛e din cel de-al doilea alineat al
articolului 8, ∫i nici calitatea de «lege» a ordinului ministrului justi˛iei din 24
noiembrie 1997 la care trimite Guvernul, deoarece, Ón sensul alineatului 2, citat
mai sus, acesta a intervenit ulterior faptelor care constituie aceast„ parte a
pl‚ngerii, Óntemeiat„ pe articolul 8 al Conven˛iei.
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2. Asupra deschiderii coresponden˛ei reclamantului destinate Comisiei ∫i
Cur˛ii sau provenind de la acestea

A. Argumentele p„r˛ilor
38. Guvernul nu contest„ faptul c„ Ónainte de 24 noiembrie 1997, reclamantul
a suferit o ingerin˛„ Ón dreptul s„u la respectarea coresponden˛ei, motivul fiind
deschiderea coresponden˛ei destinate Comisiei sau provenind de la aceasta. L„s‚nd
la aprecierea Cur˛ii acest aspect, Guvernul admite c„ ingerin˛a men˛ionat„ nu era
prev„zut„ de o «lege», Ón sensul articolului 8 § 2 din Conven˛ie, precum Curtea a
constatat Ón hot„r‚rea Petra, citat„ mai sus, pentru fapte similare celor din spe˛„.
Guvernul subliniaz„, totu∫i, c„, dup„ data de 24 noiembrie 1997, dup„
adoptarea unui ordin de c„tre ministrul justi˛iei ñ nr. 2036/C sau 2037/C ñ care
garanta secretul coresponden˛ei de˛inu˛ilor, reclamantul nu a mai suferit Ónc„lc„ri
ale dreptului s„u la coresponden˛„. Guvernul arat„ c„ numeroase m„suri au fost
adoptate de c„tre Direc˛ia General„ a Penitenciarelor pentru punerea Ón aplicare a
ordinului men˛ionat: pe de o parte, o circular„, prin care se atr„gea aten˛ia asupra
importan˛ei respect„rii, de c„tre personalul din penitenciar, a dreptului la
coresponden˛„ a de˛inu˛ilor a fost expediat„ Ón fiecare penitenciar; pe de alt„ parte,
ordinul men˛ionat este prezentat fiec„rui nou de˛inut, care afl„ astfel care sunt
drepturile ∫i obliga˛iile sale Ón aceast„ privin˛„.
39. Reclamantul contest„ afirma˛iile Guvernului conform c„rora, dup„ 24
noiembrie 1997, nu i s-a mai Ónc„lcat dreptul la respectarea secretului
coresponden˛ei. El trimite, sub acest aspect, la scrisoarea de la penitenciarul
M„rgineni din 15 mai 2002, adresat„ agentului Guvernului , care arat„ c„ Óntre
1998 ∫i 2002, reclamantul nu ar fi formulat nici o cerere de finan˛are pentru a
trimite o cerere Cur˛ii ∫i c„ ar fi trimis o singur„ cerere Ministerului Justi˛iei
pentru a solicita gra˛ierea. El consider„ c„ scrisoarea men˛ionat„ constituie o
dovad„ a faptului c„ administra˛ia penitenciar„ a continuat s„ ˛in„ un registru
con˛in‚nd coresponden˛a de˛inu˛ilor ∫i a continuat s„ citeasc„ aceast„
coresponden˛„ ∫i dup„ data de 24 noiembrie 1997. Reclamantul subliniaz„, Ón cele
din urm„, c„ administra˛ia penitenciar„ citise, scrisoarea sa adresat„ ministrului
justi˛iei, din moment ce cuno∫tea con˛inutul acestei scrisori.

B. Aprecierea Cur˛ii
1. Perioada de p‚n„ la 24 noiembrie 1997
40. Curtea arat„ c„ nu se contest„, Ón spe˛„, faptul c„ deschiderea
coresponden˛ei reclamantului destinat„ Comisiei sau provenind de la aceasta
Ónainte de 24 noiembrie 1997 constituie, Ón spe˛„, o ingerin˛„ Ón dreptul
reclamantului la respectarea coresponden˛ei. Curtea relev„, apoi, c„ ingerin˛a
men˛ionat„ este anterioar„ datei de 23 septembrie 1998, dat„ la care Curtea a
considerat, Ón cauza Petra, citat„ mai sus, c„ articolul 8 din Conven˛ie fusese
Ónc„lcat de c„tre autorit„˛i, pe motiv c„ dispozi˛iile interne aplicabile nu
Óndeplineau exigen˛ele alineatului 2 al articolului 8 din Conven˛ie (Petra, citat„
mai sus, §§ 38-39).
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41. Or, ingerin˛a litigioas„ fiind Óntemeiat„ Ón spe˛„ pe acelea∫i dispozi˛ii
interne precum cele deja declarate ca neÓndeplinind condi˛iile unei «legi», Curtea
consider„ c„ nimic din aceast„ spe˛„ nu permite s„ se disting„, din acest punct de
vedere, Óntre spe˛a de fa˛„ ∫i spe˛a Petra, citat„ mai sus.
42. A∫adar, ingerin˛a litigioas„ neÓndeplinind condi˛ia de a fi prev„zut„ de o
«lege», Curtea concluzioneaz„ c„ s-a Ónc„lcat articolul 8 din Conven˛ie, sub acest
aspect.
2. Perioada de dup„ 24 noiembrie 1997
43. Œn ceea ce prive∫te respectarea secretului coresponden˛ei reclamantului
dup„ data de 24 noiembrie 1997, Curtea constat„ faptul c„ se g„se∫te Ón fa˛a unei
controverse Óntre p„r˛i, Ón m„sura Ón care Guvernul neag„ existen˛a oric„rei
ingerin˛e dup„ data la care ministrul justi˛iei a adoptat ordinul care garanteaz„
secretul coresponden˛ei de˛inu˛ilor, fapt contestat de c„tre reclamant. Œn aceast„
situa˛ie, Ói revine mai Ónt‚i Cur˛ii s„ decid„ asupra acestei controverse pe baza
dosarului aflat Ón posesia sa (Messina Ómpotriva Italiei, hot„r‚re din 2 februarie
1993, serie A n? 257-H, § 31).
44. Curtea arat„ c„ din scrisoarea din 15 mai 2002 a Direc˛iei Penitenciarului
M„rgineni rezult„ c„ autorit„˛ile au continuat, ∫i dup„ data de 24 noiembrie 1997,
s„ controleze coresponden˛a reclamantului, mai ales Ón ceea ce prive∫te obiectul
acesteia ∫i destinatarii. Curtea noteaz„, Ón aceast„ privin˛„, c„ autorit„˛ile
penitenciare erau la curent cu faptul c„ Óntre 1998 ∫i 2002, reclamantul nu a trimis
nici o cerere Cur˛ii ∫i c„ trimisese o singur„ cerere Ministrului Justi˛iei pentru a
solicita gra˛ierea (paragraf 26, men˛ionat mai sus). Œn plus, Curtea remarc„ faptul
c„ reclamantul s-a pl‚ns Ón scrisoarea sa din 11 noiembrie 2000 de faptul c„
scrisoarea din data de 27 octombrie 2000, provenit„ de la Grefa Cur˛ii i-a fost
Ónm‚nat„ deschis„, fapt pe care Guvernul nu Ól contest„ (paragraful 25 de mai
sus). Aceste elemente permit Cur˛ii s„ acorde Óncredere afirma˛iilor reclamantului.
Curtea consider„, a∫adar, c„ ingerin˛a Ón dreptul la respectarea coresponden˛ei a
continuat ∫i dup„ data adopt„rii ordinului Ministrului Justi˛iei, care garanta
secretul coresponden˛ei de˛inu˛ilor.
45. Aceast„ ingerin˛„ Óncalc„ articolul 8 din Conven˛ie, cu excep˛ia cazului
Ón care este «prev„zut„ de lege», urm„re∫te un scop sau scopuri legitime ∫i este, Ón
plus, «necesar„ Óntr-o societate democratic„», pentru a atinge aceste scopuri ( a se
vedea hot„r‚rile Silver ∫i al˛ii Ómpotriva Marii Britanii, 25 martie 1992, seria A,
nr. 233, p. 16, § 34 ∫i Calogero Ómpotriva Marii Britanii din 25 martie 1983, seria
A, nr. 62, p. 32, § 84, Campbell c Diana Ómpotriva Italiei din 15 noiembrie 1996,
Culegerea 1996-V, p. 1775, § 28).
46. Œn ceea ce prive∫te legalitatea ingerin˛ei, Curtea, Ón absen˛a unor indica˛ii
mai precise oferite de c„tre p„r˛i, pleac„ de la ideea c„, Ón spe˛„, controlul
coresponden˛ei reclamantului s-a Óntemeiat, spre deosebire de cauza Petra
men˛ionat„ anterior, pe ordinul pe care ministrul justi˛iei l-ar fi adoptat la data de
24 noiembrie 1997 ∫i care garanta secretul coresponden˛ei de˛inu˛ilor. Chiar dac„
s-ar presupune c„ nu a fost a∫a Ón cazul de fa˛„, sarcina de a indica dispozi˛iile
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eventualei legi pe care s-au Óntemeiat autorit„˛ile na˛ionale pentru a supune
coresponden˛a de˛inutului unui control Ói apar˛ine Guvernului (hot„r‚rea Di
Giovine Ómpotriva Italiei , nr. 39920/98, § 25, hot„r‚re din 26 iulie 2001,
nepublicat„).
47. Or, Curtea arat„ Ón primul r‚nd c„ exist„ unele incoeren˛e Ón observa˛iile
Guvernului referitoare la ordinul din 24 noiembrie 1997, Ón m„sura Ón care acesta
este uneori identificat sub num„rul 2036/C, iar alteori sub num„rul 2037/C. Œn
plus, nu rezult„ din informa˛iile puse la dispozi˛ie de c„tre Guvern sau pe care
Curtea le-a ob˛inut ea Óns„∫i, c„ ordinul Ón cauz„ ar fi fost publicat. Œn aceste
condi˛ii ∫i Ón lumina jurispruden˛ei Ón materie (Petra, citat„ mai sus, § 37; Di
Giovine, citat„ mai sus, § 26; Peers Ómpotriva Greciei, nr. 28524/95, § 82, CEDO
2001-III ∫i Labita Ómpotriva Italiei, nr. 26772/95, §§ 175-185, CEDO 2000-IV),
Curtea consider„ c„ ingerin˛a litigioas„ nu era prev„zut„ de o «lege», Ón sensul
alineatului 2 din articolul 8 al Conven˛iei.
48. Cu privire la concluzia precedent„, Curtea nu consider„ necesar s„
verifice Ón spe˛„ respectarea celorlalte condi˛ii din alineatul 2 al articolului 8 din
Conven˛ie.
3. Asupra refuzului administra˛iei penitenciare de a-i pune la dispozi˛ie
reclamantului cele necesare pentru coresponden˛a sa cu Curtea

A. Argumentele p„r˛ilor
49. Reclamantul consider„ c„ refuzul administra˛iei penitenciare, dup„ data
de 24 noiembrie 1997, de a-i pune la dispozi˛ie cele necesare, precum plicuri,
timbre ∫i h‚rtie de scris pentru a se putea adresa Cur˛ii, constituie o Ónc„lcare a
articolului 8. El consider„ c„ aceast„ Ónc„lcare se datoreaz„ lipsei de precizie ∫i
accesibilitate a reglement„rii aplicabile.
50. Guvernul contest„ adev„rul afirma˛iilor reclamantului ∫i consider„ c„
acestea sunt nefondate. Se arat„ c„, Ón virtutea ordinului ministrului justi˛iei din
24 noiembrie 1997, le revine de˛inu˛ilor sau familiilor acestora sarcina de a
achizi˛iona plicurile ∫i timbrele necesare pentru coresponden˛a lor ∫i c„, atunci
c‚nd de˛inu˛ii nu dispun de mijloacele financiare necesare, cheltuielile sunt
suportate de c„tre administra˛iile penitenciare. Œn acest caz, reclamantul este
obligat s„ fac„ o cerere Ón scris la administra˛ia penitenciar„. Or, Guvernul
subliniaz„ c„ nu rezult„ din registrele penitenciarului M„rgineni faptul c„
reclamantul ar fi formulat o asemenea cerere ∫i arat„ c„, Ón orice caz, nu ar fi putut
s„ beneficieze de acestea Ón mod gratuit, deoarece avea Ón cont suma de 592. 000
lei.
51. Guvernul arat„ apoi c„, conform informa˛iilor transmise de Direc˛ia
General„ a Penitenciarelor, de˛inu˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de
«regulament» li se atribuie dou„ plicuri Óntr-o lun„. Guvernul nu a identificat Óns„
reglementarea Ón cauz„.
52. Reclamantul sus˛ine c„ cerin˛a la care face referire Guvernul este ilogic„:
de˛inutul care are nevoie de h‚rtie ∫i plicuri nu poate fi obligat s„ le cear„ Ón scris,

CAUZA COTLEfi ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

307

pe o h‚rtie pe care oricum nu o posed„. Este vorba Ón acest caz, dup„ p„rerea
reclamantului, de o restr‚ngere nejustificat„ a posibilit„˛ii de a pune Ón practic„
dreptul la respectarea coresponden˛ei sale. Reclamantul subliniaz„ c„ s-a lovit de
un refuz fa˛„ de toate cererile sale formulate oral c„tre comandantul
penitenciarului, pe motiv c„ erau disponibile doar plicuri timbrate pentru
Rom‚nia, nu ∫i pentru str„in„tate.
53. Reclamantul subliniaz„ c„ Guvernul citeaz„ o anumit„ reglementare, Ón
virtutea c„reia de˛inu˛ilor li se acordau gratuit dou„ plicuri pe lun„, f„r„ Óns„ a
identifica aceast„ reglementare. Or, el arat„ c„, Ón mod evident, plicurile nu sunt
suficiente pentru a-∫i putea exercita dreptul la coresponden˛„.
54. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea Guvernului conform c„reia el ar fi avut Ón
cont suma de 590. 000 lei, reclamantul sus˛ine c„ este vorba despre o sum„
modest„ ñ echivalentul a 18 EURO, pe care a avut-o Ón cont o scurt„ perioad„ de
timp, Ón august ∫i septembrie 1998 ∫i care reprezenta beneficiul ob˛inut Ón urma
v‚nz„rii tablourilor ∫i icoanelor sale la o expozi˛ie. Reclamantul subliniaz„ c„ a
cerut timbre ∫i plicuri atunci c‚nd nu mai avea mijloace de a ∫i le procura, adic„
dup„ ce cump„rase, cu banii pe care Ói avea Ón cont, lucruri elementare, pentru uz
curent (˛ig„ri, s„pun, hran„ s. a. ).
55. Reclamantul sus˛ine, Ón fine, c„ cheltuielile realizate de de˛inu˛i pentru
coresponden˛a cu Curtea nu sunt «cheltuieli voluptorii», realizate Ón interes pur
personal. Coresponden˛a cu Curtea r„spunde, dup„ p„rerea reclamantului, unui
interes general, ∫i anume cel de a permite Cur˛ii s„ dea o hot„r‚re bazat„ pe toate
elementele pertinente de fapt ∫i de drept Óntr-un caz de spe˛„. Or, aceasta implic„,
Óntre altele, posibilitatea reclamantului de a informa Curtea cu privire la orice
element nou sau de a-i pune la dispozi˛ie elementele pe care le consider„
pertinente pentru a-∫i ap„ra cauza. Pentru acest motiv, reclamantul consider„ c„
autorit„˛ile trebuie s„ ia toate m„surile necesare Ón scopul de a garanta de˛inu˛ilor
posibilitatea real„ de a se adresa Cur˛ii de fiecare dat„ c‚nd au nevoie.

B. Aprecierea Cur˛ii
56. Curtea consider„ c„ aceast„ cerere a reclamantului pune Ón spe˛„ dou„
probleme distincte, de∫i legate Óntre ele: aceea, Ón primul r‚nd, de a ∫ti dac„ statul
avea o obliga˛ie pozitiv„ de a-i pune la dispozi˛ie reclamantului cele necesare
pentru coresponden˛a sa cu Curtea; ∫i, apoi, aceea de a ∫ti dac„ statul ∫i-a
Óndeplinit aceast„ obliga˛ie.
1. Asupra responsabilit„˛ii statului pentru neÓndeplinirea unei obliga˛ii
pozitive
57. Curtea remarc„ faptul c„ reclamantul se pl‚nge Ón substan˛„, nu de un act,
ci de inac˛iunea statului. Ea reaminte∫te, Ón aceast„ privin˛„, c„ articolul 8 are
drept obiectiv esen˛ial ap„rarea individului Ómpotriva ingerin˛elor arbitrare ale
puterilor publice ∫i nu se limiteaz„ doar la a cere statului s„ se ab˛in„ de la
asemenea ingerin˛e: acestei interdic˛ii i se pot ad„uga obliga˛ii pozitive inerente
respect„rii efective a drepturilor garantate de articolul 8, men˛ionat (X ∫i Z
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Ómpotriva Olandei, hot„r‚re din 26 martie 1985, seria A nr. 91, p. 11, § 23 ∫i
Stjerna Ómpotriva Finlandei, hot„r‚re din 25 noiembrie 1994, seria A nr. 299-B,
p. 61, § 38).
58. Œn ceea ce prive∫te articolul 8 din Conven˛ie, Curtea a ajuns la concluzia
c„ exist„ acest tip de obliga˛ii Ón sarcina unui stat, atunci c‚nd ea a constatat
existen˛a unei leg„turi directe ∫i imediate Óntre, pe de o parte, m„surile cerute de
un reclamant ∫i, pe de alt„ parte, via˛a privat„ sau familial„ a acestuia ( a se vedea,
printre altele, Lopez Ostra Ómpotriva Spaniei, hot„r‚re din 9 decembrie 1994,
seria A, nr. 303 C, p. 56, § 58; Guerra ∫i al˛ii Ómpotriva Italiei, hot„r‚re din 19
februarie 1998, Culegere 1998-I, p. 228, § 60). 59. Œn spe˛„, Curtea constat„ c„
exist„ o asemenea leg„tur„ direct„ Óntre dreptul pretins de reclamant, ∫i anume
acela de a i se pune la dispozi˛ie, de c„tre administra˛ia Ónchisorii, cele necesare
pentru coresponden˛a cu Curtea ∫i, pe de alt„ parte, dreptul reclamantului la
respectarea coresponden˛ei sale, a∫a cum este acesta garantat de articolul 8 din
Conven˛ie. De fapt, a dispune de materiale precum h‚rtie de scris, timbre sau
plicuri este un lucru inerent exercit„rii, de c„tre reclamant, a dreptului s„u la
respectarea coresponden˛ei, garantat de articolul 8. Œi revine, a∫adar, Cur˛ii
sarcina de a examina dac„ autorit„˛ile ∫i-au Ónc„lcat, Óntr-adev„r, obliga˛ia
pozitiv„, a∫a cum sus˛ine reclamantul.
2. Asupra problemei eventualei nerespect„ri de c„tre stat a obliga˛iei sale
pozitive
60. Curtea consider„ c„, contrar afirma˛iilor Guvernului, sus˛inerile
reclamantului, care constituie cea de-a treia parte a pl‚ngerii sale sub aspectul
articolului 8 nu sunt lipsite de fundament. Mai multe scrisori ale reclamantului au
sosit Ón plicuri ale altor de˛inu˛i ∫i c„ reclamantul a informat Ón mod constant
Curtea cu privire la acest subiect, cer‚ndu-i ajutorul (paragrafele 23-24 de mai
sus).
61. Curtea aminte∫te, Ón aceast„ privin˛„, c„ articolul 8 al Conven˛iei nu
oblig„ statele s„ suporte taxele legate de Óntreaga coresponden˛„ a de˛inu˛ilor ∫i
nici s„ garanteze de˛inu˛ilor dreptul de a-∫i alege materialul de scris (Boyle
Ómpotriva Marii Britanii, nr. 9659/82, decizie a Comisiei din 6 martie 1985,
Decizii ∫i rapoarte 41, p. 91 ∫i Farrant Ómpotriva Marii Britanii, nr. 7291/75,
decizie a Comisiei din 18 octombrie 1985, D. R. 50, p. 5). Totu∫i, ar putea ap„rea
o problem„ dac„, Ón lipsa unor mijloace financiare, coresponden˛a unui de˛inut a
fost Ón mod grav Ómpiedicat„ (Boyle, citat„ mai sus). De asemenea, obligarea
de˛inu˛ilor de a utiliza pentru coresponden˛a lor h‚rtia special„ a Ónchisorii nu
constituie o ingerin˛„ Ón dreptul la respectarea coresponden˛ei, cu condi˛ia ca
aceast„ h‚rtie s„ fie imediat disponibil„ (Farrant, citat mai sus).
62. Curtea remarc„ faptul c„ Guvernul, dup„ ce s-a referit la o reglementare
Ón virtutea c„reia reclamantul putea s„ beneficieze de dou„ plicuri gratuite Ón
decurs de o lun„, nu a fost Ón m„sur„ s„ dovedeasc„ faptul c„ reclamantul ar fi
beneficiat Ón mod efectiv de aceast„ reglementare.
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63. Œn plus, Curtea subscrie la argumentul p„r˛ii reclamante, conform c„ruia
plicurile nu sunt suficiente pentru a-∫i putea exercita dreptul la coresponden˛„. Or,
Curtea noteaz„ c„, dup„ p„rerea reclamantului, toate cererile sale de a-i fi
furnizate materiale, adresate oral comandantului Ónchisorii, au fost respinse pe
motiv c„ erau disponibile doar plicuri timbrate pentru Rom‚nia ∫i nu pentru
str„in„tate, fapt pe care Guvernul nu Ól contest„. 64. Curtea nu accept„ argumentul
Guvernului, conform c„ruia reclamantul ar fi omis s„ fac„ o cerere scris„, Ón
m„sura Ón care partea interesat„ urm„rea tocmai ob˛inerea, printre altele, a h‚rtiei
de scris.
65. Œn aceste condi˛ii, Curtea consider„ c„ autorit„˛ile nu ∫i-au Óndeplinit
obliga˛ia pozitiv„ de a-i pune la dispozi˛ie reclamantului cele necesare pentru
coresponden˛a sa cu Curtea ∫i c„, prin urmare, exist„ o violare a articolului 8 din
Conven˛ie sub acest aspect.

II. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LCARI A ARTICOLULUI 34 DIN
CONVENfiIE
66. Reclamantul se pl‚nge de o Ónc„lcare a dreptului s„u la un recurs
individual garantat de articolul 34 (fostul articol 25), care prevede c„:
«Curtea poate fi sesizat„ printr-o cerere de c„tre orice persoan„ fizic„, orice
organiza˛ie neguvernamental„ sau orice grup de particulari care se pretinde
victim„ a unei Ónc„lc„ri de c„tre una dintre Ónaltele p„r˛i contractante a
drepturilor recunoscute Ón Conven˛ie sau Ón Protocoalele sale. Œnaltele p„r˛i
contractante se angajeaz„ s„ nu Ómpiedice prin nici o m„sur„ exerci˛iul eficace al
acestui drept»
67. Reclamantul arat„ c„ introducerea unei cereri la Curte ∫i Comisie a
determinat ostilitatea gardienilor Ómpotriva sa, care l-au supus la presiuni pentru
a-∫i retrage pl‚ngerea. Arat„ apoi c„ refuzul administra˛iei penitenciare de a-i
pune la dispozi˛ie plicuri, timbre ∫i h‚rtie de scris pentru a se adresa Cur˛ii,
precum ∫i Ónt‚rzierile Ón transmiterea coresponden˛ei ∫i deschiderea repetat„ a
scrisorilor sale adresate Cur˛ii ∫i Comisiei sau provenind de la acestea, i-au cauzat
reclamantului sentimente de angoas„ ∫i frustrare, accentuate ∫i de faptul c„ acesta
se g„sea Óntr-un spa˛iu Ónchis, f„r„ a avea vreun contact cu familia sau cu lumea
exterioar„.
68. Guvernul subliniaz„ c„ reclamantul nu a oferit, sub acest aspect, probe
adecvate ∫i indubitabile ∫i consider„, prin urmare, c„ aceast„ cerere trebuie
respins„ ca fiind nefondat„.
69. Curtea reaminte∫te c„, pentru ca mecanismul recursului individual
instaurat de articolul 34 s„ fie eficace, este de cea mai mare importan˛„ ca
reclaman˛ii, declara˛i sau poten˛iali, s„ fie liberi s„ comunice cu Comisia, f„r„ ca
autorit„˛ile s„ fac„ presiuni de vreun fel s„ Ó∫i retrag„ sau s„ Ó∫i modifice cererile.
Prin cuv‚ntul «presiuni» trebuie s„ se Ón˛eleag„ nu doar reprimarea direct„ ∫i
actele flagrante de intimidare a reclaman˛ilor declara˛i sau poten˛iali, a familiilor
lor sau a reprezentantului lor Ón justi˛ie, ci ∫i actele sau contactele indirecte ∫i
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aluziile care urm„resc s„-i conving„ pe ace∫tia, mai ales s„-i descurajeze de a se
folosi de o cale de atac pus„ la dispozi˛ie de Conven˛ie. Pentru a determina dac„
contactele Óntre autorit„˛i ∫i un reclamant declarat sau poten˛ial constituie practici
inacceptabile din punctul de vedere al articolului 34, trebuie s„ se ˛in„ cont de
circumstan˛ele particulare ale cazului. Œn aceast„ privin˛„, trebuie luat„ Ón
considerare vulnerabilitatea reclamantului ∫i riscul ca autorit„˛ile s„ Ól influen˛eze
(Petra, citat„ mai sus, §43).
70. Œn scrisoarea sa adresat„ Cur˛ii din data de 11 noiembrie 2000,
reclamantul ∫i-a exprimat temerea c„ va fi transferat Óntr-un alt penitenciar sau c„
va avea «∫i alte probleme», datorate nemul˛umirii gardienilor fa˛„ de
coresponden˛a sa cu Curtea (paragraful 25 de mai sus), afirma˛ii care nu au fost
contestate de Guvernul p‚r‚t. De asemenea, reclamantul nu a dorit s„ dezv„luie
numele de˛inutului care l-a ajutat, de team„ c„ acesta ar putea avea probleme cu
cei din conducerea penitenciarului (paragraful 25 de mai sus).
71. Dup„ p„rerea Cur˛ii, poate fi vorba despre acte de intimidare care,
combinate, pe de o parte, cu omisiunea administra˛iei penitenciare de a-i pune la
dispozi˛ie reclamantului cele necesare pentru coresponden˛a sa cu Curtea ∫i, pe de
alt„ parte, cu Ónt‚rzierile Ón transmiterea coresponden˛ei ∫i deschiderea repetat„ a
scrisorilor sale adresate Cur˛ii ∫i Comisiei sau care provin de la acestea
(paragrafele 28-58 de mai sus) constituie Ón spe˛„ o form„ de presiune ilicit„ ∫i
inacceptabil„, care a Ómpiedicat dreptul la un recurs individual al reclamantului,
cu Ónc„lcarea articolului 34 din Conven˛ie. Aceast„ concluzie se impune cu at‚t
mai mult Ón spe˛„, av‚nd Ón vedere vulnerabilitatea reclamantului, Ónchis Óntr-un
spa˛iu limitat ∫i care avea, prin aceasta, foarte pu˛ine contacte cu cei apropia˛i ∫i
cu lumea exterioar„.
72. Œn consecin˛„, a avut loc o Ónc„lcare a articolului 34 din Conven˛ie.
3. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a articolelor 8 ∫i 34 din conven˛ie, coroborate
73. Reclamantul invoc„ o Ónc„lcare a articolelor 8 ∫i 34 din Conven˛ie,
coroborate, datorat„ Ónt‚rzierilor Ón transmiterea coresponden˛ei provenite de la
organismele Conven˛iei ∫i datorit„ refuzului autorit„˛ilor de a-i pune la dispozi˛ie
cele necesare pentru coresponden˛a sa cu Curtea.
74. fiin‚nd cont de concluzia la care a ajuns Ón paragrafele 59 ∫i 72 de mai
sus, Curtea nu consider„ necesar s„ se pronun˛e separat pe acest cap„t de cerere a
reclamantului.

III. ASUPRA APLIC√RII ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
75. Conform prevederilor articolului 41 din Conven˛ie,
«Dac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„ »
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A. Prejudiciul
76. Reclamantul solicit„ suma de 200 EURO cu titlu de daune materiale. El
arat„ c„ a pictat Ón Ónchisoare mai multe tablouri ∫i icoane, dintre care o parte au fost
selec˛ionate ∫i trimise la o expozi˛ie de pictur„ organizat„ Ón exteriorul Ónchisorii.
Or, v„z‚ndu-∫i Ón mod repetat respinse de c„tre autorit„˛i cererile de h‚rtie, plicuri ∫i
timbre, nu a avut nici o alt„ alternativ„ dec‚t s„ cedeze ∫ase din tablourile sale altor
de˛inu˛i, pentru ca ace∫tia s„-i pun„ la dispozi˛ie cele necesare pentru coresponden˛„
sau pentru ca ace∫tia s„ accepte ca scrisorile sale destinate Cur˛ii s„ plece Ón acelea∫i
plicuri cu cele pe care ace∫tia le trimiteau, la r‚ndul lor, Cur˛ii. Reclamantul
subliniaz„ c„ Ói era imposibil s„ Óncheie contracte de v‚nzare pentru tablourile sale
cu al˛i code˛inu˛i, care s„ poat„ constitui probe pentru cererile sale pe articolul 41,
˛in‚nd cont de faptul c„ se afla Ón deten˛ie ∫i c„ nu avea h‚rtie la dispozi˛ie.
77. Solicit„, de asemenea, suma de 10 000 EURO cu titlu de prejudiciu
moral suferit ca urmare a comportamentului autorit„˛ilor care au citit ∫i expediat
cu Ónt‚rziere coresponden˛a sa de la sau c„tre organismele Conven˛iei, care l-au
privat de mijloacele necesare pentru a putea continua s„ corespondeze cu Curtea
∫i care au exercitat presiuni asupra lui, pentru a-∫i retrage cererea de la
Strasbourg. El sus˛ine c„ deschiderea repetat„ a scrisorilor sale ∫i Ónt‚rzierile Ón
sosirea sau expedierea ei i-a cauzat sentimente de angoas„, frustrare, incertitudine
∫i descurajare, accentuate de faptul c„ se g„sea Óntr-un spa˛iu Ónchis, f„r„ nici un
contact cu lumea exterioar„. Prin citirea ∫i expedierea cu Ónt‚rziere a
coresponden˛ei, autorit„˛ile l-au supus la restric˛ii multiple ale dreptului s„u de a
comunica cu Curtea ∫i Comisia. Acest fapt i-a cauzat suferin˛e rezultate din faptul
c„ s-a sim˛it izolat, umilit ∫i f„r„ nici o ap„rare Ón fa˛a autorit„˛ilor. Subliniaz„
apoi c„ a fost obligat, Ón cele din urm„, s„ se umileasc„ Ón fa˛a altor de˛inu˛i,
men˛ion‚nd situa˛ia sa financiar„ precar„, Ón scopul de a le solicita plicuri sau
timbre sau s„ accepte s„ le foloseasc„ plicurile pentru a-∫i trimite scrisorile.
Sentimentele sale de incertitudine, descurajare ∫i abandon au fost foarte puternice,
dup„ cum o dovede∫te fraza con˛inut„ Ón scrisoarea din 16 noiembrie 1995,
adresat„ Comisiei, conform c„reia Comisia era «ultima lui ∫ans„».
78. Guvernul solicit„ Cur˛ii s„ resping„ cererea reclamantului cu privire la
prejudiciul material. El arat„ c„ suma cerut„ este exagerat„, deoarece costul unei
scrisori c„tre Fran˛a nu dep„∫e∫te 3 EURO. Arat„ apoi c„ reclamantul nu ar fi avut
nevoie s„ Ó∫i v‚nd„ tablourile, deoarece avea 592 000 lei Ón cont.
Œn ceea ce prive∫te prejudiciul moral, Guvernul nu contest„ faptul c„ de˛inu˛ii
pot s„ aib„ un sentiment de disconfort datorit„ faptului c„ scrisorile sunt citite de
administra˛ia penitenciar„. Œn acela∫i timp, subliniaz„ c„ citirea scrisorilor
reclamantului a avut loc doar Óntre 15 noiembrie 1995 ∫i 24 noiembrie 1997
deoarece, dup„ aceast„ ultim„ dat„, autorit„˛ile au remediat situa˛ia, adopt‚nd un
ordin ce garanta dreptul la o coresponden˛„ nelimitat„ ∫i necenzurat„. Guvernul
consider„ c„ sus˛inerile reclamantului conform c„rora s-ar fi umilit fa˛„ de al˛i
prizonieri cer‚nd plicuri ∫i timbre nu sunt fondate, deoarece, pe de o parte nu
exist„ nici o prob„ la dosar ∫i, pe de alt„ parte, nu era necesar s„ solicite sus˛inerea
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lor financiar„, ˛in‚nd cont de faptul c„ el desf„∫ura o munc„ remunerat„ Ón
penitenciar, pict‚nd Ón timpul deten˛iei, printre altele, pere˛ii unei biserici.
79. Œn ceea ce prive∫te prejudiciul material, Curtea arat„ c„ sumele cerute sunt
Ón leg„tur„ direct„ cu Ónc„lcarea constatat„ de c„tre Curte la paragraful 65 de mai sus
∫i care poart„ asupra celei de-a treia p„r˛i a cererii reclamantului, Óntemeiat„ pe
articolul 8 din Conven˛ie (paragrafele 46-58 de mai sus). Curtea recunoa∫te c„
partea interesat„ nu a prezentat probe pentru a-∫i sus˛ine afirma˛iile conform c„rora ar
fi fost obligat s„ v‚nd„ sau s„ cedeze unele din tablouri altor code˛inu˛i Ón schimbul
materialelor necesare pentru coresponden˛a cu Curtea sau pentru ca ace∫tia s„
accepte s„-i expedieze scrisorile adresate Cur˛ii. Totu∫i, Ón aceast„ privin˛„, ea acord„
Óncredere afirma˛iilor reclamantului conform c„rora, av‚nd Ón vedere calitatea sa de
de˛inut ∫i lipsa materialelor, i-ar fi fost dificil s„ Óncheie cu al˛i de˛inu˛i contracte
scrise de v‚nzare pentru tablourile sale, care ar fi fost susceptibile s„ constituie
elemente de prob„ pentru preten˛iile sale sub aspectul articolului 41. Curtea remarc„,
Ón cele din urm„, c„ elementele dosarului nu permit s„ se stabileasc„ cu certitudine
Óntinderea prejudiciului material efectiv suferit de c„tre reclamant.
80. Œn ceea ce prive∫te cererea reclamantului cu titlu de prejudiciu moral,
Curtea consider„ c„ partea interesat„ a suferit, cu siguran˛„, un prejudiciu moral
datorit„ deschiderii ∫i Ónt‚rzierilor Ón transmiterea coresponden˛ei sale cu Curtea,
datorit„ omisiunii administra˛iei penitenciare de a-i furniza cele necesare pentru a
putea coresponda cu Curtea ∫i presiunilor exercitate asupra reclamantului, de
natur„ s„-i Óncalce acestuia dreptul la un recurs individual.
81. Œn aceste condi˛ii ∫i Ón considerarea tuturor elementelor care se g„sesc Ón
posesia sa, statu‚nd Ón echitate, dup„ cum se stabile∫te Ón articolul 41 din
Conven˛ie, acord„ reclamantului 2500 EURO pentru Óntregul prejudiciu suferit.

B. Cheltuieli de judecat„ (costuri ∫i cheltuieli)
82. Reclamantul solicit„ suma de 4290 EURO pentru cheltuieli de judecat„,
detaliat„ dup„ cum urmeaz„:
a)180EUROpentru cheltuielile suportate de avoca˛ii s„i Ón vederea trimiterii
de scrisori Cur˛ii;
b)4110EUROpentru onorariile avoca˛ilor care l-au reprezentat Ón procedura
desf„∫urat„ Ón fa˛a Cur˛ii.
83. Guvernul las„ la aprecierea Cur˛ii problema sumei care ar trebui s„ fie
acordat„ reclamantului cu titlu de cheltuieli de judecat„, dar subliniaz„ totu∫i c„ ar
trebui s„ se ˛in„ cont ∫i de faptul c„ reclamantul a beneficiat de asisten˛„ judiciar„
Ón fa˛a Cur˛ii.
84. Curtea a apreciat cererea Ón lumina principiilor care se desprind din
jurispruden˛a sa (hot„r‚rile Nikolova Ómpotriva Bulgariei [GC], no 31195/96, §
79, CEDO 1999-II, Öztürk Ómpotriva Turciei [GC], no 22479/93, §83, CEDO
1999-VI, ∫i Witold Litwa Ómpotriva Poloniei, no 26629/95, § 88, CEDO 2000-III).
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85. Aplic‚nd aceste criterii la spe˛a de fa˛„ ∫i statu‚nd Ón echitate, dup„ cum
prevede articolul 41 din Conven˛ie, Curtea consider„ rezonabil s„ Ói acorde
reclamantului suma de 3300 EURO pentru cheltuieli de judecat„, din care se vor
sc„dea cei 920 EURO care au fost deja pl„ti˛i de Consiliul Europei, cu titlul de
asisten˛„ judiciar„, ∫i care nu au fost lua˛i Ón calcul Ón cererea reclamantului.
C. Major„ri de Ónt‚rziere
86. Curtea consider„ adecvat s„ stabileasc„ major„ri de Ónt‚rziere echivalente
cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de Ómprumut marginal practicat„ de Banca
central„ european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE

CURTEA, ŒN UNANIMITATE
1. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 8 din Conven˛ie, datorit„ Ónt‚rzierilor
Ón sosirea ∫i expedierea coresponden˛ei reclamantului destinate Comisiei;
2. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 8 din Conven˛ie, datorit„ deschiderii
coresponden˛ei reclamantului destinate Cur˛ii ∫i Comisiei sau provenind de la
acestea;
3. Hot„r„∫te c„ articolul 8 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat, datorit„ refuzului
administra˛iei penitenciare de a-i pune la dispozi˛ie reclamantului cele necesare
pentru coresponden˛a sa cu Curtea;
4. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 34 din Conven˛ie;
5. Hot„r„∫te c„ nu este necesar s„ se pronun˛e asupra pretinsei Ónc„lc„ri a
drepturilor garantate de articolele 8 ∫i 34 din Conven˛ie, coroborate;
6. Hot„r„∫te
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón trei luni de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, conform articolului 44 alineatul 2 din Conven˛ie,
suma de 2500 EURO (dou„ mii cinci sute euro) cu titlul de daune materiale ∫i
morale, precum ∫i 3300 EURO (trei mii trei sute euro), cu titlul de cheltuieli de
judecat„, din care se vor sc„dea 920 EURO, care au fost deja primi˛i de reclamant
pentru asisten˛„ judiciar„;
b) c„ aceast„ sum„ va fi majorat„, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului
men˛ionat p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, cu o dob‚nd„ simpl„ de Ónt‚rziere
egal„ cu dob‚nda minim„ pentru Ómprumut practicat„ de Banca central„
european„, valabil„ Ón aceast„ perioad„, la aceasta ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3
puncte procentuale;
7. Respinge cererea de acordare a unei satisfac˛ii echitabile pentru rest.
Redactat„ Ón francez„ ∫i comunicat„ Ón scris la data de 3 iunie 2003, cu
aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
Nicolas BRATZA
Pre∫edinte
Michael O’BOYLE
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 28 septembrie 2004

Ón cauza Sabou ∫i PÓrc„lab Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 46572/99)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 484 din 8 iunie 2005

Œn cauza Sabou ∫i PÓrc„lab Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii J. -P. Costa, pre∫edinte, A. B. Baka, L.
Loucaides, C. BÓrsan, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, doamna A. Mularoni,
judec„tori ∫i doamna S. Dollé, grefier„ de sec˛ie,
dup„ ce a deliberat Ón Camera de Consiliu, la 7 septembrie 2004,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la aceast„ dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 46572/99, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care doi cet„˛eni ai acestui stat, domnii Dan Corneliu Sabou ∫i
C„lin Dan PÓrc„lab (îreclaman˛ii“), au sesizat Comisia European„ a Drepturilor
Omului (îComisia“) la data de 25 septembrie 1998, Ón temeiul fostului articol 25
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(îConven˛ia“).
2. Reclaman˛ii sunt reprezenta˛i de doamna Monica Macovei, avocat„ Ón
Baroul Bucure∫ti. Guvernul rom‚n (îGuvernul“) este reprezentat de agentul s„u,
doamna Roxana Rizoiu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclaman˛ii sus˛in c„ a avut loc o Ónc„lcarea dreptului lor la libertatea de
exprimare, garantat„ de articolul 10 din Conven˛ie, datorat„ condamn„rii lor dup„
publicarea unei serii de articole Óntr-un ziar local. Primul reclamant sus˛ine c„
interzicerea drepturilor sale p„rinte∫ti a adus atingere dreptului la respectarea
vie˛ii de familie, garantat„ de articolul 8 din Conven˛ie. El sus˛ine, de asemenea,
c„ nu a dispus de un recurs efectiv, astfel cum este prev„zut de articolul 13 din
Conven˛ie, Ón ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a dreptului s„u la respectarea
vie˛ii familiale.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform articolului 5 alin. 2 din Protocolul
nr. 11 la Conven˛ie).
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5. Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a Cur˛ii (art. 52 alin. 1 din
Regulamentul Cur˛ii). Œn cadrul acesteia, Camera Ónvestit„ cu judecarea cererii
(articolul 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ conform articolului 26 alin.
1 din Regulament.
6. Prin decizia din2 septembrie 2003, Camera a declarat cererea par˛ial
admisibil„.
7. At‚t reclaman˛ii, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la
fondul cauzei (conform articolului 59 alin. 1 din Regulament).
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
8. Reclaman˛ii sunt n„scu˛i Ón 1971 ∫i 1968 ∫i au domiciliul Ón Baia Mare. Ei
sunt jurnali∫ti la ziarul local îZiua de Nord-Vest“.

A. Articolele incriminate
9. La 2 aprilie 1997, ace∫tia au publicat un articol intitulat îMama
pre∫edintei Judec„toriei din Baia Mare, L. M. , a scos abuziv 12 ˛„rani de pe
p„m‚nturile lor“. O parte din acest articol este reprodus„ mai jos:
îReprezentantul unui grup de 12 ˛„rani din satul M‚n„u, jude˛ul Maramure∫,
s-a prezentat la sub-redac˛ia ziarului nostru pun‚ndu-ne la dispozi˛ie un set de
documente, care dovedesc dreptul lor de proprietate pe locul numit Vapa. Œn baza
Decretului nr. 444/1953 (…), ace∫tia au primit Ón proprietate c‚teva parcele de
teren. Œncep‚nd din 1992, Prim„ria Ulmeni le-a eliberat celor 12 adeverin˛e de
proprietate pe aceste parcele. Œn 1993 Óns„, cet„˛enii au fost sco∫i abuziv de pe
terenurile lor. Persoana care s-a instalat pe aceste propriet„˛i este L. M., mama
pre∫edintei Judec„toriei Baia Mare. Ea a ob˛inut titlu de proprietate ∫i apoi a dat Ón
arend„ p„m‚ntul. fi„ranii ne-au declarat c„ nu ∫tiu cum s„ procedeze pentru a-∫i
redob‚ndi p„m‚ntul, deoarece ∫efa Judec„toriei are mai mare influen˛„ asupra
factorilor locali.“
10. La 3 aprilie 1997, primul reclamant a publicat un al doilea articol,
intitulat î™efa Judec„toriei din Baia Mare afirm„ c„ mama sa este Óndrept„˛it„ s„
ia p„m‚ntul aflat Ón posesia a 12 ˛„rani din Ulmeni“. O parte din acest articol este
reprodus„ mai jos:
î™efa Judec„toriei ne-a declarat c„ mama sa este Óndrept„˛it„ la acele terenuri
deoarece Ón 1953 a fost silit„ s„ le doneze statului. Legea de atunci men˛iona c„
unii angaja˛i din sistemul de stat au posibilitatea s„ opteze: fie Ó∫i p„streaz„ func˛ia
Ón care lucreaz„, fie Ó∫i p„streaz„ p„m‚ntul. L. M. a preferat s„-∫i p„streze func˛ia
iar p„m‚ntul a fost dat Ón proprietate unor ˛„rani. Dup„ decembrie 1989, Óns„, ea a
pretins Ónapoierea suprafe˛elor avute c‚ndva Ón proprietate. fi„ranii care aveau
deja adeverin˛e eliberate de prim„rie pentru acele suprafe˛e au fost da˛i la o parte,
propun‚ndu-li-se terenuri Ón alt„ parte. Cum influen˛a de care se bucura ∫efa
Judec„toriei din Baia Mare era mai mare dec‚t dorin˛ele ˛„ranilor, L. M. a avut
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c‚∫tig de cauz„, ob˛in‚nd titlul de proprietate pe aceste p„m‚nturi. Ieri am Óncercat
s„ lu„m leg„tura cu pre∫edinta Judec„toriei Baia Mare. O judec„toare ne-a
comunicat c„ î∫efa nu este la birou“, de∫i, anterior, al˛i func˛ionari ne-au spus c„
ea este prezent„. Œn plus, la solicitarea noastr„ de a ni se comunica numele
complet al ∫efei ni s-a r„spuns c„ îasemenea informa˛ii nu se dau“. Œntruc‚t M. I.
este doar o ∫ef„ de Judec„torie ∫i nu un ofi˛er acoperit de contrainforma˛ii, nu
Ón˛elegem de ce numele ei a trebuit s„ fie ˛inut secret. “
11. La 10 aprilie 1997, primul reclamant a publicat un alt articol, intitulat
î™efa Judec„toriei din Baia Mare este acuzat„ de fals ∫i de uz de fals“. O parte din
acest articol este reprodus„ mai jos:
îM. I. a fost sprijinit„ ∫i de fostul prefect D. B. Speriat„ de consecin˛e ea
recurge la amenin˛„ri. Poli˛ia ancheteaz„ cazul.
(…) M. I. a Óncercat s„ se foloseasc„ de documente false, pentru a-l deposeda
pe un vecin de o bucat„ de p„m‚nt. Mai mult, atunci c‚nd ea a sim˛it c„ nu poate
c‚∫tiga procesul intentat, a recurs la amenin˛„ri directe. Redac˛ia noastr„ este Ón
posesia mai multor documente care atest„ cele afirmate mai sus. Men˛ion„m M. I.
a refuzat s„ confirme sau s„ conteste autenticitatea documentelor pe care le de˛ine.
Ea s-a declarat nemul˛umit„ de con˛inutul articolelor anterioare ∫i, drept urmare,
refuz„ s„ dea orice declara˛ie.
Familia lui M. I. ocup„ abuziv o suprafa˛„ de teren
I. C. locuie∫te pe strada 22 Decembrie nr. 25/3 ∫i este vecin cu pre∫edinta
Judec„toriei din Baia Mare, M. I. Prin Decizia nr. 11735/79, prim„ria Baia Mare
i-a acordat drept de acces spre cas„ pe fostul traseu al îp‚r„ului ˛iganilor“, Ón
suprafa˛„ de 396 metri p„tra˛i. Pentru amenajarea acestui traseu, I. C. a investit o
mul˛ime de bani. La scurt timp dup„, familia lui M. I. a ocupat abuziv o parte din
acest teren pe care nu l-a eliberat nici p‚n„ azi. . Dup„ apari˛ia Legii 18/1991, I.
C. a cerut Ón proprietate Ón proprietate suprafa˛a Ón cauz„. Prin Ordinul prefectului
nr. 7609/1993 lui i s-a atribuit aceast„ f‚∫ie, care Ón schi˛a de dezmembrare are nr.
1358/3/C/I, i-a fost atribuit. Pe baza acestui ordin I. C. reu∫e∫te, dup„ nenum„rate
demersuri, sa-∫i intabuleze suprafa˛a.
Se emite o schi˛„ de dezmembrare fals„
Bulversat„ de aceast„ situa˛ie, M. I. ob˛ine Ón 1995, o alt„ schi˛„ de
dezmembrare pe acela∫i teren. Schi˛a con˛ine o serie de date false ∫i a fost
Óntocmit„ de inginerul H. Z. . Œn primul r‚nd, la rubrica de îproprietari Ónainte de
dezmembrare“, este trecut îstatul rom‚n“, de∫i I. C. este proprietar din 1993.
Conform schi˛ei, suprafa˛a ocupat„ abuziv este trecut„ Ón proprietatea lui I. I.
[so˛ul lui M. I. ], pe nr. topo 1358/3/C/a. Œntre timp pre∫edinta Judec„toriei a f„cut
o pl‚ngere la prefectul de atunci, D. B., prin care a cerut anularea ordinului de
Ómpropriet„rire acordat lui I. C. . Prefectul refuz„ s„ fac„ acest lucru, Óndemn‚ndo s„ solicite instan˛ei anularea acestuia, ceea ce s-a ∫i Ónt‚mplat. Pe baza schi˛ei de
dezmembrare false, primarul solicit„ prefectului s„ emit„ ordin pentru
Ómpropriet„rirea lui M. I. cu suprafa˛a aflat„ deja Ón proprietatea lui I. C. Prefectul
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observ„ acest lucru ∫i o informeaz„ pe M. I. de faptul c„ suprafa˛a Ón cauz„ este Ón
proprietatea altcuiva ∫i nu poate emite un alt ordin, dec‚t dup„ solu˛ionarea cauzei
de c„tre Curtea de Apel Cluj.
Prefectul Ó∫i reneg„ propriile afirma˛ii Ónc„lc‚nd legea
P‚n„ aici lucrurile sunt clare. Din acest moment, Óns„, intervin o serie de
aspecte cel pu˛in ciudate. Prin sentin˛a civil„ nr. 18 din 16 ianuarie 1996, Curtea
de Apel Cluj respinge ac˛iunea Ónaintat„ de M. I. ∫i de familia ei. Ordinul nr.
7609/1993, primit de I. C. r„m‚ne valabil. Cu toate acestea la 23 ianuarie 1996,
prefectul D. B. emite ordinul nr. 1037 prin care ∫efa ∫i familia ei devin proprietari
pe suprafa˛a cu nr. topo 1358/C/a, conform schi˛ei false de la OCOT Baia Mare
sub nr. 160/95. Se constat„ a∫adar, un fapt aberant. Pe aceea∫i suprafa˛„ sunt doi
proprietari diferi˛i, ambii cu acte Ón regul„ emise de prefectul D. B. . Œn acest caz e
vorba despre fals ∫i uz de fals. Prefectul D. B. este vinovat, contrazic‚ndu-se prin
actele emise. El a favorizat-o pe ∫efa judec„toriei, acord‚ndu-i un ordin de
proprietate dup„ ce tot el recunoscuse c„ nu poate emite un astfel de ordin D. B. a
activat mul˛i ani ca magistrat ∫i ca pre∫edinte al Tribunalului Maramure∫.
M. I. amenin˛„ Ón scris
Œn final, v„ supunem aten˛iei un document semnat de M. I. prin care I. C. este
amenin˛at cu Ónchisoarea îDomnule C. v„ pun Ón vedere s„ ave˛i grij„ de cuvintele
pe care le folosi˛i la adresa mea, pentru c„ orice lucru are o limit„. O singur„ dat„
dac„ m„ mai insulta˛i, fie prin scris, fie verbal, v„ voi da Ón judecat„, cer‚nd
condamnarea dvs. pentru insult„ ∫i calomnie, ∫i v„ voi cere ∫i daune morale pentru
prejudiciul cauzat. ATENfiIE deci. – I. C. avusese îtupeul“ s-o acuze de falsurile
prezentate mai sus. Poli˛ia municipiului Baia Mare ancheteaz„ acest caz“.
12. La 11 aprilie 1997, cei doi reclaman˛i au publicat un articol intitulat
îFostul prefect de Maramure∫ recunoa∫te c„ a gre∫it Ón cazul ∫efei Judec„toriei din
Baia Mare“. O parte din acest articol este reprodus„ mai jos:
îPe baza unui document ce con˛inea informa˛ii false, M. I. a solicitat ∫i a
ob˛inut din partea prefectului de atunci D. B., un ordin de Ómpropriet„rire pe acea
suprafa˛„. Solicitat s„ explice aceast„ ilegalitate aceast„ ilegalitate, acesta ne-a
declarat c„ e posibil s„ fi gre∫it atunci. îOrdinul poate fi, Óns„, atacat Ón justi˛ie
pentru anulare, de cel care se simte lezat. Precizez c„ am emis acest ordin pe baza
documenta˛iei primite de la Prim„ria Baia Mare. Dac„ au existat documente cu
informa˛ii false r„spunderea nu-mi apar˛ine“– a afirmat D. B. El nu a putut s„ ne
explice de ce ini˛ial refuzase oficial eliberarea ordinului, pentru ca apoi s„ revin„
∫i s„ o Ómpropriet„reasc„ pe M. I. “
13. La 26 aprilie 1997, primul reclamant a publicat un ultim articol, intitulat
îParchetul nu are curaj s„ o ancheteze penal pe ∫efa Judec„toriei din Baia Mare“.
O parte din acest articol este reprodus„ mai jos:
îŒn numerele noastre anterioare v-am informat c„ ∫efa Judec„toriei Baia
Mare, M. I., a fost reclamat„ la Poli˛ie ∫i Parchet pentru fals. Ea a ocupat abuziv o
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suprafa˛„ de teren ce apar˛inea unui vecin. Apoi, pe baza unor documente ce
con˛ineau date false, a ob˛inut acte de proprietate pe terenul respectiv. Œn urma
anchetei desf„∫urate de poli˛ie s-a propus Parchetului neÓnceperea urm„ririi penale
sub aspectul s„v‚r∫irii infrac˛iunilor de fals material Ón Ónscrisuri oficiale ∫i fals
intelectual Óntruc‚t este vorba despre o servitute privitor la care sunt aplicabile
regulile de drept civil. Nu s-a putut re˛ine nici o fapt„ de natur„ penal„. Adresa
este semnat„ de prim-procurorul Parchetului de pe l‚ng„ Judec„toria Baia Mare. “

B. Procedura penal„ Ómpotriva reclaman˛ilor
14. Œn aprilie 1997, M. I. a introdus, Ón fa˛a Judec„toriei Baia Mare, al c„rei
pre∫edinte era la acel moment, o pl‚ngere Ómpotriva reclaman˛ilor pentru
infrac˛iune de calomnie. Ea a solicitat, de asemenea, desp„gubiri pentru
prejudiciul moral.
15. La cererea lui M. I. , la 29 august 1997, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a
dispus str„mutarea cauzei la Judec„toria N„s„ud.
16. Prin sentin˛a din 15 decembrie 1997, instan˛a l-a condamnat pe primul
reclamant pentru infrac˛iunea de calomnie la o pedeaps„ de 10 luni de Ónchisoare
∫i la pedeapsa accesorie prev„zut„ de articolul 71 coroborat cu articolul 64 din
Codul penal, ∫i anume interzicerea, pe timpul deten˛iei, a dreptului la exercitarea
profesiei, precum ∫i a drepturilor p„rinte∫ti ∫i a celor electorale. Pentru a stabili
cuantumul pedepsei, instan˛a a ˛inut cont de faptul c„ reclamantul se afla Ón stare
de recidiv„, fiind condamnat de dou„ ori Ónainte.
17. Instan˛a a re˛inut c„ mama lui M. I. dob‚ndise Ón mod legal dreptul de
proprietate asupra terenului litigios. Ea a considerat c„ afirma˛iile reclaman˛ilor
privind documentele false, folosirea lor ∫i influen˛a pe care judec„torul ar fi
exercitat-o asupra autorit„˛ilor locale, sunt foarte grave ∫i fuseser„ f„cute Ón
special Óntr-o manier„ def„im„toare, f„r„ a avea o baz„ concret„. Œn opinia
instan˛ei, caracterul calomnios al afirma˛iilor era dovedit de ordonan˛a de
neÓncepere a urm„ririi penale, emis„ de Parchet Ón favoarea lui M. I. , care
demonstra caracterul mincinos al acuza˛iilor de fals ∫i uz de fals.
Instan˛a l-a condamnat ∫i pe cel de-al doilea reclamant pentru infrac˛iunea de
calomnie la plata unei amenzi de 500 000 de lei (ROL), adic„ echivalentul a 62 de
euro (EUR), cu suspendare.
Œn sf‚r∫it, instan˛a i-a condamnat pe cei doi reclaman˛i, Ón solidar cu ziarul, la
plata c„tre M. I. a 30 de milioane ROL, adic„ echivalentul a 1 582, 42 EUR la
momentul pl„˛ii), cu titlu de desp„gubiri morale.
18. Reclaman˛ii ∫i M. I. au declarat apel Ómpotriva acestei sentin˛e Ón fa˛a
Tribunalului Bistri˛a-N„s„ud.
Œn ∫edin˛a din 27 martie 1998, reclaman˛ii au solicitat achitarea lor ∫i
depunerea (v„rsarea) la dosar a mai multor documente, cu scopul dovedirii
adev„rului afirma˛iilor lor: Ón special cele dou„ decizii ale prefectului atribuind
acela∫i teren la dou„ persoane diferite ∫i cele dou„ schi˛e de dezmembrare a
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terenului, Ón baza c„rora fuseser„ emise cele dou„ decizii, cele dou„ refuzuri ale
prefectului de atribuire a terenului lui M. I. , decizia din 16 ianuarie 1996 a Cur˛ii
de Apel Cluj-Napoca de validare a titlului de proprietate al lui I. C., cererea f„cut„
de Prim„rie Ón favoarea lui M. I., extrase din registrele funciare ∫i ordonan˛a de
neÓncepere a urm„ririi penale a Parchetului, cu privire la pretinsul fals comis de
c„tre judec„tor. Ei au ad„ugat c„ M. I. refuzase publicarea Ón ziar a unei replici la
articolul lor. Procurorul ∫i M. I. au cerut condamnarea, pe motiv c„ nu f„cuser„
proba verit„˛ii afirma˛iilor lor.
19. Prin decizia din 3 aprilie 1998, Tribunalul Bistri˛a-N„s„ud a respins
apelurile ∫i a men˛inut sentin˛a Judec„toriei. El a subliniat c„, Ón conformitate cu
articolul 207 din Codul penal, pentru ca o afirma˛ie s„ nu fie considerat„
calomnioas„, aceasta trebuie s„ Óndeplineasc„ dou„ condi˛ii: s„ se fac„ dovada
verit„˛ii afirma˛iilor ∫i s„ vizeze ap„rarea unui interes legitim. Ca atare, Tribunalul
a apreciat c„ o afirma˛ie poate fi considerat„ drept calomnioas„ dac„ este destinat„
s„ produc„ un r„u cuiva sau este f„cut„ din dorin˛a de r„zbunare, chiar dac„
faptele la care s-a f„cut referire sunt reale. Tribunalul a concluzionat c„, Ón spe˛„,
articolele incriminate nu au prezentat adev„rul ∫i c„ este evident faptul c„
reclaman˛ii nu au ac˛ionat cu bun„ credin˛„ sau cu grij„ pentru protejarea
anumitor valori morale ale societ„˛ii, ci c„, dimpotriv„, au avut inten˛ia de a aduce
atingere reputa˛iei lui M. I.
20. La 20 august 1998, primul reclamant a fost Ónchis. Œn raportul de anchet„
social„ efectuat la 26 august 1998 la domiciliul s„u, Direc˛ia jude˛ean„ pentru
protec˛ia drepturilor copilului a men˛ionat c„ reclamantul locuia cu concubina sa
∫i cu doi dintre copiii lor din rela˛iile anterioare ∫i c„, la 24 august 1998, se
n„scuse un al treilea copil.
Prin decizia din 22 septembrie 1998, Tribunalul Maramure∫ a admis, pentru
motive familiale, legate Ón special de cei trei copii care se aflau Ón grija sa, cererea
primului reclamant de suspendare a execut„rii pedepsei. El a fost pus Ón libertate
la 5 octombrie 1998.
La 14 ianuarie 1999, Judec„toria Baia Mare a respins o nou„ cerere a
reclamantului de suspendare a execut„rii pedepsei. El nu a fost reÓncarcerat ca
urmare a acestei hot„r‚ri.
La 15 ianuarie 1999, reclamantul a Ónceput o grev„ a foamei ∫i a fost
spitalizat datorit„ st„rii sale de s„n„tate. Acesta suferea, de asemenea, de
tuberculoz„.
La 19 ianuarie 1999, el a solicitat Pre∫edintelui gra˛ierea, care i-a fost
acordat„ prin decretul nr. 52 din 2 februarie 1999.
La 31 mai 2002, ziarul a pl„tit, Ón locul reclaman˛ilor, desp„gubirile acordate
lui M. I. Cel de-al doilea reclamant a rambursat ulterior aceast„ sum„, prin
deduceri lunare din salariu.
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II. DREPTUL ™I PRACTICA INTERNE PERTINENTE
21. A. Codul penal rom‚n

Articolul 64
Pedeapsa complimentar„ a interzicerii unor drepturi const„ Ón interzicerea
unuia sau unora din urm„toarele drepturi:
a) dreptul de a alege ∫i de a fi ales Ón autorit„˛ile publice sau Ón func˛ii
elective publice;
b) dreptul de a ocupa o func˛ie implic‚nd exerci˛iul autorit„˛ii de stat;
c) dreptul de a ocupa o func˛ie sau de a exercita o profesie de natura aceleia
de care s-a folosit condamnatul pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii;
d) drepturile p„rinte∫ti;
e) dreptul de a fi tutore sau curator.
Interzicerea drepturilor prev„zute la lit. b) nu se poate pronun˛a dec‚t pe
l‚ng„ interzicerea drepturilor prev„zute la lit. a), afar„ de cazul c‚nd legea
dispune altfel.
Articolul 71
Pedeapsa accesorie const„ Ón interzicerea tuturor drepturilor prev„zute Ón
art. 64.
Condamnarea la pedeapsa Ónchisorii atrage de drept interzicerea drepturilor
ar„tate Ón alineatul precedent din momentul Ón care hot„r‚rea de condamnare a
r„mas definitiv„ ∫i p‚n„ la terminarea execut„rii pedepsei, p‚n„ la gra˛ierea total„
sau a restului de pedeaps„, ori p‚n„ la Ómplinirea termenului de prescrip˛ie a
execut„rii pedepsei.
Dispozi˛iile alineatelor precedente se aplic„ ∫i Ón cazul c‚nd s-a dispus
obligarea la munc„ corec˛ional„ a condamnatului, interzicerea drepturilor
prev„zute Ón art. 64 lit. d ∫i e fiind l„sat„ la aprecierea instan˛ei »

Articolul 206
«Afirmarea ori imputarea Ón public a unei fapte determinate privitoare la o
persoan„, care, dac„ ar fi adev„rat„, ar expune acea persoan„ la o sanc˛iune
penal„, administrativ„ sau disciplinar„, ori dispre˛ului public, se pedepse∫te cu
Ónchisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amend„.
Ac˛iunea penal„ se pune Ón mi∫care la pl‚ngerea prealabil„ a persoanei
v„t„mate. Œmp„carea p„r˛ilor Ónl„tur„ r„spunderea penal„. »

Articolul 207
«Proba verit„˛ii celor afirmate sau imputate este admisibil„, dac„ afirmarea
sau imputarea a fost s„v‚r∫it„ pentru ap„rarea unui interes legitim. Fapta cu
privire la care s-a f„cut proba verit„˛ii nu constituie infrac˛iunea de insult„ sau
calomnie.»
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87. B. Decizia nr. 184/2001 din 14 iunie 2001 a Cur˛ii Constitu˛ionale
rom‚ne privind articolele 64 ∫i 71 din Codul penal

«Œn ceea ce prive∫te instituirea pedepselor aplicabile ∫i a condi˛iilor de
aplicare ∫i executare ale acestora, fie ele pedepse principale, complementare sau
accesorii, Curtea constat„ c„ acestea constituie atributul exclusiv al legiuitorului.
Faptul c„ prin lege s-a prev„zut c„ o persoan„ condamnat„ la pedeapsa privativ„
de libertate este totodat„ condamnat„ la o pedeaps„ privativ„ de libertate este
totodat„ condamnat„ ∫i la interzicerea drepturilor limitativ prev„zute Ón art. 64
din Codul penal, p‚n„ la executarea Ón Óntregime a pedepsei principale sau p‚n„ la
considerarea acesteia ca executat„, reprezint„ o op˛iune de politic„ penal„ a
legiuitorului care a considerat c„ pe timpul c‚t este privat de libertate
condamnatul este nedemn s„ exercite drepturile prev„zute la art. 64 din Codul
penal. Prin aceasta nu se aduce atingere nici unei dispozi˛ii ∫i nici unui principiu
al Constitu˛iei.»
ŒN DREPT

I. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 10 DIN
CONVENfiIE

88. Reclaman˛ii consider„ c„ aceast„ condamnare constituie o ingerin˛„
nejustificat„ Ón dreptul lor la libera exprimare. Ei invoc„ articolul 10, conform
c„ruia:

«1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie ∫i libertatea de a primi sau de a comunica informa˛ii
ori idei f„r„ amestecul autorit„˛ilor publice ∫i f„r„ a ˛ine seama de frontiere.
Prezentul articol nu Ómpiedic„ Statele s„ supun„ societ„˛ile de radiodifuziune, de
cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercitarea acestor libert„˛i comport„ Óndatoriri, ce comport„ Óndatoriri ∫i
responsabilit„˛i, poate fi supus„ unor formalit„˛i, condi˛ii, restr‚ngeri sau sanc˛iuni
prev„zute de lege, care constituie m„suri necesare, Óntr-o societate democratic„,
pentru securitatea na˛ional„, integrarea teritorial„ sau siguran˛a public„, ap„rarea
ordinii ∫i prevenirea infrac˛iunilor, protec˛ia s„n„t„˛ii sau a moralei, protec˛ia
reputa˛iei sau a drepturilor altora, pentru a Ómpiedica divulgarea de informa˛ii
confiden˛iale sau pentru a garanta autoritatea ∫i impar˛ialitatea puterii
judec„tore∫ti.»
A. Argumentele p„r˛ilor
1. Reclaman˛ii
89. Reclaman˛ii consider„ c„ ingerin˛a Ón libertatea lor de exprimare nu era
necesar„ Óntr-o societate democratic„.
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Ei arat„ c„ articolele nu se refereau la via˛a privat„ a lui M. I., ci la ac˛iunile
∫i demersurile acesteia, considerate ilegale, pe l‚ng„ cele mai Ónalte autorit„˛i
jude˛ene, Ón scopul de a le convinge s„ Ói constituie dreptul de proprietate asupra
unui teren care apar˛inea deja unei alte persoane. Ei consider„, a∫adar, c„ era
datoria lor s„ semnaleze opiniei publice, ilegalit„˛ile comise, mai ales de c„tre cei
care au obliga˛ia de a face ca legea s„ fie respectat„
90. Reclaman˛ii sus˛in c„ afirma˛iile lor aveau o baz„ factual„, ∫i anume
acordarea terenului litigos lui M. I. , prin decizia prefectului din 23 ianuarie 1996,
de∫i Ón 1995, prefectul refuzase alte dou„ cereri similare. Œn plus, valabilitatea
titlului de proprietate al lui I. C. fusese confirmat„ prin decizia din 16 ianuarie
1996 a cur˛ii de apel Cluj Napoca. Ei arat„ de asemenea c„ proiectul de divizare a
terenului pe baza c„ruia prefectul atribuise teren lui M. I. cuprindea dou„ erori
esen˛iale, fapt recunoscut de prefect ∫i Guvern, ∫i ei consider„ aceste erori se
datorau influen˛ei lui M. I.
91. Ei arat„ c„ buna lor credin˛„ a fost dovedit„ de faptul c„ au Óncercat s„
prezinte punctul de vedere al lui M. I. , dar ea a refuzat s„ le vorbeasc„. Œn plus, ei
au luat leg„tura cu prefectul ∫i au publicat explica˛iile acestuia.
92. Œn ultimul r‚nd, reclaman˛ii subliniaz„ c„ desp„gubirea acordat„ lui M. I.
era dispropor˛ionat„ Ón raport cu prejudiciul moral suferit ∫i cu veniturile reduse
pe care ace∫tia le aveau ca jurnali∫ti. Œn ceea ce prive∫te pedeapsa Ónchisorii ∫i
pedepsele accesorii impuse primului reclamant, acesta din urm„ consider„ c„ au
fost dispropor˛ionate.
2. Guvernul
93. Guvernul admite c„ a existat o ingerin˛„ Ón drepturile reclaman˛ilor la
libera exprimare, dar consider„ c„ ingerin˛a r„spunde exigen˛elor paragrafului 2 al
articolului 10 din Conven˛ie. El sus˛ine c„ jurnali∫tii au fost condamna˛i pentru
maniera Ón care au prezentat un litigiu de drept privat Óntre pre∫edinta tribunalului
Baia Mare ∫i un ter˛, care era departe de a privi o dezbatere de interes general.
94. Guvernul sus˛ine Ón plus c„ reclaman˛ii i-au atribuit lui M. I. fapte ilegale
foarte grave, de exemplu uzul de fals, f„r„ a le fi dovedit ∫i f„r„ ca acestea s„ aib„
o baz„ factual„. El arat„ c„ proiectul de divizare a terenului, pe baza c„ruia M. I.
ceruse prefectului eliberarea titlului de proprietate, constituia o simpl„ propunere
de dezmembrare a propriet„˛ii de stat, pe care prefectul o acceptase. Œn consecin˛„,
de∫i au existat erori Ón procesul de atribuire a terenului, ceea ce Guvernul admite,
el consider„ c„ M. I. nu a Ónc„lcate legea prin ob˛inerea titlului de proprietate
Óntemeiat pe noul proiect de dezmemebrare.
95. Guvernul sus˛ine ∫i c„ publicarea articolelor incriminate constituia o
Ónc„lcare a eticii jurnalistice, deoarece reclaman˛ii nu erau de bun„ credin˛„.
Guvernul este de p„rere c„ reclaman˛ii ∫i-au dovedit subiectivitatea plas‚ndu-se
exclusiv din punctul de vedere al uneia dintre p„r˛ile litigiului, f„r„ a prezenta
pozi˛ia Ón celeilalte.
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96. El concluzioneaz„ c„ Ón absen˛a bunei credin˛e ∫i a bazei faptice Ón
acuza˛iile lor, condamnarea ziari∫tilor era necesar„ pentru protec˛ia reputa˛iei lui
M. I. ∫i, Ón concluzie, cuantumul indemniza˛iei pentru prejudiciul moral era
justificat prin gravitatea atingerii aduse reputa˛iei lui M. I.
97. Œn ceea ce prive∫te primul reclamant, Guvernul sus˛ine c„ pedeapsa de 10
luni Ónchisoare a fost impus„ doar datorit„ faptului c„ reclamantul se g„sea Ón
stare de recidiv„, deoarece, Ón aceste condi˛ii, legea permite o agravare a pedepsei.

B. Aprecierea Cur˛ii
1. Principii generale
98. Curtea aminte∫te c„, conform unei jurispruden˛a bine stabilite, presa
joac„ un rol esen˛ial Óntr-o societate democratic„: dac„ ea nu trebuie s„ Óntreac„
anumite limite, care ˛in de protec˛ia reputa˛iei ∫i drepturilor celorlal˛i, Ói incumb„
Óns„ obliga˛ia de a comunica, cu respectarea Óndatoririlor ∫i responsabilit„˛ilor
celorlal˛i, informa˛ii ∫i idei cu privire la toate problemele de interes general, mai
ales cele care privesc func˛ionarea puterii judiciare (DeHaes ∫i Gijsels Ómpotriva
Belgiei, hot„r‚re din 24 februarie1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-I,
pp. 233-234, §37).
99. Dac„ statele contractante se bucur„ de o anume marj„ de apreciere pentru
a judeca asupra necesit„˛ii unei ingerin˛e Ón materie, o asemenea marj„ este
dublat„ de un control european care poart„ at‚t asupra legii, c‚t ∫i asupra
deciziilor care o aplic„ (Sunday Times Ómpotriva Regatului Unit (no 2), hot„r‚re
din 26 noiembrie 1991, seria A no 217, p. 29, §50).
100. Œn exercitarea controlului s„u, Curtea trebuie s„ analizeze ingerin˛a
litigioas„ Ón lumina tuturor circumstan˛elor spe˛ei, inclusiv valoarea afirma˛iilor
reclamantului ∫i contextul Ón care acestea au fost f„cute, pentru a determina dac„
ingerin˛a era Óntemeiat„ pe «o nevoie social„ imperioas„», «propor˛ional„ cu
scopul legitim urm„rit» ∫i dac„ motivele invocate de autorit„˛ile na˛ionale pentru a
o justifica apar drept «pertinente ∫i suficiente» (Sunday Times, citat mai sus,§ 50
∫i Nikula Ómpotriva Finlandei, nr. 31611/96, § 44, CEDO 2002-II).
101. Natura ∫i gravitatea pedepselor aplicate sunt, de asemenea, elemente
care trebuie luate Ón considerare atunci c‚nd se apreciaz„ propor˛ionalitatea
ingerin˛ei. (Perna Ómpotriva. Italiei [GC], nr. 48898/99, § 39, CEDO 2003-V).
2. Aplicarea la spe˛„ a principiilor men˛ionate
102. Nu se poate contesta faptul c„ respectiva condamnarea a reprezentat o
«ingerin˛„ a unei autorit„˛i publice» Ón dreptul reclaman˛ilor la libera exprimare,
c„ aceasta era «prev„zut„ de lege» ∫i c„ urm„rea un scop legitim, «protec˛ia
reputa˛iei (...) altuia». R„m‚ne de stabilit dac„ ingerin˛a era «necesar„ Óntr-o
societate democratic„».
103. Curtea relev„ c„ articolele incriminate purtau asupra unor teme de
interes general ∫i, Ón mod special, de actualitate pentru societatea rom‚neasc„, ∫i
anume procesul de restituire a terenurilor ∫i presupusa corup˛ie a Ónal˛ilor
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func˛ionari din administra˛ie. Dac„ se poate considera adesea c„ este necesar ca
magistra˛ii s„ fie proteja˛i de atacuri grave ∫i nefundamentate, este de asemenea
adev„rat c„ atitudinea lor, chiar ∫i Ón afara tribunalelor ∫i mai ales c‚nd se folosesc
de calitatea lor de magistra˛i, poate constitui o preocupare legitim„ a presei ∫i
contribuie la dezbaterea asupra func˛ion„rii justi˛iei ∫i moralitatea celor care sunt
garan˛ii justi˛iei. A∫adar, Curtea trebuie s„ dovedeasc„ cea mai mare pruden˛„,
atunci c‚nd, precum Ón cauza de fa˛„, m„surile luate sau sanc˛iunile aplicate de
autoritatea na˛ional„ sunt de natur„ s„ descurajeze presa s„ participe la discutarea
problemelor de interes general legitim. (Bladet Tromso ∫i Stensaas Ómpotriva
Norvegiei, [GC], no 21980/93, CEDO 1999-III, § 64).
104. Desigur, afirma˛iile reclaman˛ilor erau grave Ón m„sura Ón care acuzau
judec„torul c„ ar fi comis ilegalit„˛i, dar Curtea remarc„ faptul c„ acestea aveau o
baz„ faptic„ (a contrario, Barfod c. Danemark, hot„r‚re din 22 februarie 1989,
seria A nr. 149, § 35; Perna, mai sus citat„, §47). Curtea arat„ c„ nimic nu
dovede∫te c„ faptele descrise erau Ón totalitate false ∫i contribuiau la desf„∫urarea
unei campanii de def„imare Ómpotriva judec„torului Ón cauz„. Ea observ„, de
asemenea, c„ articolele incriminate nu purtau asupra vie˛ii private a lui M. I. , ci
asupra comportamentelor ∫i atitudinilor care implicau calitatea sa de magistrat
(mutatis mutandis, Dalban Ómpotriva Rom‚niei [GC], nr. 28114/95, §50, CEDO
1999-VI).
Dup„ cum rezult„ din articolele litigioase ∫i din documentele depuse de
reclaman˛i la dosar Ón fa˛a tribunalului, administra˛ia local„ a comis o gre∫eala
grav„, recunoscut„ de c„tre prefect, Ón procesul de restituire a terenurilor. Altfel,
prin decizia din 23 ianuarie 1996, prefectul Ói acordase lui M. I. un titlu de
proprietate asupra unui teren litigios, cu toate c„, cu ∫apte zile Ónainte,
valabilitatea titlului de proprietate a lui I. C. asupra aceluia∫i teren fusese
confirmat„ prin decizia cur˛ii de apel Cluj Napoca.
105. Curtea remarc„, de asemenea, c„ tribunalul nu a examinat probele
prezentate de reclaman˛i Ón ∫edin˛a din 27 martie 1998, dar a confirmat decizia
judec„toriei care considerase c„ neÓnceperea urm„ririi penale dispus„ de parchet
Ómpotriva lui M. I. era suficient„ pentru a stabili c„ informa˛iile con˛inute Ón
articole erau false.
106. fiin‚nd cont de faptul c„ reclaman˛ii au Óncercat s„ o contacteze pe M. I.
∫i c„, apoi, i-au luat interviu prefectului ∫i au prezentat pozi˛ia acestuia, Curtea
consider„ c„ nu exist„ motive de a se Óndoi de buna lor credin˛„.
107. Œn ceea ce prive∫te pedepsele pronun˛ate, Curtea observ„ c„ erau
deosebit de severe. Primul reclamant a fost condamnat la 10 luni Ónchisoare, din
care a efectuat 45 de zile, Ón timp ce cel de-al doilea reclamant a fost condamnat
la plata unei amenzi penale, cu suspendare. Ambii au fost condamna˛i s„ Ói
pl„teasc„ lui M. I. o desp„gubire Ón cuantum de 30 milioane lei cu titlu de daune
morale, ceea ce echivaleaz„ cu 1 582, 42 EUR la momentul pl„˛ii, sau
echivalentul a de dou„sprezece ori salariul lunar mediu.
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108. Curtea consider„, deci, c„ aceast„ condamnare e reclaman˛ilor era
dispropor˛ionat„ fa˛„ de scopul legitim urm„rit ∫i c„ autorit„˛ile na˛ionale nu au
oferit motive pertinente ∫i suficiente pentru a o justifica.
A∫adar, articolul 10 a fost Ónc„lcat.

II. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 8 DIN
CONVENfiIE
109. Primul reclamant afirm„ c„ interzicerea drepturilor sale p„rinte∫ti a adus
atingere dreptului s„u la respectarea vie˛ii de familie, garantat de articolul 8 din
Conven˛ie, conform c„ruia:
«1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale private ∫i de
familie.
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui
drept dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i dac„
constituie o m„sur„ care, Óntr-o societate democratic„, este necesar„ pentru
securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, bun„starea economic„ a ˛„rii, ap„rarea
ordinii ∫i prevenirea faptelor penale, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei, ori
protejarea drepturilor ∫i libert„˛ilor altora»
El sus˛ine c„ interdic˛ia total„ ∫i absolut„ de a Ó∫i exercita drepturile p„rinte∫ti
Ón timpul deten˛iei ∫i p‚n„ la ob˛inerea gra˛ierii, adic„ inclusiv Ón perioada Ón care
a fost eliberat provizoriu pentru motive familiale ∫i medicale, constituie o
ingerin˛„ grav„ Ón dreptul s„u la respectarea vie˛ii familiale, care nu este justificat„
de luarea Ón considerare a interesului copiilor.
110. Guvernul arat„ c„ interzicerea drepturilor p„rinte∫ti, ca pedeaps„
accesorie, se aplic„ Ón mod automat, din momentul Ón care o privare de libertate a
fost pronun˛at„. El subliniaz„ c„ deten˛ia creeaz„, Ón mod inevitabil, restric˛ii Ón
exerci˛iul normal al vie˛ii familiale ∫i c„, Ón plus, Ón timpul deten˛iei, condamnatul
nu mai are autoritate moral„ pentru a Ó∫i exercita drepturile p„rinte∫ti. .
111. Curtea remarc„, Ón primul r‚nd, c„ interzicerea drepturilor p„rinte∫ti a
primului reclamant constituie o ingerin˛„ Ón dreptul s„u la respectarea vie˛ii sale
familiale.
Curtea arat„ c„ Ón spe˛„ nu s-a contestat faptul c„ interzicerea era Óntemeiat„
pe articolele 64 ∫i 71 Cod penal ∫i c„, Ón consecin˛„, era prev„zut„ de lege, Ón
sensul primului paragraf din articolul 8. R„m‚ne de examinat dac„ ingerin˛a
urm„rea un scop legitim. Cu privire la acest aspect, Curtea re˛ine c„, Ón opinia
Guvernului, ingerin˛a viza ap„rarea securit„˛ii, moralit„˛ii ∫i educa˛iei minorilor.
47. Curtea reaminte∫te c„, Ón cauzele de acest fel, examinarea elementelor
care servesc cel mai bine intereselor copilului este Óntotdeauna de o importan˛„
fundamental„ (Johansen Ómpotriva Norvegiei, hot„r‚rea din 7 august 1996,
Culegerea 1996-III, paragraful 64), c„ interesul copilului trebuie considerat ca
fiind primordial ∫i c„ doar un comportament deosebit de nedemn poate determina
ca o persoan„ s„ fie privat„ de drepturile sale p„rinte∫ti Ón interesul superior al
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copilului (hot„r‚rea Gnahore Ómpotriva Fran˛ei, nr. 40031/98, paragraful 59,
CEDO 2000-IX, ∫i Johansen, anterior citat„, paragraful 78).
48. Curtea constat„ c„ infrac˛iunea care a determinat condamnarea
reclamantului era absolut independent„ de aspectele legate de autoritatea
p„rinteasc„ ∫i c„ niciodat„ nu i s-a repro∫at reclamantului absen˛a Óngrijirii
copiilor sau rele tratamente aplicate lor.
Curtea observ„ c„, Ón dreptul rom‚n, interzicerea exercit„rii drepturilor
p„rinte∫ti se aplic„ Ón mod automat ∫i absolut cu titlu de pedeaps„ accesorie,
oric„rei persoane care execut„ o pedeaps„ cu Ónchisoarea, Ón absen˛a oric„rui
control exercitat de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti ∫i f„r„ a lua Ón considerare tipul
infrac˛iunii sau interesul minorilor. Ca atare, ea constituie mai mult o sanc˛iune
moral„ av‚nd drept scop pedepsirea condamnatului ∫i nu o m„sur„ de protec˛ie a
copilului.
49. Œn aceste circumstan˛e, Curtea consider„ c„ nu s-a demonstrat c„
retragerea absolut„ ∫i prin efectul legii a drepturilor p„rinte∫ti ale primului
reclamant corespundea unei necesit„˛i primordiale privind interesele copilului, ∫i
c„, Ón consecin˛„, urm„rea un scop legitim, anume protec˛ia s„n„t„˛ii, moralei sau
a educa˛iei minorilor.
Œn consecin˛„, articolul 8 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat Ón ceea ce Ól prive∫te
pe primul reclamant.
III. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 13
COROBORAT CU ARTICOLUL 8 DIN CONVENfiIE
50. Primul reclamant afirm„ c„ nu avea la dispozi˛ie un recurs eficient Ón
dreptul intern pentru a contesta interzicerea drepturilor p„rinte∫ti. Invoc„ Ón acest
sens articolul 13 din Conven˛ie, conform c„ruia:
îOrice persoan„, ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i recunoscute de prezenta
conven˛ie au fost Ónc„lcate, are dreptul s„ se adreseze efectiv unei instan˛e
na˛ionale, chiar ∫i atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane care au
ac˛ionat Ón exercitarea atribu˛iilor lor oficiale. “
51. Guvernul sus˛ine c„ reclamantul ar fi putut s„ ridice Ón fa˛a Tribunalului
o excep˛ie de neconstitu˛ionalitate a articolului 71 din Codul Penal ∫i s„ solicite
examinarea acestui aspect de c„tre Curtea Constitu˛ional„.
52. Curtea reaminte∫te c„ articolul 13 din Conven˛ie impune un recurs
pentru capetele de cerere considerate ca put‚nd fi sus˛inute Ón sensul Conven˛iei
(hot„r‚rea Boyle ∫i Rice Ómpotriva Marii Britanii din 27 aprilie 1988, Seria A nr.
131, §152). Acest recurs trebuie s„ fie eficient ∫i trebuie s„ permit„ instan˛ei
interne competente s„ examineze fondul cererii ∫i s„ dispun„ o repara˛ie adecvat„
(hot„r‚rea Klass ∫. a. Ómpotriva Germaniei din 6 septembrie 1978, Seria A, nr. 28,
§64).
53. Œn spe˛„, este neÓndoielnic c„ cererea reclamantului Óntemeiat„ pe
articolul 8 din Conven˛ie poate fi sus˛inut„, de vreme ce Curtea a considerat c„
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retragerea drepturilor p„rinte∫ti este analizat„ drept o ingerin˛„ Ón exercitarea
dreptului reclamantului la via˛„ de familie. Curtea va analiza Ón continuare dac„
recursul Ón fa˛a Cur˛ii Constitu˛ionale era eficient Ón practic„, la fel ca ∫i Ón drept,
∫i permitea instan˛ei interne competente s„ examineze acest cap„t de cerere ∫i s„
dispun„ o repara˛ie adecvat„.
54. Curtea subliniaz„ c„ Ón dreptul rom‚n retragerea autorit„˛ii p„rinte∫ti este
un efect al legii ∫i se aplic„ automat cu titlu de pedeaps„ accesorie pedepsei cu
Ónchisoarea. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea Guvernului c„ reclaman˛ii ar fi putut s„
ridice excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a articolelor 64 ∫i 71 Cod Penal ∫i s„
solicite examinarea acesteia de c„tre Curtea Constitu˛ional„, Curtea reitereaz„
concluzia din decizia de admisibilitate conform c„reia acest recurs nu era
accesibil pentru c„ nu adresa direct Cur˛ii Constitu˛ionale excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate (mutatis mutandis, decizia Pantea Ómpotriva Rom‚niei din 6
martie 2001, nr. 33343/1996).
55. Curtea constat„ c„, oricum, Curtea Constitu˛ional„ se pronun˛ase prin
decizia din 14 iunie 2001 (vezi paragraful 22 de mai sus) asupra
constitu˛ionalit„˛ii acestui articol, consider‚ndu-l conform Constitu˛iei; aceasta a
considerat c„ aplicarea pedepselor accesorii, chiar dac„ se face automat, ˛ine de
politica penal„ a legiuitorului.
56. Fa˛„ de cele de mai sus, Curtea consider„ c„ posibilitatea reclamantului
de a ridica excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a articolelor 64 ∫i 71 Cod Penal ∫i de
a solicita examinarea acesteia de c„tre Curtea Constitu˛ional„ nu constituia un
recurs efectiv care s„ ofere o repara˛ie adecvat„ pentru cererea Óntemeiat„ pe
articolul 8 din Conven˛ie.
îŒn consecin˛„, articolul 13 coroborat cu articolul 8 din Conven˛ie a fost
Ónc„lcat Ón ceea ce Ól prive∫te pe primul reclamant.
IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
57. Conform articolului 41 din Conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “

A. Prejudiciul
58. Primul reclamant solicit„ 50. 000 de Euro pentru prejudiciul moral ca
urmare a condamn„rii penale la 10 luni de Ónchisoare, din care a executat 45 de
zile, precum ∫i a retragerii drepturilor sale p„rinte∫ti ∫i agrav„rii st„rii de s„n„tate.
Cel de al doilea reclamant solicit„ 1582,42 de Euro pentru desp„gubirile
civile acordate lui M. I. , sum„ pe care a pl„tit-o ziarului, care o achitase cu titlu
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provizoriu Ón locul lor. Reclamantul sus˛ine c„ a pl„tit, de asemenea, partea
primului reclamant pentru c„ acesta nu dispunea de resurse suficiente.
Solicit„ totodat„ 5000 de Euro pentru prejudiciul moral suferit ca urmare a
condamn„rii penale ∫i Ónscrierii acesteia Ón cazierul judiciar.
59. Guvernul nu a prezentat observa˛ii cu privire la acest aspect.
60. Curtea constat„ c„ exist„ o leg„tur„ de cauzalitate Óntre Ónc„lcarea
articolului 10 ∫i obliga˛ia reclaman˛ilor de a pl„ti solidar suma de 1582,42 de
Euro pentru prejudiciul suferit de c„tre judec„torul M. I.
Œn consecin˛„, Curtea dispune acordarea acestei sume (1582,42 de Euro)
c„tre cel de al doilea reclamant, care a achitat-o efectiv.
61. Œn ceea ce prive∫te daunele morale, Curtea consider„ c„ reclaman˛ii au
suferit un prejudiciu moral indiscutabil ca urmare a condamn„rii lor penale.
Curtea re˛ine c„ primul reclamant a fost condamnat la o pedeaps„ de 10 luni de
Ónchisoare din care a efectuat 45 de zile, iar al doilea reclamant a fost condamnat
la amend„ penal„ cu suspendare. La aceasta se adaug„, pentru primul reclamant,
retragerea drepturilor p„rinte∫ti fa˛„ de copiii s„i.
62. Av‚nd Ón vedere circumstan˛ele cauzei ∫i, pronun˛‚ndu-se Ón echitate, a∫a
cum prevede articolul 41, pentru repararea prejudiciului moral Curtea acord„
suma de 5000 de Euro primului reclamant ∫i de 1000 de Euro celui de al doilea.

B. Cheltuieli de judecat„
63. Primul reclamant solicit„ acordarea unei sume de 670 de Euro pentru
cheltuielile din cadrul procedurilor interne, detaliate dup„ cum urmeaz„:
a) 130 de Euro pentru cheltuielile de transport angajate a participa la
∫edin˛ele de judecat„;
b) 450 de Euro pentru cheltuielile suportate Ón timpul deten˛iei ∫i al grevei foamei
Ón scopul achizi˛ion„rii de medicamente, hran„ ∫i pentru vizitele din partea so˛iei;
c) 80 de Euro pentru cheltuieli diverse (multiplicarea documentelor, telefon
etc. ).
Cel de al doilea reclamant solicit„ acordarea sumei de 210 de Euro pentru
cheltuielile suportate Ón timpul procedurilor interne, pentru cheltuieli de transport
(130 Euro) ∫i cheltuieli diverse (80 Euro).
Reclaman˛ii solicit„ acordarea unei sume de 9771,78 de Euro pentru onorariile
avocatului Ón cadrul procedurii Ón fa˛a Cur˛ii. Ca document justificativ, reclaman˛ii
depun copia conven˛iei de asisten˛„ judiciar„, semnat„ la 17 octombrie 2003 cu
avocatul acestora, precum ∫i decontul pentru 99 de ore de munc„ ∫i tarifele pe or„
percepute de aceasta. Avocatul s-a angajat, de asemenea, s„ nu cear„ achitarea
onorariului s„u p‚n„ la momentul Ón care reclaman˛ii au resurse financiare suficiente.
64. Guvernul nu a formulat observa˛ii Ón leg„tur„ cu acest aspect.
65. Curtea constat„ c„ reclaman˛ii nu justificat sub nici o form„ cheltuielile
suportate Ón cadrul procedurilor interne. Œn consecin˛„, hot„r„∫te s„ nu acorde nici
o sum„ cu acest titlu.
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66. Œn ceea ce prive∫te cheltuielile pentru procedura Ón fa˛a Cur˛ii, aceasta
trebuie s„ stabileasc„ dac„ au fost cu adev„rat suportate, c„ acestea au fost
necesare ∫i c„ au o valoare rezonabil„ (Nilsen ∫i Johnsen Ómpotriva Norvegiei,
[GC], nr. 23118/93, §62, CEDH 1999-VIII).
Œn ceea ce prive∫te faptul c„ reclaman˛ii nu au achitat Ónc„ onorariile
datoratei avocatei, Curtea aminte∫te c„ acordarea de desp„gubiri pentru onorarii
nu trebuie s„ se limiteze doar la sumele achitate deja de reclaman˛i avoca˛ilor lor,
Óntruc‚t, dup„ cum Curtea a stabilit anterior, o asemenea interpretare ar constitui
un element de descurajare pentru mul˛i avoca˛i s„ reprezinte Ón fa˛a Cur˛ii
reclaman˛i cu mijloace financiare reduse (hot„r‚rea Zdanoka Ómpotriva Letoniei,
nr. 572788/00, §123, din 17 iunie 2004). Curtea a acordat Óntotdeauna sume cu
titlu de cheltuieli de judecat„ Ón cazurile Ón care onorariile, Ón totalitate sau par˛ial,
r„m„seser„ neachitate de reclaman˛i (hot„r‚rea Kamasinski Ómpotriva Austriei, din
19 decembrie 1989, seria A nr. 168, §115; Iatridis Ómpotriva Greciei Grèce [GC]
(satisfac˛ie echitabil„), nr. 31107/96, § 55, CEDH 2000-XI).
67. Œn caz„, de∫i conven˛ia de asisten˛„ a fost Óncheiat„ dup„ decizia de
admisibilitate, nimic nu conduce la concluzia c„ aceasta ar fi simulat„.
Cu toate acestea, Curtea consider„ c„ suma total„ solicitat„ de reclaman˛i cu
titlu de cheltuieli pentru onorariile avocatei este oarecum excesiv„.
Œn aceste condi˛ii ∫i av‚nd Ón vedere elementele pe care le are la dispozi˛ie,
precum ∫i jurispruden˛a Ón materie, Curtea, statu‚nd Ón echitate, conform
articolului 41 din Conven˛ie, apreciaz„ rezonabil s„ acorde Ón solidar
reclaman˛ilor suma de 4000 de Euro pentru procedura Ón fa˛a Cur˛ii.

C. Penalit„˛i de Ónt‚rziere
68. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„ri de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.
PENTRU MOTIVELE DE MAI SUS, CURTEA, ŒN UNANIMITATE
1. Hot„r„∫te c„ articolul 10 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
2. Hot„r„∫te articolul 8 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat Ón ceea ce Ól prive∫te pe
primul reclamant;
3. Hot„r„∫te c„ articolul 13 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat Ón ceea ce Ól
prive∫te pe primul reclamant;
4. Hot„r„∫te
a) c„ Statul p‚r‚t trebuie s„ acorde reclaman˛ilor, Ón trei luni de la
r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii conform articolului 44 alineat 2 din
Conven˛ie, sumele de mai jos:
i. 1582,42 Euro (o mie cinci sute optzeci ∫i doi de Euro ∫i patruzeci ∫i
doi de cen˛i) celui de al doilea reclamant pentru prejudiciul material;
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ii. 5000 Euro (cinci mii de Euro) primului reclamant pentru prejudiciul
moral;
iii. 1000 (o mie de Euro) celui de al doilea reclamant pentru prejudiciul
moral;
iv. 4000 (patru mii de Euro) Ón solidar celor doi reclaman˛i cu titlu de
cheltuieli de judecat„;
b) c„ aceste sume sunt convertibile Ón lei la rata de schimb aplicabil„ la
data efectu„rii pl„˛ii;
c) c„, de la data expir„rii termenului men˛ionat ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii,
la aceste sume se va aplica o dob‚nd„ simpl„ echivalent„ cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca
central„ european„ aplicabil„ pentru acea perioad„, majorat„ cu trei
puncte procentuale.
5. Respinge restul cererii de repara˛ie echitabil„.
Redactat Ón limba francez„ ∫i comunicat„ Ón scris la 28 septembrie 2004,
conform articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulament.
J. -P. COSTA
Pre∫edinte
Sally DOLLE
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 5 octombrie 2004

Ón cauza Barbu Anghelescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 46430/99)

Œn cauza Barbu Anghelescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii J. -P. Costa, pre∫edinte; A. B. Baka, L.
Loucaides, C. BÓrsan, K. Jungwiert, M. Ugrekhelidze, doamna A Mularoni
judec„tori; ∫i doamna S. Dollé, grefier de sec˛ie;
dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la data de 2 decembrie 2003 ∫i 14
septembrie 2004,
pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 46430/99, Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Barbu Anghelescu
(reclamantul), a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia) la
data de 11 martie 1998, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
2. Guvernul rom‚n (Guvernul) este reprezentat de doamna R. Rizoiu,
Agentul Guvernului rom‚n pentru Curtea European„ a Drepturilor Omului, din
cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamantul sus˛ine, Ón special, c„ a fost victima unor rele tratamente din
partea poli˛i∫tilor, cu ocazia unui control rutier.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform art. 5 alin. 2 din Protocolul nr. 11 la
Conven˛ie).
5. Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a Cur˛ii (art. 52 alin. 1 din
Regulament). Œn cadrul acesteia, Camera Ónvestit„ cu judecarea cererii (articolul
27 (1) din Conven˛ie) a fost constituit„ conform articolului 26 (1) din
Regulament.
6. Prin decizia din 2 decembrie 2003, Camera a declarat cererea par˛ial
admisibil„.
7. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise privind fondul
cererii (articolul 59 (1) din Regulament).
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ŒN FAPT
I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
8. Reclamantul s-a n„scut Ón 1949 ∫i are domiciliul Ón Turcine∫ti.

A. Incidentul din 15 aprilie 1996
1. Faptele, astfel cum au fost stabilite Ón decizia din 18 octombrie 2001 a
Cur˛ii de Apel din Pite∫ti
9. La 15 aprilie 1996, Ón timp ce conducea ma∫ina, reclamantul a fost oprit de
un agent de poli˛ie rutier„, plutonierul B.
10. Din cauza alterca˛iei dintre reclamant ∫i B. , un alt poli˛ist, Z. , a
intervenit.
Poli˛istul B. i-a pus Ón vedere reclamantului c„ se afl„ Ón stare de ebrietate,
spun‚ndu-i c„ este îmort de beat“ ∫i i-a adresat injurii. Apoi l-a str‚ns de g‚t pe
reclamant cu propriul fular ∫i l-a chemat pe colegul s„u, plutonierul Z. , care se
afla la 50 de metri distan˛„. Dup„ sosirea acestuia din urm„, B. l-a agresat pe
reclamant, cauz‚ndu-i leziuni care au necesitat patru-cinci zile de Óngrijiri
medicale, conform certificatului Óntocmit la 17 aprilie 1996 de c„tre un medic de
la laboratorul medico-legal din Gorj (a se vedea paragraful 14 de mai jos).
Reclamantul a Óncercat s„ scape, dar a fost prins de c„tre poli˛i∫ti.
2. Versiunea Guvernului
11. Guvernul propune o alt„ versiune dec‚t cea re˛inut„ Ón decizia din 18
octombrie 2001 a Cur˛ii de Apel din Pite∫ti.
12. Œn opinia Guvernului, atunci c‚nd a fost oprit de agen˛ii de la poli˛ia
rutier„, care i-au solicitat s„ prezinte actele ∫i acceptul pentru un test de
alcoolemie, reclamantul a Óncercat s„ fug„. Ca atare, poli˛i∫tii au Óncercat s„-l
imobilizeze, pentru a-l Ómpiedica s„ fug„. Reclamantul a devenit agresiv,
provoc‚nd o alterca˛ie. Ca rezultat al acestei alterca˛ii, at‚t reclamantul, c‚t ∫i unul
dintre poli˛i∫ti au fost r„ni˛i, astfel cum reiese din certificatele medicale Óntocmite.
13. Œn opinia Guvernului, leziunile traumatice constatate ulterior asupra
reclamantului ∫i provocate de c„tre poli˛i∫ti au fost cauzate Ón mod accidental, Ón
timp ce ace∫tia Óncercau s„ Ól lini∫teasc„ ∫i s„-l Ómpiedice s„ fug„.
3. Rezultatele examenului medico-legal la care a fost supus reclamantul
14. Parchetul a dispus supunerea reclamantului la un examen medico-legal
cu privire la leziunile pe care le prezenta. Raportul Óntocmit la 17 aprilie 1996 de
c„tre medicul D. din laboratorul medico-legal din Gorj a constatat existen˛a mai
multor leziuni traumatice care ar fi putut fi produse prin lovituri provocate cu un
corp dur sau prin ap„sare cu degetele sau cu unghiile. Raportul constat„ trei
echimoze de 2 x 1 cm2 Ón partea st‚ng„ a g‚tului, dintre care una acoperit„ de o
excoria˛ie ∫i trei echimoze ∫i o excoria˛ie de respectiv 1,5 x 1,5 cm2, 2 x 1 ∫i 1 x 1
cm2 Ón partea dreapt„ a g‚tului; o excoria˛ie Ón regiunea clavicular„ st‚ng„ ∫i o
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excoria˛ie pe frunte de 1,5 x 0,5 cm2. Aceste leziuni necesitau, conform aceluia∫i
certificat, patru-cinci zile de Óngrijiri medicale.

B. Procedura penal„ Ómpotriva reclamantului
15. A∫a cum reiese din ordonan˛a de re˛inere, poli˛i∫tii l-au re˛inut pe
reclamant pe motiv c„ acesta a refuzat s„ prezinte permisul de conducere ∫i s„ se
supun„ unui test de alcoolemie, c„ l-a lovit pe B. ∫i l-a mu∫cat de deget.
16. Dup„ re˛inerea sa, Ón seara de 15 aprilie 1996, reclamantul a fost Ónso˛it
de Poli˛ie la spitalul din T‚rgu-Jiu pentru prelevare de probe biologice Ón vederea
stabilirii alcoolemiei. Dup„ cum rezult„ dintr-o adeverin˛„ eliberat„ la 5
septembrie 2000 de la directorul spitalului, proba a fost luat„ de c„tre Poli˛ie Ón
scopul de a o depune la laboratorul medico-legal din Gorj.
17. La 16 aprilie 1996, parchetul de pe l‚ng„ judec„toria T‚rgu-Jiu a dispus
Ónceperea urm„ririi penale Ómpotriva reclamantului pentru ultraj ∫i refuzul de a se
supune la prelevarea de probe biologice. Œn aceast„ privin˛„, procurorul a ar„tat c„
reclamantul lovise un agent de poli˛ie Ón exerci˛iul func˛iunii, provoc‚ndu-i
leziuni ce au necesitat ∫ase-∫apte zile de Óngrijiri medicale.
18. Œn aceea∫i zi, procurorul a dispus luarea m„surii arest„rii preventive a
reclamantului pentru o perioad„ de 30 de zile.
19. La 25 aprilie 1996, reclamantul a fost liberat pe cau˛iune.
20. A∫a cu rezult„ dintr-o adres„ transmis„ la 3 octombrie 1996 de c„tre
laboratorul medico-legal din Gorj ca r„spuns la o adres„ a judec„toriei din T‚rguJiu, probele biologice recoltate la 15 aprilie 1996 n-au fost niciodat„ transmise
acestuia de organele de urm„rire penal„.
21. Prin rechizitoriul din 29 aprilie 1996, Parchetul l-a trimis Ón judecat„ pe
reclamant. La 13 martie 1998, Judec„toria T‚rgu-Jiu ∫i-a declinat competen˛a Ón
favoarea Tribunalului Gorj.
22. Prin hot„r‚rea din 24 decembrie 1998, Tribunalul l-a condamnat pe
reclamant la o pedeaps„ de 1 an ∫i 6 luni Ónchisoare pentru infrac˛iunea prev„zut„
de Decretul privind circula˛ia pe drumurile publice ∫i aceea de ultraj.
23. La 4 mai 1999, Curtea de Apel Craiova a desfiin˛at sentin˛a din 24
decembrie 1998 stabilind c„ tribunalul nu era competent ∫i a trimis cauza spre
rejudecare la Judec„toria T‚rgu-Jiu.
24. La 23 februarie 2000, la cererea reclamantului, Curtea Suprem„ de
Justi˛ie a decis str„mutarea cauzei la Judec„toria Pite∫ti pentru motive care ˛in de
buna administrare a justi˛iei.
25. La 28 noiembrie 2000, aceast„ instan˛„ l-a condamnat pe reclamant la
pedeapsa de 1 an Ónchisoare. Judec„toria a statuat c„ acesta a comis infrac˛iunea
de ultraj ∫i infrac˛iunea prev„zut„ de articolul 37 (3) din Decretul nr. 328/1966
privind circula˛ia pe drumurile publice. Prin decizia din 10 aprilie 2001,
Tribunalul Arge∫ a men˛inut sentin˛a din 28 noiembrie 2000.
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26. La 18 octombrie 2001, Curtea de Apel Pite∫ti a admis recursul
reclamantului. Instan˛a a statuat c„ fapta nu exist„ ∫i, Ón temeiul articolului 11 (2)
a) din Codul de procedur„ penal„, l-a achitat pe reclamant. Œntemeindu-se pe
probele din dosar, Ón special pe certificatele medico-legale ∫i pe declara˛iile a 3
martori, instan˛a a constatat c„ reclamantul fusese agresat (îsugrumat“ ∫i îlovit“)
de c„tre agentul de poli˛ie B. cu ocazia unui control rutier. Curtea de Apel a
stabilit c„ cei doi poli˛i∫ti au ac˛ionat abuziv, astfel Ónc‚t nu i se putea repro∫a
reclamantului c„ a Óncercat s„ fug„.
27. Œn ceea ce prive∫te martorii care au dat declara˛ii Ón favoarea acuz„rii,
Curtea de Apel a considerat c„ nici unul dintre ace∫tia nu asistase Ón mod
nemijlocit la incidentul din 15 aprilie 1996, av‚nd Ón vedere c„ unii erau situa˛i
prea departe de locul incidentului (mai mult de 50 de metri), Ón timp ce al˛ii doar
aflaser„ Ón mod indirect despre aceste fapte.

C. Procedura penal„ Ómpotriva agen˛ilor de poli˛ie
28. La 10 mai 1996, reclamantul a depus pl‚ngere Ómpotriva lui B. ∫i a lui Z.
pentru purtare abuziv„, infrac˛iune prev„zut„ de articolul 250 din Codul penal.
29. La 3 iunie 1997, Parchetul militar Craiova a dispus Ónceperea urm„ririi
penale Ómpotriva lui B. Œn cadrul acestei proceduri, reclamantul s-a constituit parte
civil„. La 12 ianuarie 1998, Parchetul a dispus scoaterea de sub urm„rire penal„ a
lui B. ∫i neÓnceperea urm„ririi penale Ón privin˛a lui Z.
30. Œn ordonan˛a din 12 ianuarie 1998, Parchetul militar a considerat c„
poli˛istul B. nu se comportase abuziv ∫i c„ acesta Óncercase s„-l Ómpiedice pe
reclamant s„ fug„, tr„g‚ndu-l de fular. Œn ceea ce prive∫te leziunile traumatice
prezentate de reclamant, Parchetul militar a considerat c„ acestea nu au fost
cauzate cu inten˛ie de c„tre ofi˛erul B. , ele fiind consecin˛a actelor prin care s-a
materializat Óncercarea legal„ de a-l imobiliza pe reclamant ∫i de a-l Ómpiedica s„
fug„. Parchetul militar a re˛inut, de asemenea, c„ reclamantul a avut un
comportament refractar, chiar agresiv ∫i c„ acesta adresase injurii poli˛istului B. ∫i
c„ Ól mu∫case, Óncerc‚nd s„ fug„. Cu privire la omisiunea poli˛i∫tilor de a prezenta
probele biologice prelevate de la reclamant pentru analiz„, Parchetul militar a
constatat c„ poli˛i∫tii Ón cauz„ depuseser„ probele la Poli˛ie ∫i c„ acestea au
disp„rut ulterior. Parchetul militar a concluzionat c„ nu s-a putut stabili care erau
persoanele responsabile de aceast„ omisiune.
31. Reclamantul a f„cut pl‚ngere Ón fa˛a procurorului ierarhic superior. La 22
aprilie 1998, Parchetul militar de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie a men˛inut
ordonan˛a din 12 ianuarie 1998.
Reclamantul a f„cut pl‚ngere Ón fa˛a instan˛ei Ómpotriva ordonan˛ei
Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul militar Timi∫oara, cale de atac care nu era
prev„zut„ de Codul de procedur„ penal„, dar care a ap„rut ca urmare a deciziei
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 486 din 2 decembrie 1997, Ón virtutea principiului
liberului acces la justi˛ie, prev„zut de articolul 21 din Constitu˛ie.
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32. La 25 mai 2001, Tribunalul militar a admis pl‚ngerea reclamantului, a
constatat c„ ancheta penal„ a fost incomplet„ ∫i a trimis dosarul la Parchetul
militar Craiova, cu indicarea cercet„rilor care trebuiau efectuate. Tribunalul a
statuat c„ Parchetul nu stabilise cu exactitate nici ora, nici locul incidentului, c„
nu verificase ordinul de misiune primit de poli˛i∫tii Ón cauz„ ∫i dac„ ace∫tia Ól
respectaser„.
33. Œn plus, Tribunalul militar a observat c„ Parchetul nu cercetase dac„
utilizarea for˛ei fizice Ómpotriva reclamantului de c„tre poli˛i∫ti era necesar„
datorit„ comportamentului s„u sau cu alte scopuri. Tribunalul a statuat c„
vinov„˛ia poli˛i∫tilor trebuia stabilit„ Ón raport cu motivele re˛inute Ón ordonan˛a de
re˛inere Ómpotriva reclamantului. Instan˛a a precizat c„ trebuiau audia˛i at‚t
personalul din cadrul sec˛iei de arest din Inspectoratul de Poli˛ie, c‚t ∫i de˛inu˛ii
afla˛i Ón celul„ cu reclamantul Ón ziua arest„rii sale. Tribunalul a mai precizat c„,
de∫i s-a stabilit c„ reclamantului Ói fuseser„ recoltate probe biologice, a fost
abuziv din partea poli˛i∫tilor faptul c„ nu le-au prezentat niciodat„ pentru analiz„,
dar l-au acuzat pe reclamant c„ s-a sustras de la obliga˛ia de a permite s„-i fie
recoltate aceste probe.
34. Tribunalul militar a dispus efectuarea de c„tre Parchet a tuturor actelor de
urm„rire penal„, pe care le considerase ca incomplete ∫i a celor lips„. Instan˛a a
indicat, de asemenea, Parchetului analizarea dosarului de cercetare administrativ„
Ón privin˛a poli˛istului B. , care fusese ulterior trecut Ón rezerv„.
35. Hot„r‚rea din 25 mai 2001 a devenit definitiv„ ∫i dosarul de urm„rire
penal„ a fost trimis la Parchetul militar Craiova.
36. La 19 iulie ∫i 21 noiembrie 2001, reclamantul a solicitat Parchetului
accelerarea anchetei.
37. La 11 septembrie 2002, dup„ ascultarea, la 29 iulie ∫i 2 august 2002, a
poli˛i∫tilor Ónvinui˛i, Parchetul militar a dispus neÓnceperea urm„ririi penale. 38.
A∫a cum rezult„ din dosarul de urm„rire penal„, nici un alt act de cercetare nu a
fost Óndeplinit Ón cauz„.
39. Ordonan˛a Parchetului a fost motivat„ astfel: îexaminarea tuturor
probelor ∫i audierea, din nou, a poli˛i∫tilor n-au relevat elemente noi, de natur„ a
infirma solu˛ia ini˛ial„.“

II. DREPTUL ™I PRACTICA INTERNE APLICABILE
40. Dispozi˛iile referitoare la statutul procurorilor militari ∫i la poli˛i∫ti erau
cuprinse Ón legea nr. 54 din 9 iulie 1993 privind organizarea instan˛elor ∫i
parchetelor militare ∫i prevedeau urm„toarele:
Articolul 17
îAtributiile Ministerului Public sunt Óndeplinite prin procurori militari
constituiti Ón parchete militare, pe l‚nga fiecare instanta militara. “
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Articolul 23
îJudec„torii militari ∫i procurorii militari au calitatea de magistra˛i ∫i fac
parte din corpul magistra˛ilor. “
Articolul 24
îPoate fi numit magistrat militar persoana care, Ón afara condi˛iilor prev„zute
legea nr. 92/1992, are calitatea de ofi˛er activ. “
Articolul 30
îMagistra˛ii militari sunt militari activi ∫i au toate drepturile ∫i obliga˛iile ce
decurg din aceast„ calitate. (…) Acordarea gradelor militare ∫i Ónaintarea Ón grad a
magistra˛ilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale. “
Articolul 31
îŒnc„lcarea de c„tre magistra˛ii militari a normelor stabilite prin
Regulamentul disciplinei militare atrage r„spunderea lor Ón conformitate cu
prevederile acestuia. “
41. La data faptelor, organizarea ∫i func˛ionarea Poli˛iei rom‚ne erau
reglementate de legea nr. 26 din 12 mai 1994, conform c„reia poli˛i∫tii aveau
calitatea de militari activi. Competen˛a pentru urm„rirea penal„ ∫i judecata
poli˛i∫tilor cerceta˛i pentru comiterea de fapte prev„zute de legea penal„ apar˛inea,
Ón virtutea calit„˛ii lor de militari activi, parchetelor ∫i instan˛elor militare.
42. Aceast„ lege a fost abrogat„ de legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Poli˛iei ∫i de legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind
statutul poli˛istului, conform c„rora Ministerul de Interne a fost demilitarizat,
poli˛i∫tii av‚nd, din acel moment, statutul de func˛ionari publici. Competen˛a
pentru urm„rirea penal„ ∫i judecata poli˛i∫tilor cerceta˛i pentru comiterea de fapte
prev„zute de legea penal„ apar˛ine parchetelor ∫i instan˛elor de drept comun.
43. Conform dreptului intern Ón vigoare la momentul faptelor, personalul
Poli˛iei era asimilat militarilor. Competen˛a pentru urm„rirea penal„ ∫i judecata
poli˛i∫tilor cerceta˛i pentru comiterea de fapte interzise de legea penal„ apar˛inea,
Ón virtutea calit„˛ii lor de militari activi, parchetelor ∫i instan˛elor militare.
ŒN DREPT

I. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 3 DIN CONVENfiIE
Reclamantul pretinde c„ a fost Ónc„lcat articolul 3 din Conven˛ie, care
prevede urm„toarele:
îNimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante.“
44. Curtea arat„ c„ acest cap„t de cerere prive∫te, pe de o parte, relele
tratamente pe care reclamantul pretinde c„ le-a suferit din partea poli˛i∫tilor la 15
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aprilie 1996 ∫i, pe de alt„ parte, caracterul anchetei desf„∫urate de c„tre autorit„˛i
Ón ceea ce prive∫te aceste rele tratamente.
1. Asupra pretinselor rele tratamente

A. Argumentele p„r˛ilor
45. Reclamantul arat„ c„ poli˛i∫tii Ónvinui˛i l-au supus unor rele tratamente,
care nu au fost nici necesare, nici justificate, Óntruc‚t el a fost de acord s„ se
supun„ at‚t controlului rutier, c‚t ∫i recolt„rii probelor solicitate. El arat„, de
asemenea, c„ a suferit consecin˛e negative ale acestor tratamente, Ón m„sura Ón
care Ónc„ resimte o sensibilitate la nivelul g‚tului ∫i are ame˛eli.
46. Guvernul sus˛ine c„ atitudinea poli˛i∫tilor Ón cauz„ a fost motivat„ de
comportamentul agresiv al reclamantului ∫i c„ unicul scop al acestei atitudini a
fost asigurarea respect„rii unei obliga˛ii impuse de lege, ∫i anume supunerea la
recoltarea probelor biologice.
47. Œn opinia Guvernului, cauza leziunilor traumatice constatate asupra
persoanei reclamantului a fost una pur accidental„, poli˛i∫tii neav‚nd inten˛ia de al supune unui tratament umilitor. Recursul la for˛„ a fost determinat at‚t de
tentativa reclamantului de a fugi, c‚t ∫i de agresivitatea acestuia.
48. Œn plus, conform Guvernului, pretinsele rele tratamente suferite de c„tre
reclamant nu ating pragul minim de gravitate necesar pentru a intra Ón c‚mpul de
aplicare al articolului 3 din Conven˛ie, av‚nd Ón vedere durata acestor tratamente
∫i efectul lor asupra reclamantului î doar c‚teva leziuni Ón regiunea g‚tului, care
nu au determinat consecin˛e grave sau de lung„ durat„ asupra st„rii de s„n„tate a
reclamantului –, c‚t ∫i sexul, v‚rsta ∫i starea de s„n„tate a acestuia.
49. De altfel, Guvernul sus˛ine c„ reclamantul a fost de rea credin˛„, av‚nd Ón
vedere declara˛iile sale contradictorii ∫i Ón mod evident exagerate, at‚t Ón fa˛a
autorit„˛ilor interne, c‚t ∫i Ón fa˛a Cur˛ii.
B. Aprecierea Cur˛ii
50. Curtea noteaz„ c„ faptul c„ reclamantul a suferit lovituri, cu ocazia
opririi sale de c„tre poli˛i∫ti Ón vederea efectu„rii, la 15 aprilie 1996, a unui
control rutier, nu este contestat. Urmele agresiunii au fost constatate Óntr-un raport
medico-legal, care atesta mai multe echimoze ∫i excoria˛ii Ón zona g‚tului, o
excoria˛ie pe frunte ∫i una Ón zona clavicular„.
51. Curtea constat„ c„ p„r˛ile au p„reri diferite Ón ceea ce prive∫te cauza
leziunilor traumatice constatate asupra reclamantului. Acesta din urm„ sus˛ine c„
a fost b„tut de poli˛i∫ti, Ón timp ce Guvernul sus˛ine c„ leziunile au avut un
caracter accidental, inerent procesului de imobilizare a reclamantului, care a
Óncercat s„ fug„ ∫i a devenit agresiv.
52. Curtea aminte∫te c„ pentru aprecierea elementelor de fapt, ea se bazeaz„
pe principiul probei îdincolo de orice Óndoial„ rezonabil„“, dar adaug„ c„ o
asemenea prob„ poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii sau de prezum˛ii
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necontestate, suficient de grave, precise ∫i concordante; Ón plus, poate fi avut Ón
vedere comportamentul p„r˛ilor Ón timpul aprecierii probelor (Orhan c. Turciei,
nr. 25656/1994, par. 264, 18 iunie 2002).
Cu toate acestea, av‚nd Ón vedere caracterul subsidiar al rolului s„u, Curtea
aminte∫te c„ ea trebuie s„ dea dovad„ de pruden˛„ Ón a asuma rolul de instan˛„
competent„ pentru a aprecia faptele, cu excep˛ia situa˛iei Ón care acest lucru
devine inevitabil din cauza circumstan˛elor cauzei (McKerr Ómpotriva Marii
Britanii, decizie nr. 28883/95, 4 aprilie 2000).
Œn principiu, atunci c‚nd Ón spe˛„ au fost f„cute anchete interne, nu este
sarcina Cur˛ii s„ substituie propria interpretare a faptelor celei a autorit„˛ilor
interne, a c„ror sarcin„ este stabilirea faptelor pe baza probelor din cauz„. Curtea
nu este obligat„ s„ ˛in„ cont de constat„rile acestor autorit„˛i, ea put‚nd face o
evaluare proprie Ón lumina ansamblului informa˛iilor de care dispune, dar ea
trebuie s„ se afle Ón posesia unor elemente conving„toare, care s„ conduc„ la o
alt„ apreciere a faptelor dec‚t cea a judec„torilor na˛ionali (Klaas Ómpotriva
Germaniei, hot„r‚rea din 22septembrie1993, seria A nr. 269, p. 17, par. 29).
53. Curtea constat„ c„ Ón spe˛„, Curtea de Apel Ploie∫ti, sesizat„ cu ac˛iunea
penal„ Ómpotriva reclamantului pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii de ultraj l-a achitat
pe acesta din urm„. Curtea de Apel a constatat c„ reclamantul a suferit o agresiune
din partea poli˛i∫tilor, c„ ace∫tia din urm„ au ac˛ionat abuziv, astfel Ónc‚t nu i se
putea repro∫a reclamantului c„ a Óncercat s„ fug„. Curtea de Apel s-a Óntemeiat Ón
special pe certificatele medico-legale prezentate Ón cauz„ ∫i pe declara˛iile a trei
martori direc˛i. Instan˛a a considerat c„ declara˛iile martorilor acuz„rii nu sunt
credibile, av‚nd Ón vedere c„ nici unul dintre ei nu asistase la incidentul din 15
aprilie 1996, fie din cauz„ c„ erau situa˛i prea departe de locul incidentului, fie
pentru c„ aflaser„ Ón mod indirect despre aceste fapte.
54. Curtea constat„, de asemenea, c„ cercet„rile f„cute de Parchetul militar
Ómpotriva poli˛i∫tilor Ónvinui˛i de rele tratamente au condus la o concluzie
diametral opus„ de aceea a Cur˛ii de Apel Pite∫ti. Parchetul militar a dispus
neÓnceperea urm„ririi penale cu motivarea c„ poli˛i∫tii nu avuseser„ inten˛ia de a-l
agresa pe reclamant atunci c‚nd au Óncercat s„-l Ómpiedice s„ fug„. Or, aceast„
concluzie a Parchetului a fost infirmat„ de Tribunalul militar Timi∫oara, cu
motivarea c„ ancheta era incomplet„. Œn acela∫i timp, instan˛a a solicitat
Parchetului completarea urm„ririi penale.
Cu toate acestea, f„r„ a efectua cercet„rile dispuse de instan˛„, Parchetul a
dispus neÓnceperea urm„ririi penale Ómpotriva poli˛i∫tilor (a se vedea paragrafele
31-39 de mai sus).
Ca atare, Curtea nu poate re˛ine concluziile Parchetului din ordonan˛a de
neÓncepere a urm„ririi penale din 11 septembrie 2002.
55. Av‚nd Ón vedere, de asemenea, informa˛iile de care dispune, Curtea
apreciaz„, la fel ca ∫i Curtea de Apel Pite∫ti, c„ poli˛i∫tii au fost primii care l-au
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agresat pe reclamant, f„r„ ca recursul la for˛„ s„ fi fost determinat de
comportamentul reclamantului.
Curtea nu dispune de vreo informa˛ie conving„toare, de natur„ a Ónl„tura
constat„rile de fapt ale judec„torilor de la Curtea de Apel Pite∫ti.
56. Œn concluzie, Curtea consider„ c„ reclamantul a fost victima unui
tratament contrar articolului 3 din Conven˛ie.
57. Ea aminte∫te c„ aprecierea gravit„˛ii relelor tratamente este relativ„ prin
esen˛„; ea depinde de ansamblul circumstan˛elor specifice cauzei, cum ar fi durata
tratamentului sau efectele fizice sau psihice ale acestuia ∫i, Ón anumite cazuri, de sexul,
v‚rsta ∫i starea de s„n„tate a victimei. Atunci c‚nd un individ este privat de libertate,
sau, Ón general, intr„ Ón contact cu agen˛ii for˛elor de ordine, utilizarea for˛ei fizice
asupra sa, atunci c‚nd aceasta nu este determinat„ de comportamentul acestuia, aduce
atingere demnit„˛ii umane ∫i constituie, Ón principiu, o Ónc„lcare a dreptului garantat de
articolul 3 (Labita Ómpotriva Italiei, [M. C. ], nr. 26772/95, par. 120, CEDO 2000-IV
∫i Pantea Ómpotriva Rom‚niei, nr. 33343/96, par. 185-186, 3 iunie 2003).
58. Curtea constat„ c„ reclamantul a suferit r„ni u∫oare la nivelul g‚tului,
care au necesitat, conform certificatului medico-legal Óntocmit Ón cauz„, patrucinci zile de Óngrijiri medicale. Aceste leziuni nu au determinat consecin˛e grave
sau de lung„ durat„ asupra st„rii de s„n„tate a reclamantului.
59. Œn ceea ce prive∫te ame˛elile ∫i sensibilitatea, despre care reclamantul
pretinde c„ sunt efectele de lung„ durat„ ale acestor rele tratamente, Curtea
observ„ c„ acesta din urm„ nu a prezentat nici o prob„ care s„ le dovedeasc„.
60. Av‚nd Ón vedere natura leziunilor constatate asupra reclamantului, Curtea
apreciaz„ c„ actele incriminate constituie un tratament degradant Ón sensul
articolului 3 din Conven˛ie.
61. Œn lumina celor men˛ionate mai sus, Curtea concluzioneaz„ c„ articolul 3
din Conven˛ie a fost Ónc„lcat Ón aceast„ privin˛„.
2. Asupra caracterului adecvat al anchetei efectuate de c„tre autorit„˛ile
interne

A. Argumentele p„r˛ilor
62. Reclamantul sus˛ine c„ ancheta privind relele tratamente pe care le-a
suferit nu a fost efectiv„, Óntruc‚t Parchetul militar a refuzat efectuarea anumitor
acte importante de cercetare, cu toate c„ instan˛a militar„ dispusese efectuarea lor.
63. Guvernul contest„ afirma˛iile reclamantului ∫i arat„ c„ at‚t procurorii, c‚t
∫i instan˛a militar„ au condus o anchet„ efectiv„, Óndeplinind numeroase acte de
cercetare ∫i au examinat toate capetele de cerere ale reclamantului.

B. Aprecierea Cur˛ii
64. Curtea aminte∫te c„, atunci c‚nd o persoan„ afirm„ Ón mod credibil c„ a
suferit, din partea Poli˛iei sau a altor servicii asem„n„toare ale statului, tratamente
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contrare articolului 3 din Conven˛ie, aceast„ dispozi˛ie, combinat„ cu obliga˛ia
general„ impus„ statului prin articolul 1 de a îrecunoa∫te oric„rei persoane aflate
sub jurisdic˛ia [sa] drepturile ∫i libert„˛ile definite (…) [Ón] Conven˛ie“ impune, Ón
consecin˛„, existen˛a unei anchete oficiale efective. Aceast„ anchet„, asemenea
celei impuse de articolul 2, trebuie s„ fie de natur„ a conduce la identificarea ∫i
pedepsirea persoanelor vinovate (Labita, citat„ mai sus, par. 131).
65. Curtea observ„ c„ Ón spe˛„ s-a efectuat o anchet„. O dat„ stabilit acest
lucru, mai r„m‚ne de apreciat diligen˛a cu care aceasta a fost desf„∫urat„ ∫i
caracterul ei îefectiv“.
66. Ea aminte∫te c„, pentru ca o anchet„ privind infrac˛iunile de omucidere
sau de rele tratamente comise de c„tre agen˛ii statului s„ poat„ fi considerat„ ca
efectiv„, se poate considera, Ón general, c„ este necesar ca persoanele competente
s„ desf„∫oare ancheta, precum ∫i cele care au efectuat cercet„rile, s„ fie
independente de persoanele implicate Ón evenimente (a se vedea, de exemplu,
hot„r‚rile Güleç Ómpotriva Turciei din 27 iulie 1998, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii
1998-IV, par. 81-82 ∫i Öğur Ómpotriva Turciei [M. C. ] nr. 21954/93, CEDO 1999III, par. 91-92). Acest lucru presupune nu numai absen˛a oric„rei leg„turi ierarhice
sau institu˛ionale, ci ∫i o independen˛„ practic„ (a se vedea, de exemplu, hot„r‚rea
Ergi Ómpotriva Turciei din 28 iulie 1998, Culegere 1998-IV, par. 83-84 ∫i Kelly ∫i
al˛ii Ómpotriva Marii Britanii, nr. 30054/96, par. 114, 4 mai 2001).
67. Curtea observ„, mai Ónt‚i, c„ independen˛a procurorilor militari care au
efectuat ancheta Ón privin˛a poli˛i∫tilor poate fi pus„ la Óndoial„, av‚nd Ón vedere
reglementarea intern„ Ón vigoare la momentul faptelor. Œn aceast„ privin˛„, ea
arat„ c„, Ón conformitate cu legea nr. 54/1993, procurorii militari sunt ofi˛eri
activi, la fel ca ∫i poli˛i∫tii la data faptelor, f„c‚nd parte din structura militar„,
av‚nd la baz„ principiul subordon„rii ierarhice: ei beneficiaz„ de grade militare,
se bucur„ de toate privilegiile Ón materie ∫i r„spund pentru Ónc„lcarea regulilor de
disciplin„ militar„.
68. Œn plus, Curtea observ„ c„ o instan˛„ na˛ional„ a considerat, printr-o
decizie definitiv„, c„ ancheta a fost incomplet„ ∫i a trimis dosarul la Parchetul
militar, indic‚ndu-i acestuia cercet„rile care trebuiau efectuate. La 11 septembrie
2002, Parchetul militar a emis o nou„ ordonan˛„ de scoatere de sub urm„rire
penal„. A∫a cum rezult„ din dosarul de urm„rire penal„ prezentat de Guvern,
Parchetul nu a efectuat cercet„rile dispuse de c„tre instan˛a militar„ pentru a
completa ancheta.
69. Or, Curtea apreciaz„ ca foarte uimitor faptul c„ Parchetul nu a luat Ón
considerare, cu ocazia emiterii, la 11 septembrie 2002, a ordonan˛ei de scoatere de
sub urm„rire penal„, indica˛iile date, la 25 mai 2001, de c„tre Tribunalul militar
Timi∫oara.
70. Œn lumina celor de mai sus, Curtea consider„ c„ autorit„˛ile nu au
desf„∫urat o anchet„ aprofundat„ ∫i efectiv„ Ón ceea ce prive∫te afirma˛iile
credibile ale reclamantului, conform c„rora el a fost supus unor rele tratamente de
c„tre poli˛i∫ti.
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Œn consecin˛„, Curtea concluzioneaz„ c„ articolul 3 din Conven˛ie a fost
Ónc„lcat ∫i sub acest aspect.

II. ASUPRA APLIC√RII ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
71. Conform prevederilor articolului 41 din Conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau
a protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “

A. Prejudiciul
72. Prin dou„ scrisori din data de 30 ianuarie 2004, reclamantul a prezentat
dou„ estim„ri diferite ale prejudiciului material pretins suferit, decurg‚nd din
imposibilitatea, datorat„ absen˛ei sale, din perioada deten˛iei din 15 aprilie p‚n„ Ón
25 aprilie 1996, de a desf„∫ura diverse lucr„ri pe proprietatea sa agricol„.
Œn una din cele dou„ scrisori, el a estimat prejudiciul material la 460 000 000
de lei (ROL), Ón timp ce Ón alt„ scrisoare, acesta a fost estimat la 1 136 000 000 de
lei (ROL).
73. Contest‚nd preten˛iile reclamantului, Guvernul a subliniat absen˛a
leg„turii de cauzalitate Óntre prejudiciul invocat ∫i capetele de cerere examinate de
c„tre Curte. El arat„ c„ cererea reclamantului este exorbitant„ ∫i dispropor˛ionat„,
av‚nd Ón vedere Ón special faptul c„ acesta nu a prezentat nici un element de prob„
Ón sus˛inerea preten˛iilor sale cu titlu de prejudiciu material.
74. Reclamantul pretinde c„ a suferit ∫i un prejudiciu moral de 1 000 000 de
dolari americani (USD) datorit„ suferin˛elor fizice ∫i psihice suportate at‚t din cauza
relelor tratamente aplicate de c„tre poli˛i∫ti, c‚t ∫i din cauza arest„rii sale abuzive.
75. Guvernul consider„ exorbitante preten˛iile reclamantului ∫i solicit„ Cur˛ii
s„ ˛in„ cont, Ón estimarea prejudiciului moral, de nivelul de gravitate relativ sc„zut
al tratamentelor incriminate, inclusiv prin raportare la cauze similare. Œn acest
sens, Guvernul face trimitere la hot„r‚rea Kmetty Ómpotriva Ungariei ( nr.
57967/00, din 16 decembrie 2003). El arat„, de asemenea, c„ doar capetele de
cerere Óntemeiate pe articolul 3 din Conven˛ie au fost declarate admisibile, astfel
Ónc‚t Curtea nu poate acorda nici o indemniza˛ie Ón vederea repar„rii prejudiciului
pretins de reclamant datorit„ arest„rii sale preventive.
76. Curtea arat„ c„ singurul fundament pentru acordarea unei satisfac˛ii
echitabile Ól constituie, Ón spe˛„, tratamentele contrare articolului 3 din Conven˛ie,
suferite de c„tre reclamant ∫i Ón absen˛a unei anchete efective din partea
autorit„˛ilor na˛ionale Ón aceast„ privin˛„.
77. Av‚nd Ón vedere Ómprejur„rile cauzei ∫i statu‚nd Ón echitate, a∫a cum
prevede articolul 41, ea decide s„-i acorde reclamantului 7000 de Euro.
B. Cheltuieli de judecat„
78. Reclamantul solicit„ 407 130 000 ROL pentru cheltuielile implicate de
procedura Ón fa˛a instan˛elor interne, c‚t ∫i Ón fa˛a Cur˛ii. El nu prezint„ nici un
document justificativ.

342

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

79. Guvernul solicit„ Cur˛ii respingerea preten˛iilor reclamantului cu titlu de
cheltuieli de judecat„ datorit„ faptului c„ acestea nu au fost dovedite.
80. Curtea observ„ c„ reclamantul nu ∫i-a formulat preten˛iile Ón baza
articolului 41 conform modalit„˛ilor prev„zute de articolul 60 din Regulament;
Ón special, acesta nu a prezentat dovezile necesare Ón ceea ce prive∫te preten˛iile
sale. Œn consecin˛„, Curtea concluzioneaz„ c„ cererea sa trebuie respins„.
C. Major„ri de Ónt‚rziere
81. Curtea consider„ adecvat s„ stabileasc„ major„ri de Ónt‚rziere echivalente
cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
CURTEA, ŒN UNANIMITATE:

1. Hot„r„∫te c„ articolul 3 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat, datorit„
tratamentului degradant aplicat reclamantului, la 15 aprilie 1996, de c„tre poli˛i∫ti;
2. Hot„r„∫te c„ articolul 3 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat, datorit„ faptului c„
autorit„˛ile nu au desf„∫urat o anchet„ efectiv„ Ón privin˛a acestui tratament;
3. Hot„r„∫te c„:
1. hot„r„∫te c„:
a) statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón termen de 3 luni de la
data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, conform articolului 44 alineatul 2
din Conven˛ie, 7 000 de Euro cu titlu de daune morale, plus orice alt„
sum„ ce poate fi datorat„ cu titlu de impozit pe aceast„ sum„, care
urmeaz„ s„ fie pl„ti˛i Ón lei, conform ratei de schimb aplicabile la
momentul pl„˛ii;
b) aceast„ sum„ va fi majorat„, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului
men˛ionat p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, cu o dob‚nd„ simpl„ de
Ónt‚rziere egal„ cu dob‚nda minim„ pentru Ómprumut practicat„ de
Banca central„ european„, valabil„ Ón aceast„ perioad„, la aceasta
ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3 puncte procentuale;
4. Respinge cererea de acordare a unei satisfac˛ii echitabile pentru rest.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 5 octombrie
2004, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
J. -P. Costa
Pre∫edinte
S. Dollé
Grefier„

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 12 octombrie 2004

Ón cauza Bursuc Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 42966/98)

Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din domnii J.-P. Costa, pre∫edinte, A. B. Baka, L. Loucaides,
C. BÓrsan, K. Junwiert, V. Butkevych, doamna W. Thomassen, judec„tori ∫i
doamna S. Dollé, grefier de sec˛ie;
dup„ deliberare Ón camera de consiliu, la data de 4 noiembrie 2003 ∫i 21
septembrie 2004,
pronun˛„ hot„r‚rea pe care a adoptat-o la 21 septembrie 2004:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea nr. 42066/98 introdus„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Ion Bursuc (reclamantul),
a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului (Comisia) la data de 21 mai
1998, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (Conven˛ia).
Œn urma decesului reclamantului din 24 ianuarie 2001, so˛ia sa d-na Laura
Bursuc ∫i-a exprimat la data de 6 martie 2001 dorin˛a de a continua procesul.
Pentru motive de ordin practic, prezenta hot„r‚re va continua s„ Ól numeasc„ pe
domnul Bursuc îreclamant“, de∫i aceast„ calitate ar trebui s„ fie atribuit„ doamnei
Bursuc (Hot„r‚rea Dalban Ómpotriva Rom‚niei (GC), pl‚ngerea nr. 28114/95,
paragraful 1, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1999 – VI).
2. P‚n„ la deces, reclamantul a fost reprezentat de c„tre so˛ia sa, doamna
L. Bursuc, avocat din Piatra Neam˛. Guvernul rom‚n (îGuvernul“) este
reprezentat de c„tre doamna R. Rizoiu, Agentul guvernului rom‚n la Curtea
European„ a Drepturilor Omului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclamantul sus˛ine Ón special c„ a fost supus la rele tratamente de c„tre
agen˛ii de poli˛ie Ón timpul perioadei de re˛inere.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la data de 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón
vigoare a Protocolului nr. 11 adi˛ional la Conven˛ie.
5. Cererea a fost repartizat„ primei sec˛ii a Cur˛ii (conform art. 52 din
regulament). Œn cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ examineze cererea
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1 din
regulament.
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6. La data de 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(articolul 25 alineatul 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a
doua sec˛ii a Cur˛ii, astfel reorganizat„ (articolul 52 alineatul 1).
7. Prin decizia din 4 noiembrie 2003, camera a recunoscut calitatea v„duvei
reclamantului de a continua procesul Ón locul s„u, declar‚nd cererea admisibil„.
Curtea a solicitat Guvernului prezentarea unor informa˛ii suplimentare.
8. Guvernul a r„spuns printr-o scrisoare din data de 4 decembrie 2003.
9. At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la
fondul cauzei (conform articolului 59 alineatul 1 din Regulament).
ŒN FAPT

J. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
10. Reclamantul s-a n„scut Ón 1949 ∫i a avut domiciliul Ón Piatra Neam˛, p‚n„
la decesul s„u, survenit la data de 24 ianuarie 2001.

A. Relele tratamente la care reclamantul pretinde c„ a fost supus
1. Tratamentele incriminate
a) teza reclamantului
11. La 27 ianuarie 1997, Ón jurul orei 19. 45, reclamantul, de profesie
consilier juridic, a fost oprit de c„tre doi agen˛i de poli˛ie, C. S. ∫i C. P. , Ón timp
ce se afla Óntr-un bar din sediul Partidului Democrat din Piatra Neam˛. Cei doi
agen˛i de poli˛ie s-au adresat reclamantului, solicit‚ndu-i Ón mod nepoliticos, s„
prezinte cartea de identitate (îD„ buletinul, b„!“). Reclamantul le-a r„spuns pe
acela∫i ton (îDe ce, b„?“). Drept r„spuns, cei doi agen˛i de poli˛ie l-au lovit pe
reclamant cu pumnii ∫i cu picioarele, i-au pus c„tu∫e ∫i t‚r‚t Óntr-o ma∫in„ a
poli˛iei, parcat„ la o distan˛„ de 30 de metri de sediul partidului. Œn ma∫in„,
reclamantul a fost din nou lovit cu pumnii ∫i cu bastoanele, astfel Ónc‚t a c„zut
Óntr-o stare de semi-con∫tien˛„.
12. Adus la sediul poli˛iei, reclamantul a fost dus Óntr-o camer„ unde a fost
b„tut cu bestialitate de c„tre aproximativ 8 poli˛i∫ti. Ace∫tia l-au aruncat pe
reclamant pe jos, l-au b„tut cu picioarele, i-au aplicat lovituri de baston, au
aruncat cu ap„ pe el ∫i au urinat asupra sa. Maltratat mai mult de 6 ore,
reclamantul a le∫inat Ón mai multe r‚nduri.
13. La 28 ianuarie, Ón jur de ora 2 diminea˛a, so˛ia reclamantului – fiind
anun˛at„ prin telefon – a sosit la sediul poli˛iei. L-a v„zut pe reclamant Óntins pe
pardoseal„, cu capul Óns‚ngerat, ochii umfla˛i ∫i ud. Repeta strig‚nd înu am f„cut
nimic!“ ∫i, Óntr-un limbaj relativ incoerent, pres„rat cu invective (îm„garii“),
acuza poli˛i∫tii c„ l-au arestat ilegal ∫i c„ l-au torturat. So˛ia reclamantului a
solicitat informa˛ii despre motivele pentru care so˛ul s„u se afla acolo ∫i unul
dintre poli˛i∫ti i-a r„spuns c„ acesta fusese implicat Óntr-o disput„ cu un barman de
la barul Partidului Democrat. Œn acel moment, reclamantul a le∫inat, astfel c„
poli˛i∫tii l-au stropit cu ap„, pentru a-∫i reveni. Au scos-o pe so˛ia reclamantului
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pe culoar ∫i au chemat jurnali∫tii de la televiziunea local„. C‚nd a sosit echipa
televiziunii, poli˛i∫tii au invitat cameramanul Ón sala Ón care se afla reclamantul,
permi˛‚ndu-i-se cameramanului s„ realizeze un reportaj cu privire la cazul lui.
14. Dup„ ce jurnali∫tii au plecat, so˛ia reclamantului – care a∫teptase p‚n„
atunci pe culoar – i-a auzit pe agen˛ii de poli˛ie felicit‚ndu-se pentru a-i fi chemat
pe jurnali∫ti, ob˛in‚nd astfel probe Ómpotriva reclamantului. Fiindc„ starea
acestuia se Ónr„ut„˛ea, poli˛i∫tii au fost de acord s„ Ól transporte la spitalul de
psihiatrie din Piatra Neam˛, unde acesta a sosit Ón jurul orei 4 diminea˛a. Dup„ ce i
s-au administrat calmante, av‚nd Ón vedere starea grav„ de s„n„tate, o echip„ de
medici a decis transportarea reclamantului la spitalul de neurochirurgie din Ia∫i.
Poli˛i∫tii care Ól Ónso˛eau pe reclamant s-au Ómpotrivit, pentru c„ maiorul C,
comandantul adjunct al comisariatului din Piatra Neam˛, le ordonase s„ Ól aduc„
pe reclamant Ónapoi la poli˛ie.
b) teza Guvernului
15. La 27 ianuarie 1997, c„tre 12 noaptea, reclamantul a ajuns la barul situat
la parterul sediului Partidului Democrat, la bar nefiind Ón acel moment dec‚t
chelneri˛a ∫i agentul de paz„ al barului. Reclamantul, Ón stare de ebrietate, a
agresat-o verbal pe chelneri˛„. Agentul de paz„ a intervenit, atr„g‚ndu-i
reclamantului aten˛ia asupra comportamentului s„u. Av‚nd Ón vedere agresivitatea
reclamantului, agentul de paz„ a chemat un echipaj de poli˛ie care se afla Ón
apropiere. Cei doi poli˛i∫ti chema˛i – C. S. ∫i C. R. i-au cerut reclamantului s„ Ó∫i
decline identitatea. Nu au manifestat nici cea mai mic„ agresivitate verbal„ sau
fizic„ fa˛„ de reclamant, dimpotriv„, acesta a manifestat violen˛„ fa˛„ de poli˛ie.
16. Confrunt‚ndu-se cu refuzul reclamantului de a-∫i declina identitatea,
poli˛i∫tii l-au condus la sediul poli˛iei. A fost dus Óntr-o ma∫in„, Ónso˛it de al˛i doi
poli˛i∫ti, A. S. ∫i C. P. , precum ∫i de agentul de paz„ de la bar. Œn timpul
transportului, reclamantul s-a comportat agresiv, Óncerc‚nd s„-l Ómpiedice pe
poli˛istul C. P. s„ Ól duc„ la ma∫in„. A fost imobilizat de c„tre agentul de paz„ al
barului care se a∫ezase l‚ng„ el.
17. Ajuns la sec˛ia de poli˛ie, a fost supus unei perchezi˛ii corporale. A
continuat s„ fie agresiv, adres‚nd injurii poli˛i∫tilor ∫i lovind scaunele ∫i mesele
din sala Ón care fusese adus.
18. O echip„ a televiziunii locale Ón c„utare de evenimente nocturne a ajuns
Ón acel moment ∫i a filmat imagini cu reclamantul.
19. Unul dintre poli˛i∫tii de serviciu a informat-o pe doamna Bursuc c„ so˛ul
s„u se afla la sec˛ia de poli˛ie. Aceasta s-a deplasat la sec˛ie Ónso˛it„ de un vecin,
ajung‚nd Ón jurul orelor 2 diminea˛a. Doamna Bursuc a solicitat ca reclamantul s„
fie transportat la spital. La 4. 20 diminea˛a a fost internat la spitalul de psihiatrie
din Piatra Neam˛.
20. De la 29 ianuarie la 4 februarie 1997, reclamantul a fost internat la
spitalul de neurochirurgie din Ia∫i.
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2. Examenele medico-legale la care a fost supus reclamantul
21. La 29 ianuarie 1997, reclamantul a fost internat Óntr-o stare grav„ la
spitalul de neurochirurgie din Ia∫i, cu diagnosticul de îcomo˛ie cerebral„, edem
cerebral difuz ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral“.
22. La 29 ianuarie 1997, reclamantul a fost de asemenea examinat de c„tre
un medic legist, C. V. , care a men˛ionat Ón raportul s„u:
îTraumatism cranio-cerebral acut Ónchis, prin agresiune; decelare papilar„
temporar„ la ambii ochi; tumefac˛ie violacee Ónnegrit„ de 4/4 cu Ónchiderea fantei
palpebrale; tumefac˛ie Ón zona parotidian„ dreapt„ de 6-6 cm cu echimoz„
violacee de 3/3 cm; Ón spatele urechii, echimoz„ violacee discontinu„ de 3/2 cm;
– dou„ excoria˛ii de 1,1 cm fiecare pe partea dorsal„ a metacarpului de la
m‚na dreapt„; dou„ excoria˛ii de 1 cm fiecare pe partea dorsal„ a metacarpului de
la m‚na st‚ng„;
– (reclamantul) acuz„ dureri toracice laterale ∫i ame˛eli“.
Concluziile raportului sunt astfel redactate:
îReclamantul prezint„ leziuni traumatice de tipul hematom pariorbitar
(ochiul drept), excoria˛ii ∫i echimoze produse prin lovirea cu mijloace proprii ∫i
posibil corp dur, care pot data din 27. 01. 1997. Leziunile necesit„ 4-5 zile de
Óngrijiri medicale de la data producerii, dac„ nu intervin complica˛ii. “
23. Reclamantul a p„r„sit liber spitalul de la Ia∫i la 4 februarie 1997. Œn
Biletul de externare se precizeaz„ c„ a fost internat pentru cefalee, ame˛eli,
ap„rute dup„ un traumatism cranio-cerebral, Ónso˛ite de tulbur„ri nevrotice,
agita˛ie psihomotorie, slab„ capacitate de concentrare ∫i memorare. Reclamantului
i s-a recomandat concediu de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii Ón urma unei noi
examin„ri.
24. Av‚nd Ón vedere refuzul medicilor din spitalul Ia∫i de a efectua anumite
examene medicale, la 5 februarie 1997, reclamantul s-a adresat Spitalului
Jude˛ean Mure∫, unde a fost mai Ónt‚i examinat Ón cadrul sec˛iei de chirurgie.
Raportul chirurgului care l-a examinat a men˛ionat diagnosticul dolicosigm„
(prelungire excesiv„ a colonului sigmoid) care putea fi provocat de un traumatism
∫i de o angin„ pectoral„ survenit„ cel mai probabil Ón urma unui traumatism. La
10 februarie 1997, reclamantul a fost supus unui examen tomografic prin
calculator, eviden˛iindu-se astfel existen˛a unui edem cerebral difuz vasogenic de
origine traumatic„.
25. La 12 februarie 1997, reclamantul a fost reexaminat de c„tre medicul
legist C. V., care a men˛ionat Ón raportul s„u:
îReclamantul a fost reexaminat ast„zi, 12 februarie 1997. Din biletul de
externare emis de spitalul de neurochirurgie din Ia∫i, unde reclamantul a fost
internat Ón intervalul 29 ianuarie la 5 februarie 1997 cu diagnosticul de îcomo˛ie
cerebral„“ ∫i din raportul examenului tomografic rezult„ c„ reclamantul a suferit
un traumatism cranian cerebral prin agresiune, cu un edem cerebral difuz
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vasogenic. Consider c„ (reclamantul) are nevoie de 18-19 zile suplimentare de
tratament medical, Ón lipsa complica˛iilor“.
26. La 18 martie 1997, reclamantul a fost din nou examinat de c„tre un
medic neuropsihiatru, care a constatat existen˛a sechelelor unui traumatism
cranian cerebral, Ónso˛it de cefalee ∫i ame˛eli. I s-a recomandat un concediu de 10
zile.
27. O tomografie efectuat„ la spitalul din T‚rgu Mure∫ la 31 iulie 1997 a
relevat o ad‚ncire c„tre vertex a ∫an˛ului central drept posibil sechelar„ Ón
contextul unui traumatism cranian.

3. Evolu˛ia st„rii de s„n„tate a reclamantului ulterior agresiunii suferite Ón
noaptea 27-28 ianuarie 1997
28. Œn perioada 1997-1998, reclamantul a fost Ón mai multe r‚nduri internat
pentru afec˛iuni cardiace. La 5 august 1999, a fost victima unui accident rutier Ón
urma c„ruia a suferit o contuzie toracic„ ∫i fractura um„rului drept, ∫oferul ma∫inii
deced‚nd. Œn mai 2000, reclamantul a fost supus la o interven˛ie chirurgical„
pentru extirparea unei tumori pe creier. Œn iulie 2000, tumoarea a recidivat ∫i
reclamantul a fost supus unei noi interven˛ii chirurgicale. A decedat la 24 ianuarie
2001.
B. Ancheta penal„ privind at‚t relele tratamente suferite de c„tre
reclamant c‚t ∫i ultrajul comis de c„tre acesta Ómpotriva poli˛i∫tilor
1. Urm„rirea penal„ desf„∫urat„ de c„tre parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul
Neam˛ ∫i de c„tre Inspectoratul jude˛ean de poli˛ie Neam˛
29. La 28 ianuarie 1997, parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛, sesizat din
oficiu, a Ónceput o anchet„ Ómpotriva reclamantului pentru ultrajul comis fa˛„ de
poli˛i∫tii prezen˛i Ón momentul arest„rii ∫i de˛inerii sale.
30. La 27 februarie 1997, reclamantul a depus o pl‚ngere Ómpotriva a 8
poli˛i∫ti despre care a pretins c„ l-au maltratat. A indicat c„ dore∫te s„ fie audiat Ón
prezen˛a so˛iei sale, avocat ales pentru a-l ap„ra ∫i a solicitat ca 5 martori s„ fie
audia˛i, printre care so˛ia sa ∫i N. P. , vecinul care a Ónso˛it-o pe aceasta din urm„
la poli˛ie, Ón noaptea de 27-28 ianuarie 1997. Reclamantul nu s-a constituit parte
civil„ Ón cauz„.
31. Datorit„ obiectului lor care determina conexitatea la nivelul faptelor,
dosarul privindu-l pe reclamant ∫i pl‚ngerea sa pentru rele tratamente din partea
poli˛i∫tilor au f„cut obiectul unui singur dosar instrumentat de Parchetul de pe
l‚ng„ Tribunalul Neam˛.
32. La 5 martie 1997, parchetul a dispus ca reclamantul s„ fie supus la
efectuarea unei expertize medico-legale, pentru a stabili realitatea relelor
tratamente suferite, precum ∫i efectele lor asupra st„rii de s„n„tate a
reclamantului.
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33. La 10 aprilie 1997, un raport medico-legal din data de 28 martie 1997 a
fost Ónaintat parchetului de c„tre laboratorul local de medicin„ legal„. Raportul
re˛inea ∫i rezuma concluziile certificatelor medico-legale din 29 ianuarie ∫i 12
februarie 1997, precum ∫i concluziile foilor de observa˛ii medicale, Óntocmite Ón
perioada intern„rilor reclamantului – la 28 ianuarie ∫i 29 ianuarie – 4 februarie
1997. Raportul a stabilit c„ reclamantul prezenta un traumatism cranian cerebral
acut Ónchis, eviden˛iat prin tumefac˛ie, echimoze, excoria˛ii, como˛ie cerebral„ ∫i
posibil edem cerebral. fiin‚nd cont de caracterul acestor leziuni, s-a concluzionat
c„ nu au pus Ón pericol via˛a reclamantului, dar c„ necesit„ 12-14 zile de Óngrijiri
medicale ∫i c„ determin„ o incapacitate temporar„ de munc„.
34. Œn paralel cu ancheta desf„∫urat„ de c„tre parchet, Inspectoratul jude˛ean
de poli˛ie a desf„∫urat la r‚ndul s„u o anchet„ privind evenimentele din noaptea de
27-28 ianuarie 1997.
35. La 11 aprilie 1997, martorul N. P. a fost audiat de c„tre poli˛ie. A
declarat c„ l-a v„zut pe reclamant la comisariatul din Piatra Neam˛ Ón noaptea de
27 ianuarie 1997. Reclamantul era Óntins pe jos, cu fa˛a la podea, cu m‚inile
prinse la spate. Spunea f„r„ Óncetare c„ nu f„cuse nimic ∫i folosea expresii destul
de violente. Martorul a declarat c„ reclamantul nu prezenta r„ni sau urme de
violen˛„.
36. Œntr-o declara˛ie din 2 mai 1997, acela∫i martor a declarat c„ reclamantul
avea fa˛a umflat„, nerecunosc‚nd pe nimeni din jurul lui, era incoerent ∫i repeta
f„r„ Óncetare î…m-a˛i b„tut, m„ m„garilor, netrebnicilor ∫i bandi˛ilor f„r„ s„ fac
nimic“. Martorul a declarat de asemenea c„ s-a Óntors la comisariat Ón jur de ora 6
pentru a da o declara˛ie, dar c„ poli˛ia l-a obligat s„ semneze o declara˛ie deja
redactat„ ∫i c„ nu a avut timp s„ o citeasc„ Ónainte de a o semna.
37. Poli˛ia ∫i parchetul i-au audiat ∫i pe D. D., chelneri˛„ la barul sediului
Partidului Democrat ∫i pe V. D. P. , agent de paz„ la sediul aceluia∫i partid. Œn
cele dou„ declara˛ii f„cute Ón fa˛a maiorului C ∫i dat‚nd din 28 ianuarie 1997 ∫i 14
mai 1997, D. D. a afirmat c„ reclamantul a venit Ón bar Óntre ora 22 ∫i miezul
nop˛ii ∫i c„ ea Óns„∫i a chemat poli˛ia prin telefon, pentru c„ reclamantul, dup„ ce
a consumat patru beri, a agresat-o verbal, a devenit foarte violent cu ceilal˛i clien˛i
ai barului, lovindu-l chiar pe V. D. P.
38. Conform primei declara˛ii a acestui martor, reclamantul a venit la bar
spre miezul nop˛ii, deja beat ∫i c„, dup„ ce a comandat o cafea ∫i o bere, a
insultat-o pe D. D. Nu mai erau al˛i clien˛i Ón bar. Din cauza refuzului
reclamantului de a se calma, V. D. P. a ie∫it Ón strad„, c„ut‚nd ajutor ∫i revenind
Ónso˛it de doi poli˛i∫ti. Reclamantul ∫i martorul a fost ulterior du∫i la comisariat.
39. Œn a doua declara˛ie din 20 mai 1997, V. D. P. a declarat c„ dup„ sosirea
celor doi poli˛i∫ti Ón bar, reclamantul l-a p„lmuit pe unul dintre ei. Conform
martorului V. D. P. , poli˛i∫tii nu i-au pus c„tu∫e reclamantului, ci l-au convins s„
Ói urmeze la comisariat. Ie∫ind din bar, reclamantul s-a Ómpiedicat pe sc„ri ∫i a
c„zut. Œn ma∫ina poli˛iei Ón drum spre comisariat, reclamantul a fost foarte violent,
lovindu-i pe poli˛i∫ti ∫i pe ∫ofer. La comisariat, a continuat s„ aib„ un
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comportament agresiv, lovind cu picioarele scaunele ∫i mesele. Pentru a evita
automutilarea care ar fi putut fi ulterior utilizat„ Ómpotriva lor, poli˛i∫tii i-au pus
c„tu∫e reclamantului. Œn final, V. D. P. a declarat c„ nici un poli˛ist nu l-a lovit pe
reclamant ∫i nici nu l-a insultat.
40. Printr-o adres„ din 20 mai 1997, direc˛ia jude˛ean„ de poli˛ie Neam˛ a
solicitat parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ s„ urgenteze definitivarea
cercet„rilor Ón dosarul de ultraj privindu-l pe reclamant, inform‚nd Ón acela∫i timp
parchetul c„ pl‚ngerea acestuia pentru rele tratamente fusese examinat„ dar c„,
av‚nd Ón vedere imposibilitatea confirm„rii faptelor, dosarul a fost trimis
Parchetului militar Bac„u cu propunerea de neÓncepere a urm„ririi penale, pe
motivul c„ nu s-a dovedit c„ cei 8 poli˛i∫ti Ón cauz„ au comis o infrac˛iune. Din
contr„, se pare c„ reclamantul ∫i-a aplicat singur lovituri, provoc‚nd r„ni,
tr‚ntindu-se la p„m‚nt, lovindu-se singur de picioarele meselor ∫i scaunelor din
sala comisariatului unde a fost adus Ón noaptea de 27-28 ianuarie 1997.
41. Nefiind audiat„, so˛ia reclamantului a depus la dosarul de ultraj o
declara˛ie din data de 29 mai 1997. A afirmat c„ la 27 ianuarie 1997, a semnat un
contract de asisten˛„ juridic„ cu G. P. , unchiul maiorului C. , Ón cadrul unei
proceduri de partaj Óntre G. P ∫i maiorul C. Conform afirma˛iilor doamnei Bursuc,
G. P., o avertizase asupra riscului pe care ar putea s„ Ól Ónt‚mpine prin participarea
la o procedur„ Ómpotriva maiorului C.
Cu privire la circumstan˛ele arest„rii so˛ului ei, a relatat c„ la data de 27
ianuarie 1997, c„tre ora 20. 30, Óngrijorat„ de faptul c„ so˛ul ei Ónc„ nu se
Óntorsese acas„, s-a deplasat la sediul Partidului Democrat, unde reclamantul
trebuia s„ se Ónt‚lneasc„ cu c‚˛iva prieteni. La bar nu era dec‚t chelneri˛a care i-a
spus c„ este nou-angajat„ ∫i c„ nu Ól cuno∫tea pe reclamant, dar c„ poli˛ia arestase
o persoan„ Ón bar cu pu˛in timp Ónainte. So˛ia reclamantului a sunat la poli˛ie,
unde i s-a precizat c„ so˛ul ei nu se afla acolo. Doar Ón jur de ora 1 diminea˛a, Ón
timp ce se Óntorcea la domiciliu, a primit un telefon de la numitul G., care a
informat-o despre prezen˛a so˛ului ei la comisariat.
Ajuns„ la comisariat, Ón prezen˛a vecinului s„u N. P. , l-a v„zut pe reclamant
Óntins la p„m‚nt, plin de s‚nge. Pentru c„ le∫inase, poli˛i∫tii au turnat ap„ pe
reclamant ∫i, dup„ filmarea c‚torva imagini pentru televiziunea local„, au permis
so˛iei reclamantului transportarea acestuia la spital. Œn declara˛ia sa, doamna
Bursuc s-a pl‚ns de faptul c„ poli˛ia a intervenit Ón timpul intern„rii reclamantului,
pentru ca examenele medicale s„ nu fie complete ∫i pentru ca r„nile s„ fie
diminuate. Œn final, l-a acuzat pe maiorul C. de a fi Ón spatele acestei Ónscen„ri, al
c„rei scop este acela de a o intimida ∫i a o determina s„ renun˛e la ap„rarea lui G.
P. Ón procesul de partaj. De asemenea a protestat Ómpotriva instrument„rii cauzei
de c„tre maiorul C, pe care l-a acuzat c„ a dispus arestarea reclamantului.
42. Cu toate c„ a fost invitat la Inspectoratul jude˛ean de poli˛ie pentru a fi
audiat Ón aceast„ cauz„, reclamantul nu s-a prezentat, motiv‚nd c„ anchetatorii nu
erau al˛ii dec‚t colegii poli˛i∫tilor acuza˛i de rele tratamente, desf„∫ur‚ndu-∫i cu
to˛ii activitatea, anchetatori ∫i ancheta˛i, Ón cadrul poli˛iei jude˛ene Neam˛.
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43. Prin rezolu˛ia din 10 iunie 1997, Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛
∫i-a declinat competen˛a Ón favoarea Parchetului militar Bac„u, motiv‚nd c„ pe
l‚ng„ acuza˛ia de ultraj Ómpotriva reclamantului, cauza prive∫te Ón mod egal ∫i
r„spunderea penal„ a poli˛i∫tilor acuza˛i de rele tratamente.

2. Ancheta penal„ desf„∫urat„ de Parchetul militar Bac„u
44. Œn timpul instrument„rii dosarului de c„tre Parchetul militar Bac„u,
reclamantul nu a fost niciodat„ citat sau audiat. D. D. ∫i V. D. P. , cei doi martori
cita˛i de c„tre parchet au fost audia˛i la 7, respectiv 18 august 1997. Declara˛iile
poli˛i∫tilor acuza˛i au fost luate la 3 februarie 1998. Ace∫tia au declarat c„
reclamantul nu a fost lovit de poli˛i∫ti Ón timpul de˛inerii sale, ci c„ acesta din
urm„ a manifestat un comportament violent, lovindu-i cu pumnii ∫i cu picioarele
pe mai mul˛i dintre ei. Un poli˛ist, I. T. , a declarat c„ reclamantul s-a dat cu capul
de podea ∫i de perete. Un alt poli˛ist – I. ™. , a declarat c„ reclamantul s-a lovit cu
capul de podea ∫i c„ Ón timpul deplas„rii Ón ma∫ina de poli˛ie, s-a lovit cu capul de
p„r˛ile metalice ale ma∫inii. Doi al˛i poli˛i∫ti, A. S. ∫i P. C. au sus˛inut de
asemenea, c„ reclamantul s-a lovit singur de podea, fiind Óntr-o stare de
agresivitate ∫i de tulbur„ri psihice. Un al cincilea poli˛ist C. H. nu a f„cut nici o
men˛iune cu privire la actele de automutilare comise de c„tre reclamant, Ón schimb
a f„cut men˛iuni despre comportamentul violent al reclamantului fa˛„ de ceilal˛i,
Ón condi˛iile Ón care nici un poli˛ist nu l-ar fi lovit. Doi al˛i poli˛i∫ti, C. R. ∫i C. S.
au declarat c„ nu l-au Ónso˛it pe reclamant la sec˛ia de poli˛ie. Cel de-al optulea
poli˛ist a declarat c„ nu a fost prezent la evenimentele Ón cauz„.
45. La 4 februarie 1998, Parchetul militar Bac„u a dispus neÓnceperea
urm„ririi penale, motiv‚nd c„ reclamantul nu a dovedit c„ cei 8 poli˛i∫ti ar fi
comis o infrac˛iune. Pin aceea∫i rezolu˛ie, Parchetul militar Bac„u a trimis dosarul
– pentru faptele imputate reclamantului Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛
pentru continuarea anchetei.
46. Reclamantul a formulat o pl‚ngere Ómpotriva solu˛iei din 4 februarie
1998, respins„ printr-o ordonan˛„ din 16 martie 1998. Solu˛ia a fost motivat„ prin
faptul c„ ancheta fusese complet„, probele Ón mod judicios apreciate ∫i c„
rezolu˛ia de neÓncepere a urm„rii legale era temeinic„ ∫i legal„.
47. La 2 martie 1998, reclamantul a formulat o pl‚ngere c„tre Parchetul
general de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie. Aceast„ pl‚ngere a fost reiterat„
la data de 29 iulie 1998.
48. La 18 august 1998, procurorul B. din cadrul sec˛iei parchetelor militare
de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie a dispus clasarea f„r„ r„spuns a acestei
pl‚ngeri, motiv‚nd c„ Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie deja a
examinat aceea∫i pl‚ngere la 15 octombrie 1997 ∫i 25 februarie 1998, dispun‚nd
respingerea ei. Procurorul B. a men˛ionat, f„r„ s„ indice nici o dat„, c„ Ón spe˛„
îcomunic„rile necesare c„tre petent au fost efectuate“.
49. Conform reclamantului, acesta nu a primit niciodat„ r„spuns din partea
Parchetului de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
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C. Continuarea anchetei penale Ómpotriva reclamantului pentru ultraj
50. La 27 februarie 1998, direc˛ia jude˛ean„ de poli˛ie Neam˛ a transmis
Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ dosarul de urm„rire penal„ privindu-l
pe reclamant.
51. Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ l-a audiat pe reclamant la 3
aprilie 1998.
52. La 12 iunie 1998, parchetul a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice
pentru evaluarea a discern„m‚ntului reclamantului, av‚nd drept motiv
comportamentul deosebit de violent al acestuia la momentul derul„rii faptelor.
53. Reclamantul a formulat o pl‚ngere Ómpotriva solu˛iei procurorului ∫i a
refuzat s„ se prezinte la examenul psihiatric.
54. Prin rechizitoriul din data de 8 octombrie 1998, parchetul l-a trimis pe
reclamant Ón judecat„ – Ón fa˛a Tribunalului Neam˛, pentru ultraj Ómpotriva a doi
poli˛i∫ti, C. P. ∫i C. R. Reclamantul a fost acuzat c„ l-a p„lmuit pe C. R. de dou„
ori ∫i c„ printr-o lovitur„ de picior, i-a provocat o ran„ la m‚n„ lui C. R. , ran„
care a necesitat 2-3 zile de Óngrijiri medicale.
55. Ca urmare a solicit„rii reclamantului, la 2 decembrie 1998 ∫i 10 februarie
1999, Tribunalul Neam˛ a suspendat examinarea cauzei. Reclamantul a sesizat
Curtea Suprem„ de Justi˛ie cu o cerere de str„mutare a dosarului la un alt tribunal
dec‚t cel Ón mod normal competent, pentru o mai bun„ administrare a justi˛iei.
56. La 2 aprilie 1999, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a dispus trimiterea
dosarului la Tribunalul Alba. Prin adresa din 28 aprilie 999, dosarul a fost
transmis de c„tre Tribunalul Neam˛ la Tribunalul Alba.
57. La 14 iunie 1999, aceast„ instan˛„ a constatat c„ martorii propu∫i de c„tre
parchet au fost incorect cita˛i ∫i a dispus citarea lor pentru data de 13 septembrie.
58. La 9 septembrie 1999, reclamantul a solicitat o am‚nare pe motivul c„ la
5 august fusese victima unui accident rutier Ón urma c„ruia a fost necesar„
spitalizarea.
59. La 13 septembrie ∫i 25 octombrie 1999, tribunalul a constatat c„
reclamantul nu putea s„ se prezinte ∫i c„ martorii acuz„rii nu se prezentaser„,
fix‚nd examinarea cauzei la o dat„ ulterioar„. Tribunalul a dispus ini˛ial ca
martorii cita˛i s„ se prezinte sub sanc˛iunea amenzii. Ulterior, tribunalul a dispus
citarea lor sub sanc˛iunea de a fi adu∫i Ón fa˛a instan˛ei cu mandat de aducere.
60. La 13 decembrie 1999, reclamantul s-a prezentat la instan˛„. Tribunalul a
constatat c„ martorii acuz„rii nu au fost adu∫i ∫i a dispus din nou citarea lor cu
mandat de aducere.
61. La 24 ianuarie 2000, reclamantul nu a fost prezent, la fel ∫i martorii
propu∫i de c„tre parchet. Tribunalul a dispus din nou citarea lor cu mandat de
aducere.
62. La 6 martie 2000, reclamantul s-a prezentat, Óns„ martorii acuz„rii nu au
fost adu∫i. Reclamantul a prezentat mijloacele sale de prob„ ∫i procurorul a st„ruit
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ca martorii pe care Ói propusese parchetul s„ fie audia˛i. Cu aceast„ ocazie,
Tribunalul Alba a solicitat prin comisie rogatorie Tribunalului Bac„u ca martorii
propu∫i s„ fie audia˛i de c„tre aceast„ instan˛„.
63. La 27 aprilie, 11 mai ∫i 1 iunie, Tribunalul Bac„u a dispus am‚narea
examin„rii cauzei, pentru c„ martorii nu s-au prezentat la audieri. De fiecare dat„,
Tribunalul a dispus citarea lor cu mandat de aducere.
64. La 22 iunie 2000, Tribunalul Bac„u a audiat prin comisie rogatorie 7
martori.
65. Datorit„ st„rii de s„n„tate a reclamantului care se agrava progresiv, la 10
iulie ∫i 21 august 2000, Tribunalul Alba a dispus efectuarea unei expertize de
c„tre laboratorul medico-legal pentru a se stabili dac„ starea de s„n„tate Ói
permitea prezentarea Ón fa˛a instan˛ei.
66. La 25 septembrie 2000, tribunalul a dispus suspendarea cauzei datorit„
st„rii de s„n„tate a reclamantului, care nu Ói permitea s„ participe la procedur„.
Efectuarea unei noi expertize medico-legale privind starea sa de s„n„tate a fost
dispus„ la data de 6 noiembrie 2000.
67. Reclamantul a decedat la data de 24 ianuarie 2001. Prin hot„r‚rea din 12
februarie 2001, tribunalul a constatat Óncetarea ac˛iunii penale Ómpotriva sa, ca
urmare a decesului.

II. DREPTUL INTERN PERTINENT
68. Dispozi˛iile privind statutul procurorilor militari erau prev„zute de legea
nr. 54 din 9 iulie 1993 privind organizarea tribunalelor ∫i a parchetelor militare,
dispun‚ndu-se astfel:
Art. 17 – Atribu˛iile Ministerului Public sunt Óndeplinite prin procurori
militari constitui˛i Ón parchete militare, pe l‚ng„ fiecare instan˛„ militar„.
Art. 23 – Judec„torii militari ∫i procurorii militari au calitatea de magistra˛i
∫i fac parte din corpul magistra˛ilor.
Art. 24 – Poate fi numit magistrat militar persoana care (…) are calitatea de
ofi˛er activ.
Art. 30 – Magistra˛ii militari sunt militari activi ∫i au toate drepturile ∫i
obliga˛iile ce decurg din aceast„ calitate.
Acordarea gradelor militare ∫i Ónaintarea Ón grad a magistra˛ilor militari se
fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale.
Art. 31 – Œnc„lcarea de c„tre magistra˛ii militari a normelor stabilite prin
Regulamentul disciplinei militare atrage r„spunderea lor Ón conformitate cu
prevederile acestuia.
69. La data desf„∫ur„rii evenimentelor, organizarea ∫i func˛ionarea poli˛iei
rom‚ne era reglementat„ de legea nr. 26 din 12 mai 1994, Ón virtutea c„reia
poli˛i∫tii aveau calitatea de militari activi. Urm„rirea penal„ ∫i judecarea
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poli˛i∫tilor pentru comiterea faptelor interzise de legea penal„, datorit„ calit„˛ii lor
de militari activi, intrau Ón competen˛a parchetelor ∫i instan˛elor judec„tore∫ti
militare.
70. Aceast„ lege a fost abrogat„ de legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind
organizarea ∫i func˛ionarea poli˛iei ∫i legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind
statutul poli˛istului, Ón virtutea c„rora Ministerul de Interne a fost demilitarizat,
poli˛i∫tii av‚nd de acum Ónainte calitatea de func˛ionari publici. Urm„rirea penal„
∫i judecarea poli˛i∫tilor intr„ Ón competen˛a parchetelor ∫i instan˛elor ordinare.
ŒN DREPT

I. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 3 DIN
CONVENfiIE
71. Reclamantul invoc„ Ónc„lcarea articolului 3 din Conven˛ie, care prevede
urm„toarele:
îNimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane
ori degradante“
72. Curtea arat„ c„ sub acest aspect, cererea reclamantului se refer„, pe de o
parte, la tratamentele suferite de acesta Ón timpul re˛inerii sale din noaptea de 27
spre 28 ianuarie 1997 ∫i, pe de alt„ parte, la calitatea anchetei desf„∫urate de
autorit„˛i cu privire la tratamentele men˛ionate.
1. Œn ceea ce prive∫te pretinsele rele tratamente aplicate reclamantului de
c„tre poli˛i∫ti, Ón timpul re˛inerii
A. Argumentele p„r˛ilor

a) Reclamantul
73. V„duva reclamantului, care a transmis observa˛iile sale Ón martie 2001,
dup„ decesul reclamantului, men˛ioneaz„ concluziile rapoartelor medico-legale
efectuate Ón acest caz ∫i care atest„ violen˛ele pe care le-a suferit reclamantul c‚nd
era sub supravegherea poli˛i∫tilor. Ea subliniaz„ gravitatea deosebit„ a relelor
tratamente la care a fost supus so˛ul s„u. Ea apreciaz„ c„ acestea au fost aplicate
Ón mod inten˛ionat, cu scopul unic de a-i produce suferin˛e acute, de a-l umili ∫i de
a-l Ónjosi. V„duva reclamantului solicit„ Cur˛ii s„ re˛in„, de asemenea, c„ relele
tratamente aplicate i-au afectat grav s„n„tatea, decesul intervenit la 24 ianuarie
2001 fiind consecin˛a numeroaselor complica˛ii ale edemului cerebral difuz
constatat imediat dup„ violen˛ele din noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1997.
b) Guvernul
74. Guvernul contest„ acuza˛iile privind relele tratamente. Referindu-se la
elementele de prob„ ob˛inute Ón timpul cercet„rilor efectuate de c„tre autorit„˛ile
interne, acesta sus˛ine c„ reclamantul nu a fost supus nici unei forme de violen˛„
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din partea poli˛i∫tilor. Ace∫tia l-au interpelat doar cu scopul de a-l determina s„ Ó∫i
declare identitatea ∫i s„ Ónceteze comportamentul agresiv fa˛„ de chelneri˛„ ∫i
poli˛i∫ti.
75. Œn ceea ce prive∫te leziunile pe care reclamantul pretinde c„ le-a suferit ∫i
atestate prin certificatele medicale, Guvernul sus˛ine c„ acestea puteau s„ fi fost
produse Ón timpul incidentului care a avut loc Ón bar Ónainte de sosirea poli˛i∫tilor,
Óntre reclamant ∫i agentul de paz„ al localului. At‚t aceste leziuni, c‚t ∫i
traumatismul cranio-cerebral au fost produse ca urmare a propriilor fapte ale
reclamantului. Œn opinia Guvernului, acesta a fost agresiv, recurg‚nd la acte de
automutilare ∫i nu Ó∫i putea men˛ine echilibrul ca urmare a consumului de alcool,
ceea ar fi putut face ca acesta s„ cad„.
76. Œn cele din urm„, Guvernul admite c„ unele leziuni u∫oare ar fi putut fi
inerente procesului de imobilizare a reclamantului, pe care comportamentul s„u
agresiv l-a f„cut absolut necesar.
77. Guvernul remarc„, de asemenea, c„ reclamantul suferea de afec˛iuni
psihice ∫i c„ nu a fost nici un moment singur cu poli˛i∫tii, Óntruc‚t agentul de paz„
al barului l-a Ónso˛it ∫i el la sec˛ia de poli˛ie. Œn ceea ce prive∫te durata
tratamentelor invocate, Guvernul apreciaz„ c„ aceasta ar fi fost mai scurt„ dec‚t
pretinde reclamantul.

B. Aprecierea Cur˛ii
78. Curtea observ„ c„ p„r˛ile au puncte de vedere diferite cu privire la
situa˛ia de fapt. Conform reclamantului, acesta a fost re˛inut de poli˛i∫ti, Óntr-un
bar, Ón seara de 27 ianuarie 1997, Ón jurul orelor 20, ∫i condus la sec˛ia de poli˛ie
unde a fost b„tut de aproximativ opt poli˛i∫ti p‚n„ la orele 2 diminea˛a. Œn jur de
orele 4 diminea˛a, acesta a fost dus la spital Óntr-o stare foarte grav„.
79. Conform Guvernului, reclamantul a fost re˛inut de poli˛i∫ti Ón jurul orelor
12, Ón noaptea de 27 spre 28 ianuarie, ∫i condus la sec˛ia de poli˛ie ca urmare a
refuzului acestuia de a-∫i declara identitatea. Acesta a avut un comportament
deosebit de violent fa˛„ de poli˛i∫ti ∫i fa˛„ de agentul de paz„ al barului. Poli˛i∫tii
nu l-au lovit. Reclamantul, care suferea de tulbur„ri psihice, a fost singurul
vinovat pentru r„nile suferite. Leziunile ∫i contuzia cerebral„ ar fi putut fi
anterioare sosirii poli˛i∫tilor la bar ∫i cauzate fie de o c„z„tur„, determinat„ de
lipsa de echilibru ca urmare a st„rii sale de ebrietate, fie prin automutilare.
80. Curtea reaminte∫te c„, atunci c‚nd o persoan„ este r„nit„ Ón timpul
re˛inerii, perioad„ Ón care aceasta se afl„ Ón totalitate sub supravegherea ofi˛erilor
de poli˛ie, orice v„t„mare intervenit„ Ón acest interval d„ na∫tere unor puternice
prezum˛ii de fapt (a se vedea hot„r‚rea Salman Ómpotriva Turciei [GC], nr.
21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Prin urmare Guvernului Ói revine sarcina s„
ofere o explica˛ie plauzibil„ Ón ceea ce prive∫te cauzele unor asemenea v„t„m„ri ∫i
s„ produc„ probe care s„ demonstreze fapte de natur„ s„ pun„ sub semnul
Óntreb„rii afirma˛iile victimei, Ón special dac„ acestea sunt sus˛inute prin acte
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medicale (a se vedea, printre altele, Selmouni Ómpotriva Fran˛ei [CG], nr.
25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay Ómpotriva Turciei, nr. 22493/93, § 167, 1
martie 2001, nepublicat„, ∫i Altay Ómpotriva Turciei, nr. 22279/93, §50, 22 mai
2001, nepublicat„). Av‚nd Ón vedere obliga˛ia autorit„˛ilor de a r„spunde pentru
persoanele aflate sub supravegherea lor, Curtea a subliniat c„ achitarea poli˛i∫tilor
Ón cadrul ac˛iunii penale nu scute∫te statul p‚r‚t de obliga˛iile care Ói revin
conform Conven˛iei (a se vedea hot„r‚rea Berktay citat„ mai sus, § 168).
81. Curtea observ„ c„ reclamantul a suferit o agresiune Ón noaptea de 27 spre
28 ianuarie 1997. V„t„m„rile au fost constatate Ón rapoartele medico-legale care
atestau existen˛a unui traumatism cranio-cerebral produs prin violen˛„, Ónso˛it de
tumefieri, echimoze ∫i excoria˛ii multiple la nivelul fe˛ei ∫i al m‚inilor, precum ∫i
de un edem cerebral difuz ∫i de o angin„ pectoral„ survenite ca urmare a
traumatismului.
82. Curtea observ„ c„, cu excep˛ia unor leziuni îinerente procesului de
imobilizare care s-a dovedit absolut necesar“, Guvernul contest„ faptul c„
reclamantul ar fi suferit r„niri grave Ón timpul re˛inerii sale, perioad„ Ón care s-a
aflat Ón totalitate sub supravegherea poli˛i∫tilor.
Guvernul afirm„ c„ la originea traumatismului cranio-cerebral ∫i a leziunilor
constate la reclamant îs-ar fi putut afla“ automutilarea, precum ∫i faptul c„
suferea de tulbur„ri psihice ∫i c„ se afla Ón stare ebrietate, ceea ce l-ar fi putut face
s„ cad„, Ón noaptea incidentului – 27 spre 28 ianuarie 1997, Ónainte de sosirea Ón
bar a poli˛i∫tilor.
83. Curtea constat„ c„ rapoartele medico-legale prezentate Ón timpul anchetei
interne ∫i transmise Cur˛ii nu indic„ ipoteza unei c„z„turi sau a automutil„rii, ci
cea a agresiunii. De altfel, nici Ón fa˛a autorit„˛ilor interne, nici Ón fa˛a Cur˛ii nu a
fost prezentat nici un certificat medical care s„ ateste o maladie psihic„ a
reclamantului, cu excep˛ia men˛iunilor – care, de altfel, sunt ulterioare agresiunii
– f„cute Ón raportul redactat la externarea din 4 februarie 1997 ∫i care se refer„ la
îtulbur„ri nevrotice, agita˛ie psihomotorie ∫i capacitate de concentrare ∫i de
memorare slabe“ (a se vedea paragraful 23 de mai sus).
84. Mai mult, depozi˛iile martorilor audia˛i de parchet sunt contradictorii ∫i
lipsite de precizie (paragrafele 35-40 de mai sus) Ón ceea ce prive∫te prezentarea
incidentului care a dus la r„nirea grav„ a reclamantului. De asemenea, acesta din
urm„ nu a fost niciodat„ audiat de anchetatori (paragrafele 42-44 de mai sus).
85. Œn m„sura Ón care leziunile constatate la reclamant ar fi putut fi
provocate, dup„ cum sus˛ine Guvernul, de incidentul care a avut loc Ón barul
Partidului democrat Ónainte de sosirea poli˛i∫tilor, Óntre agentul de paz„ al barului
∫i reclamant, Curtea remarc„ faptul c„ nici una din piesele dosarului de cercetare
penal„ intern„ nu confirm„ aceast„ ipotez„.
De altfel, Curtea constat„ cu surprindere c„ agentul de paz„ nici m„car nu a
fost inculpat Ón cadrul cercet„rii penale referitoare la faptele cu privire la care s-a
pl‚ns reclamantul.
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86. Œn ceea ce prive∫te ipoteza automutil„rii, de∫i aceasta este sus˛inut„ ∫i de
concluziile poli˛iei judiciare Neam˛, justific‚nd astfel propunerea de neÓncepere a
urm„ririi penale transmise parchetului la 20 mai 1997 (a se vedea paragraful 40 de
mai sus), Curtea observ„ c„ nici Guvernul, nici autorit„˛ile interne nu au furnizat
explica˛ii privind modalitatea Ón care reclamantul ∫i-ar fi putut auto-provoca
leziuni de o asemenea natur„ ∫i gravitate.
Din declara˛iile poli˛i∫tilor acuza˛i rezult„ c„ acesta ar fi Óncercat s„ se
automutileze Ón prezen˛a poli˛i∫tilor, arunc‚ndu-se la p„m‚nt ∫i lovindu-se cu
capul de pere˛i, de podea sau de mesele ∫i scaunele s„lii Ón care fusese condus, la
sec˛ia de poli˛ie. Or, Curtea constat„, Ónc„ o dat„, c„ aceast„ ipotez„ nu a fost
confirmat„ de nici o expertiz„, Ón timp ce depozi˛iile poli˛i∫tilor audia˛i de parchet
au fost deosebit de sumare ∫i confuze Ón aceast„ privin˛„.
87. Œn concluzie, Curtea observ„ c„ elementele de prob„ nu confirm„
afirma˛iile Guvernului.
88. Œn lipsa unei explica˛ii plauzibile, Curtea apreciaz„ c„, Ón spe˛„, leziunile
constatate pe corpul reclamantului au fost produse ca urmare a unui tratament
pentru care r„spunderea revine Guvernului.
89. Œn ceea ce prive∫te aprecierea gravit„˛ii relelor tratamente, Curtea
aminte∫te c„ aceasta este relativ„ prin natura sa; ea depinde de un ansamblu de
Ómprejur„ri specifice spe˛ei, cum ar fi durata tratamentului sau efectele sale
psihice sau psihologice ∫i, Ón unele cazului, de sexul, v‚rsta ∫i starea de s„n„tate a
victimei. Atunci c‚nd o persoan„ este lipsit„ de libertate, folosirea for˛ei fizice, Ón
condi˛iile Ón care aceasta nu este determinat„ de comportamentul persoanei, aduce
atingere demnit„˛ii umane ∫i constituie, Ón principiu, o Ónc„lcare a dreptului
garantat de articolul 3 (Labita Ómpotriva Italiei [GC], nr. 26772/95, §120, CEDH
2000-IV; Pantea Ómpotriva Rom‚niei, nr. 33343/96, §§185-186, 3 iunie 2003).
90. Amintind c„ Conven˛ia este un îinstrument viu care se interpreteaz„ Ón
lumina condi˛iilor de via˛„ actuale“ (a se vedea, printre altele, hot„r‚rile Tyrer
Ómpotriva Marii Britanii, din 25 aprilie 1978, serie A nr. 26, paginile 15-16, §31,
∫i Selmouni, citat„ mai sus, §101), Curtea apreciaz„ c„ evolu˛ia Ón cre∫tere a
exigen˛elor Ón materia protec˛ia drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
implic„, Ón paralel ∫i inevitabil, un grad mai mare de severitate Ón aprecierea
Ónc„lc„rilor aduse valorilor fundamentale ale societ„˛ilor democratice. Prin
urmare, acte care Ón trecut erau calificate ca îtratamente inumane ∫i degradante“,
iar nu îtortur„“, ar putea fi calificate diferit Ón viitor.
91. Œn spe˛„, Curtea subliniaz„ Ón mod deosebit intensitatea loviturilor
aplicate reclamantului, care au produs echimoze multiple la nivelul capului ∫i, mai
cu seam„, un traumatism cranio-cerebral prin violen˛„, cu edem cerebral difuz, cu
efecte de durat„.
Curtea remarc„, Óntre altele, durata relelor tratamente aplicate reclamantului,
timp de mai multe ore, Óncep‚nd cu re˛inerea sa la bar, seara, continu‚nd Ón timpul
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transportului cu ma∫ina poli˛iei ∫i, apoi, la sec˛ia de poli˛ie, Ónainte de a fi dus la
spital, Óntr-o stare grav„, la orele 4.20 diminea˛a (a se vedea paragrafele 11-14 ∫i
19-22 de mai sus).
Mai mult, Curtea observ„ c„ reclamantul era deosebit de vulnerabil, afl‚nduse singur sub supravegherea a cel pu˛in cinci poli˛i∫ti care l-au condus Ón timpul
nop˛ii la sediul poli˛iei Ón urma unui incident minor Óntr-un bar.
Prin urmare, Curtea consider„ c„ violen˛ele la care a fost supus reclamantul
prezint„ un caracter deosebit de grav, de natur„ s„ conduc„ la dureri ∫i suferin˛e
acute, astfel Ónc‚t acestea trebuie considerate ca acte de tortur„ Ón sensul
articolului 3 al Conven˛iei.
92. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea decide c„ a avut loc o Ónc„lcare
a articolului 3 al Conven˛iei sub acest aspect.

2. Œn ceea ce prive∫te decesul reclamantului
93. Curtea arat„ c„ v„duva reclamantului nu a pretins c„ ar fi avut loc o
Ónc„lcare a articolului 2 din Conven˛ie ca urmare a mor˛ii acestuia, ci c„ aceasta a
solicitat Cur˛ii s„ evalueze gravitatea relelor tratamente aplicate, av‚nd Ón vedere
urm„rile acestora asupra st„rii de s„n„tate a reclamantului, av‚nd Ón vedere c„
acestea au condus la o patologie neurologic„ sever„, inclusiv hipertensiune
intracranian„ ∫i o tumoare cerebeloas„ survenite ca urmare a edemului cerebral
difuz constatat imediat dup„ violen˛ele din noaptea de 27 spre 28 ianuarie 1997.
94. Curtea observ„ c„ Ón perioada 1997-1998 reclamantul a fost internat de
mai multe ori pentru afec˛iuni cardiace. La 5 august 1999 a fost victima unui
accident rutier Ón urma c„ruia a suferit o contuzie toracic„ ∫i fractura bra˛ului
drept, iar ∫oferul autoturismului a decedat. Œn mai 2000 reclamantul a fost supus
unei interven˛ii chirurgicale la nivelul creierului, Ón vederea Ónl„tur„rii unei tumori
cerebeloase. Œn iulie 2000, tumoarea a recidivat iar reclamantul a fost supus unei
noi interven˛ii chirurgicale.
95. Curtea arat„ Ón continuare c„ decesul reclamantului a avut loc la 24
ianuarie 2001, la patru ani dup„ traumatismul cerebral suferit Ón noaptea de 27
spre 28 ianuarie 1997, iar Ón perioada 1997-1998 nu a fost Ónregistrat„ nici o
evolu˛ie negativ„ a edemului cerebral difuz ini˛ial, maladiile cardiace tratate Ón
acest interval neav‚nd nici o leg„tur„ cu edemul cerebral. Ulterior, Ón august
1999, reclamantul a fost victima unui accident rutier Ón urma c„ruia starea
s„n„t„˛ii sale s-a Ónr„ut„˛it.
96. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea apreciaz„ c„ leg„tura direct„ de
cauzalitate Óntre traumatismul suferit ca urmare a relelor tratamente aplicate Ón
1997 ∫i decesul reclamantului este incert„.
Prin urmare, ea consider„ c„ nu se Óncadreaz„ Ón prevederile articolului 2 din
Conven˛ie.
3. Œn ceea ce prive∫te caracterul adecvat al anchetei desf„∫urate de
autorit„˛ile interne
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A. Argumentele p„r˛ilor
97. Cu privire la ancheta penal„ desf„∫urat„ ca urmare a pl‚ngerii pentru rele
tratamente formulate de reclamant, v„duva acestuia a ar„tat c„ probele au fost
administrate ∫i martorii audia˛i de c„tre poli˛ia judiciar„ Piatra Neam˛, adic„
tocmai autoritatea Ón cadrul c„reia activau poli˛i∫tii ancheta˛i. Œn ceea ce prive∫te
decizia de neÓncepere a urm„ririi penale a parchetului militar Bac„u, aceasta a fost
emis„ Ón absen˛a unei anchete efective. Mai mult, reclamantul nu a primit
niciodat„ r„spuns la contesta˛ia formulat„ Ómpotriva acestei decizii, prin care
acesta sesizase Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
98. Guvernul arat„ c„, Ón cauz„, a avut loc o anchet„ efectiv„ ∫i obiectiv„.
Acesta subliniaz„ c„ reclamantul nu a formulat pl‚ngere Ómpotriva actelor de
cercetare penal„ efectuate de procuror, ceea ce demonstreaz„ c„ reclamantul nu a
avut nemul˛umiri legate de desf„∫urarea procedurii penale.
99. Printre altele, Ón observa˛iile complementare transmise la 4 decembrie
2003, Guvernul sus˛ine c„ reclamantul nu s-a Óndreptat nici Ón instan˛„ Ómpotriva
deciziei de neÓncepere a urm„ririi penale emise de procuror, prin apelarea la calea
deschis„ prin decizia nr. 486/1997 a Cur˛ii constitu˛ionale, publicat„ la 6 martie
1998, care interpreteaz„ Ón acest sens articolul 21 din Constitu˛ia Rom‚niei
referitor la liberul acces la justi˛ie.

B. Aprecierea Cur˛ii
100. Curtea arat„ c„ aspectele indicate de Guvern Ón observa˛iile
complementare sunt mai cur‚nd de natura unei excep˛ii preliminare de neepuizare
a c„ilor de recurs interne. Fiind ridicat„ pentru prima dat„ dup„ decizia de
admisibilitate, o asemenea cerere este tardiv„ (a se vedea, de exemplu, Ceteroni
Ómpotriva Italiei, hot„r‚rea din 15 noiembrie 1996, Recueil 1996-V, paginile
1755-1756, § 19).
101. Œn ceea prive∫te fondul cererii, Curtea aminte∫te c„, atunci c‚nd o
persoan„ sus˛ine Ón mod credibil c„ ar fi fost victima unor tratamente contrare
articolului 3 din Conven˛ie, din partea poli˛iei sau a altor servicii similare ale
statului, dispozi˛ia men˛ionat„, coroborat„ cu obliga˛ia general„ a statului,
prev„zut„ la articolul 1, de a recunoa∫te îoric„rei persoane aflate sub jurisdic˛ia
lor drepturile ∫i libert„˛ile definite Ón (…) Conven˛ie“, impune implicit cerin˛a
desf„∫ur„rii unei anchete oficiale efective. O asemenea anchet„, la fel ca ∫i cea
impus„ de prevederile articolului 2, trebuie s„ fie de natur„ s„ conduc„ la
identificarea ∫i sanc˛ionarea persoanelor vinovate. Œn caz contrar, interdic˛ia legal„
general„ a tratamentelor inumane sau degradante ar fi lipsit„ de eficien˛„ practic„,
Ón ciuda importan˛ei sale fundamentale, ∫i s-ar crea posibilitatea ca Ón unele cazuri
agen˛ii statului, beneficiind de o cvasi-impunitate, s„ calce Ón picioare drepturile
persoanelor aflate sub supravegherea lor (Labita, citat„ mai sus, §131).
102. Curtea observ„ c„ Ón prezenta cauz„ s-a desf„∫urat o anchet„. R„m‚ne
Óns„ de verificat diligen˛a cu care aceasta a fost condus„ ∫i caracterul s„u
îefectiv“.
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103. Curtea aminte∫te c„, pentru ca o anchet„ cu privire la omor sau rele
tratamente s„v‚r∫ite de agen˛i ai statului s„ fie considerat„ efectiv„, se poate
aprecia, Ón general, c„ este necesar ca persoanele care conduc ancheta ∫i cele care
fac cercet„rile s„ fie independente de cele implicate Ón evenimente (a se vedea, de
exemplu, hot„r‚rile Guleç Ómpotriva Turciei din 27 iulie 1998, Recueil 1998-IV,
§§81-82, ∫i Ogur Ómpotriva Turciei [GC] nr. 21954/93, CEDH 1999-III, §§9192). Aceasta presupune nu doar absen˛a oric„rui raport ierarhic sau institu˛ional
dar ∫i o independen˛„ concret„ (a se vedea, de exemplu hot„r‚rile Ergi Ómpotriva
Turciei din 28 iulie 1998, Recueil 1998-IV, §§83-84, ∫i Kelly ∫. a. Ómpotriva
Marii Britanii, nr. 30054/96, §114, 4 mai 2001).
104. Œn leg„tur„ cu acest aspect, Curtea observ„ c„ ancheta a fost condus„
mai Ónt‚i de c„tre Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ ∫i de c„tre Inspectoratul
Jude˛ean de Poli˛ie Neam˛ ∫i privea at‚t faptele cu privire la care se pl‚nsese
reclamantul, s„v‚r∫ite de c„tre poli˛i∫ti, c‚t ∫i acuza˛iile Ómpotriva reclamantului
cu privire la s„v‚r∫irea infrac˛iunii de ultraj Ómpotriva poli˛i∫tilor.
Curtea remarc„ faptul c„ probele au fost administrate ∫i martorii au fost
audia˛i de poli˛ia judiciar„ Piatra Neam˛, poli˛i∫tii cerceta˛i fiind angaja˛i tot ai
Poli˛iei Piatra Neam˛. Or, acest fapt nu este compatibil cu principiul lipsei oric„rui
raport ierarhic sau institu˛ional Óntre persoanele care conduc cercet„rile ∫i cele
implicate Ón evenimente.
105. Curtea observ„ Ón continuare c„, la 10 iunie 1997, dup„ cinci luni de la
evenimente ∫i dup„ ce reclamantul, trei martori ∫i poli˛i∫tii acuza˛i de rele
tratamente fuseser„ audia˛i ∫i se dispusese efectuarea unei expertize medicolegale, Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Neam˛ ∫i-a declinat competen˛a Ón
favoarea Parchetului Militar Bac„u, av‚nd Ón vedere calitatea de militari a
poli˛i∫tilor acuza˛i.
106. Curea constat„ astfel c„, la 4 februarie 1998, f„r„ a-l fi audiat pe
reclamant, Parchetul Militar Bac„u a dispus neÓnceperea urm„ririi penale a celor
opt poli˛i∫ti acuza˛i de rele tratamente. Hot„r‚rea a fost motivat„ prin aceea c„ nu
se dovedise c„ poli˛i∫tii cerceta˛i ar fi s„v‚r∫it fapta.
107. Curtea observ„ Ón primul r‚nd c„ independen˛a procurorului militar care
a condus ancheta asupra poli˛i∫tilor poate fi pus„ la Óndoial„ av‚nd Ón vedere
prevederile interne Ón vigoare la data evenimentelor. Ea subliniaz„ Ón leg„tur„ cu
acest aspect c„, Ón conformitate cu Legea nr. 54/1993, procurorii militari sunt
ofi˛eri activi, ca ∫i poli˛i∫tii, care la data evenimentelor f„ceau parte din structura
militar„, ce are la baz„ principiul subordon„rii ierarhice; ace∫tia de˛ineau grade
militare, se beneficiau de toate privilegiile Ón acest domeniu ∫i r„spundeau pentru
Ónc„lcarea regulilor disciplinei militare.
Curtea observ„ c„, Ón baza acestei leg„turi institu˛ionale, absen˛a
independen˛ei procurorului militar s-a concretizat, Ón spe˛„, Ón lipsa de
impar˛ialitate Ón conducerea cercet„rilor cu privire la poli˛i∫tii acuza˛i.
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108. Œntr-adev„r, Curtea consider„ deosebit de frapant faptul c„ Parchetul
Militar nu a ˛inut deloc seama Ón ordonan˛a de neÓncepere a urm„ririi penale de
concluziile rapoartelor de expertiz„ medico-legal„ efectuate Ón cauz„, ultimul,
dat‚nd din 28 martie 1997, Óntocmit la cererea Parchetului de pe l‚ng„ Tribunalul
Neam˛, men˛ion‚nd agresiunile la care a fost supus reclamantul (a se vedea
paragrafele 22, 25 ∫i 33 de mai sus).
109. Rezult„, de asemenea, din piesele dosarului, c„ la 2 martie 1998
reclamantul a sesizat Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie, formul‚nd
o pl‚ngere Ómpotriva ordonan˛ei de neÓncepere a urm„ririi penale a Parchetului
Militar Bac„u. La 18 august 1998 procurorul B. din cadrul Sec˛iei Parchetelor
Militare de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie a dispus clasarea, f„r„ a r„spunde
pl‚ngerii reclamantului, pe motiv c„ Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„
respinsese deja pl‚ngerea la 15 octombrie 1997 ∫i 25 februarie 1998. Procurorul
B. a precizat c„ îse efectuase comunicarea cu peti˛ionarul“, f„r„ a indica nici o
dat„.
Cu toate acestea, Curtea constat„ c„ Guvernul nu a transmis nici o copie a
deciziei Sec˛iei Parchetelor Militare de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de respingere a
pl‚ngerii reclamantului Ómpotriva ordonan˛ei de neÓncepere a urm„ririi penale.
110. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea apreciaz„ c„ autorit„˛ile nu au
efectuat o anchet„ am„nun˛it„ ∫i eficient„ Ón leg„tur„ cu afirma˛iile credibile ale
reclamantului privind aplicarea unor rele tratamente Ón timpul re˛inerii sale.
Œn consecin˛„, Cutea decide c„ a avut loc o Ónc„lcare a articolului 3 din
Conven˛ie sub acest aspect.

II. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 6 ALINEATUL
1 DIN CONVENfiIE
111. Reclamantul se pl‚nge cu privire la durata procedurii Ón cadrul c„reia a
fost acuzat de ultraj Ómpotriva poli˛i∫tilor. El invoc„ articolul 6 alineat 1 din
Conven˛ie, conform c„ruia:
î1. Orice persoan„ are dreptul la judecarea … Óntr-un termen rezonabil … de
c„tre o instan˛„ … care va hot„rÓ … asupra temeiniciei oric„rei acuza˛ii Ón materie
penal„ Óndreptat„ Ómpotriva sa. “
112. V„duva reclamantului arat„ c„ la, 12 februarie 2001, instan˛a a constatat
Óncetarea ac˛iunii penale Ómpotriva reclamantului ca urmare a decesului acestuia.
113. Guvernul sus˛ine c„ momentul Ónceperii procedurii penale Ómpotriva
reclamantului este 27 februarie 1998, dat„ la care a fost Ónceput„ urm„rirea penal„
Ómpotriva acestuia, dup„ ce Parchetul Militar Bac„u a pronun˛at neÓnceperea
urm„ririi penale cu privire la poli˛i∫tii acuza˛i de rele tratamente.
114. Œn ceea ce prive∫te aprecierea caracterului rezonabil al duratei
procedurii, aflat„ Ón curs Ón prim„ instan˛„ pe rolul Tribunalului Alba Ón ianuarie
2001, dat„ la care Guvernul a transmis observa˛iile sale, acesta din urm„ a ar„tat
c„ nu au existat perioade semnificative de inactivitate. Acesta a ar„tat c„
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autorit„˛ile judiciare nu au prelungit Ón mod nejustificat procedura ∫i c„ fuseser„
efectuate numeroase acte procedurale, cauza prezent‚nd un grad mediu de
complexitate. Printre altele, Guvernul sus˛ine c„ reclamantul ceruse el Ónsu∫i
numeroase am‚n„ri ale cauzei.
115. Curtea reaminte∫te c„, Ón materie penal„, îtermenul rezonabil“ prev„zut
de articolul 6 alineatul 1 men˛ionat mai sus Óncepe din momentul la care o
persoan„ este îpus„ sub acuzare“. Acesta poate fi un moment anterior sesiz„rii
instan˛ei, Ón special acela al arest„rii, Ónceperii urm„ririi penale sau al cercet„rilor.
îPunerea sub acuzare“ Ón sensul articolului 6 alineat 1 din Conven˛ie poate, prin
urmare, fi definit„ ca fiind îcomunicarea oficial„, din partea autorit„˛ii
competente, a Ónvinuirii de a fi s„v‚r∫it o infrac˛iune“, idee care corespunde ∫i
no˛iunii de îconsecin˛e importante asupra situa˛iei“ persoanei suspecte (a se vedea
Reinhardt ∫i Slimane-Kaid Ómpotriva Fran˛ei, hot„r‚rea din 31 martie 1998,
Recueil 1998-II, pagina 660, §93).
116. Curtea observ„ c„ reclamantul a fost citat chiar Ón ziua incidentului, la
27 ianuarie 1997. Ancheta penal„ a fost deschis„ la 28 ianuarie 1997 de c„tre
Parchetul de c„tre Tribunalul Neam˛. Ca urmare a decesului s„u, la 24 ianuarie
2001, Tribunalul Alba a constatat Óncetarea ac˛iunii penale Ómpotriva
reclamantului, printr-o decizie din 12 februarie 2001.
117. Prin urmare, procedura penal„ Ómpotriva reclamantului a Ónceput la 27
ianuarie 1997, o dat„ cu re˛inerea sa, ∫i s-a finalizat la 24 ianuarie 2001. Aceasta a
durat, a∫adar, patru ani, dintre care un an ∫i nou„ luni, din ianuarie 1997 p‚n„ Ón
octombrie 1998, Ón fa˛a parchetului – un an ∫i o lun„ Ón fa˛a Parchetului Neam˛ ∫i
opt luni Ón fa˛a Parchetului Militar Bac„u – ∫i doi ani ∫i trei luni, din octombrie
1998 p‚n„ Ón ianuarie 2001, Ón fa˛a Tribunalului Alba, sesizat Ón prim„ instan˛„.
118. Av‚nd Ón vedere Ónvinuirea adus„ reclamantului ∫i natura faptelor
cercetate, ∫i anume c„ a p„lmuit de dou„ ori un poli˛ist ∫i a r„nit u∫or pe un altul,
lovindu-l cu piciorul, Curtea apreciaz„ c„ dosarul nu era unul complex.
Prin urmare, Curtea consider„ c„ durata procedurii nu poate fi justificat„ Ón
mod rezonabil prin natura ∫i complexitatea cauzei.
119. De altfel, Curtea observ„ c„ Ón intervalul iunie 1999-iunie 2000,
tribunalul a am‚nat cauza de mai multe ori pe motiv c„ martorii erau absen˛i, de∫i
ace∫tia fuseser„ cita˛i aproape lunar, dispun‚ndu-se m„suri de constr‚ngere, care
totu∫i nu au fost aplicate.
Curtea consider„ c„ autorit„˛ile judiciare ar fi trebuit s„ manifeste o
preocupare deosebit„ fa˛„ de accelerarea procedurii, av‚nd Ón vedere ∫i starea de
s„n„tate a reclamantului.
120. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea apreciaz„ c„ articolul 6 alineat
1 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
121. Conform articolului 41 din Conven˛ie:
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îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
Protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “
122. Œn cererea prin care a sesizat Curtea, din 21 mai 1998, reclamantul a
formulat o cerere de repara˛ie echitabil„ pentru prejudiciul moral ∫i material
suferit, al c„rui cuantum este l„sat la aprecierea Cur˛ii, preciz‚nd totodat„ c„
cheltuielile de judecat„ se ridicau la o sum„ de aproximativ 20 de milioane de lei.
123. V„duva reclamantului nu a formulat nici o cerere de repara˛ie echitabil„
dup„ decizia de admisibilitate de∫i, Ón scrisoarea adresat„ acesteia la 10 noiembrie
2003 acesteia i s-a atras aten˛ia asupra prevederilor articolului 60 din
Regulamentul Cur˛ii care prevede c„ orice cerere de repara˛ie echitabil„ Ón baza
articolului 41 din Conven˛ie trebuie formulat„ Ón cadrul observa˛iilor scrise cu
privire la fondul cauzei sau, Ón lipsa unor asemenea observa˛ii, Ón cadrul unui
document separat transmis Óntr-un termen de maxim dou„ luni de la decizia prin
care cererea este declarat„ admisibil„.
124. Cu toate acestea, Ón ciuda lipsei unui r„spuns al v„duvei reclamantului
la scrisoarea de Ónso˛ire a deciziei de admisibilitate, Curtea apreciaz„ c„, av‚nd Ón
vedere Ómprejur„rile excep˛ionale ale cauzei, Óndeosebi caracterul deosebit de
grav al Ónc„lc„rilor constate, precum ∫i prejudiciul moral evident rezult‚nd din
acestea, vor fi acordat„, Ón echitate, dup„ cum prevede articolul 41 din Conven˛ie,
suma de 10. 000 de Euro cu acest titlu.
B. Major„ri de Ónt‚rziere
125. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„ri de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca Central„
European„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:
2. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 3 din Conven˛ie a urmare a torturii la
care a fost supus reclamantul Ón timpul re˛inerii;
3. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 3 din Conven˛ie ca urmare a faptului
c„ autorit„˛ile nu au desf„∫urat o anchet„ am„nun˛it„ ∫i eficient„ Ón
leg„tur„ cu tratamentul men˛ionat;
4. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineat 1 din Conven˛ie;
5. Hot„r„∫te c„:
a. statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ v„duvei reclamantului, Ón termen de 3
luni de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, conform articolului 44
alineat 2 din Conven˛ie, 10. 000 (zece mii) de euro cu titlu de prejudiciu
moral, converti˛i Ón lei la cursul din ziua efectu„rii pl„˛ii, precum ∫i orice
eventual„ alt„ sum„ care ar putea fi datorat„ cu titlu de impozit asupra
sumei men˛ionate;
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b. aceast„ sum„ va fi majorat„, Óncep‚nd de la data expir„rii termenului
men˛ionat p‚n„ la momentul efectu„rii pl„˛ii, cu o dob‚nd„ simpl„ de
Ónt‚rziere egal„ cu dob‚nda minim„ pentru Ómprumut practicat„ de
Banca Central„ European„, valabil„ Ón aceast„ perioad„, la aceasta
ad„ug‚ndu-se o majorare cu 3 puncte procentuale;
Redactat„ Ón limba francez„ ∫i comunicat„ Ón scris la data de 12 octombrie
2004, Ón baza articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
J. -P. COSTA
Pre∫edinte
S. DOLLE
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA

din 17 decembrie 2004

Ón cauza Cump„n„ ∫i Maz„re Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 33348/96)

Publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 501/14 iunie 2005

din:

Curtea European„ a Drepturilor Omului, reunit„ Ón Marea Camer„ format„

Domnii L. Wildhaber, pre∫edinte, C. L. Rozakis, J. -P. Costa, G. Ress, Sir
Nicolas Bratza, Domnul I. Cabral Barreto, Doamna V. Stážnick·, Domnii C.
BÓrsan, P. Lorenzen, J. Casadevall, B. Zupančič, J. Hedigan, M. Pellonpää, A. B.
Baka, R. Maruste, M. Ugrekhelidze, K. Hajiyev, judec„tori, ∫i Domnul P. J.
Mahoney, grefier,
Dup„ deliberare Ón camera de consiliu la 1 septembrie 2004 ∫i 10 noiembrie
2004,
Pronun˛„ prezenta hot„r‚re, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:

PROCEDUR√
1. La originea cauzei se afl„ o cerere (nr. 33348/96) Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care doi cet„˛eni ai acestui stat, domnii Constantin Cump„n„
(îprimul reclamant“) ∫i Radu Maz„re (îal doilea reclamant“) au sesizat Comisia
European„ a Drepturilor Omului (îComisia“) la data de 23 august 1996 Ón temeiul
fostului art. 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale (îConven˛ia“).
2. Reclaman˛ii sunt reprezenta˛i de domnul M. Mocanu-Caraiani, avocat la
Constan˛a. Guvernul rom‚n (îGuvernul“) este reprezentat de agentul s„u, doamna
R. Rizoiu, subsecretar de stat Ón Ministerul Afacerilor Externe.
3. Reclaman˛ii sus˛in Ón particular o ingerin˛„ nejustificat„ Ón dreptul lor la
respectarea libert„˛ii de exprimare, garantat de art. 10 din Conven˛ie, datorat„
condamn„rii lor ca urmare a public„rii, la 12 aprilie 1994, a unui articol Óntr-un
ziar local.
4. Cererea a fost Ónaintat„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (art. 5 par. 2 din Protocolul nr. 11).
5. Cererea a fost atribuit„ primei sec˛iuni a Cur˛ii (art. 52 par. 1 din
regulament). Œn cadrul acesteia, camera Óns„rcinat„ cu examinarea cauzei (art. 27
par. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ Ón conformitate cu art. 26 par. 1 din
regulament.
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6. La 1 noiembrie 2001, Curtea a modificat componen˛a sec˛iunilor (art. 25
par. 1 din regulament). Prezenta cerere a fost atribuit„ celei de a doua sec˛iuni,
astfel remaniat„ (art. 52 par. 1).
7. La 10 septembrie 2002, a fost declarat„ par˛ial admisibil„ de o camer„ a
sec˛iunii amintite (îcamera“), format„ din urm„torii judec„tori: domnul J.- P.
Costa, pre∫edinte, domnul L. Loucaides, domnul C. BÓrsan, domnul K. Jungwiert,
domnul V. Butkevych, doamna W. Thomassen, doamna A. Mularoni, judec„tori,
precum ∫i doamna S. Dollé, grefier de sec˛ie.
8. La 10 iunie 2003, camera a pronun˛at o hot„r‚re; cu cinci voturi la dou„
(domnul J. -P. Costa ∫i doamna W. Thomassen), a decis c„ dreptul reclaman˛ilor
garantat de art. 10 din Conven˛ie nu a fost Ónc„lcat.
9. La 2 septembrie 2003, partea reclamant„ a solicitat, Ón temeiul art. 43 din
Conven˛ie ∫i art. 73 din regulament, trimiterea cauzei Ón fa˛a Marii Camere.
Aceast„ solicitare a fost formulat„ ∫i semnat„, Ón numele celor doi reclaman˛i, de
primul dintre ace∫tia, domnul C. Cump„n„.
10. Un colegiu al Marii Camere a admis cererea la 3 decembrie 2003.
11. Compunerea Marii Camere a fost hot„r‚t„ Ón conformitate cu art. 27 par.
2 ∫i 3 din Conven˛ie ∫i art. 24 din regulament.
12. La 15 martie 2004, Guvernul a prezentat observa˛ii privind cererea de
trimitere formulat„ de partea reclamant„.
13. Reclaman˛ii au r„spuns printr-o scrisoare din 17 august 2004. Al doilea
reclamant a anexat la aceasta o declara˛ie Ón care a ar„tat c„ sus˛ine cererea de
trimitere a cauzei Ón fa˛a Marii Camere formulat„ de primul reclamant.
14. La 1 septembrie 2004 a avut loc, la Palatul Drepturilor Omului din
Strasbourg, o audiere public„ (art. 59 par. 3 din regulament).
S-au prezentat Ón fa˛a Cur˛ii:

– pentru Guvern: doamna R. Rizoiu, subsecretar de stat, agent, domnul
R. Rotundu, co-agent, doamnele R. Pa∫oi, A. Prelipcean, C. Ro∫ianu, consilieri;

– pentru reclaman˛i: domnul M. Mocanu-Caraiani, avocat, doamna D.
Mocanu-Caraiani, consilier.
Curtea a ascultat pledoariile domnului M. Mocanu-Caraiani, urmat de
doamnele R. Rizoiu ∫i C. Ro∫ianu, precum ∫i r„spunsurile acestora la Óntreb„rile
adresate de judec„tori.
ŒN FAPT

I. ŒMPREJUR√RILE SPEfiEI
15. Reclaman˛ii, domnii Constantin Cump„n„ ∫i Radu Maz„re, sunt n„scu˛i
Ón 1951 ∫i respectiv 1968 ∫i locuiesc Ón Constan˛a.
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A. Œmprejur„rile spe˛ei
1. Originile cauzei

a) Contractul de asociere Óntre prim„rie ∫i societatea Vinalex
16. Prin hot„r‚rea nr. 33 din 30 iunie 1992, Consiliul Local al Municipiului
Constan˛a, Ón aplicarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 147 din 26 martie 1992, a impus
o amend„ Ón sarcina conduc„torilor de vehicule sta˛ionate neregulamentar pe
drumul public ∫i a Ómputernicit societatea SC CBN din Constan˛a s„ desf„∫oare
activit„˛i de ridicare, transport ∫i depozitare a acestor vehicule.
17. Prin dispozi˛ia nr. 163 din 30 iunie 1992, primarul municipiului
Constan˛a a autorizat firma Vinalex s„ asigure serviciile de ridicare, transport ∫i
depozitare a vehiculelor sta˛ionate neregulamentar pe drumul public.
18. La 16 decembrie 1992 a fost Óncheiat un contract de asociere Óntre
prim„rie ∫i firma respectiv„, semnat, Ón numele autorit„˛ilor, de viceprimar (Ón
continuare îD. M.“) ∫i de jurista prim„riei (Ón continuare doamna R. M. ). Printr-o
scrisoare din 1 aprilie 1994, primarul municipiului Constan˛a a solicitat firmei
Vinalex s„ pun„ cap„t activit„˛ilor desf„∫urate Ón temeiul contractului, inform‚ndo cu aceast„ ocazie c„ analizeaz„ posibilitatea rezilierii contractului.

b) Con˛inutul articolului Ón litigiu
19. La 12 aprilie 1994, reclaman˛ii, jurnali∫ti de profesie, au publicat Ón
ziarul local Telegraf, al c„rui redactor-∫ef era al doilea reclamant, un articol
intitulat îFostul viceprimar D. M. ∫i actuala judec„toare R. M. , prin concurs de
infrac˛iuni, au realizat escrocheria Vinalex“. Numele fostului viceprimar ∫i al
fostei juriste a prim„riei, doamna R. M. , care devenise Óntre timp judec„tor,
figurau integral Ón titlu ∫i Ón textul articolului.
20. Semnat de cei doi reclaman˛i, articolul avea urm„torul con˛inut:
îPe data de 30. 06. 1992, Consiliul local al municipiului Constan˛a a emis
Hot„r‚rea nr. 33, care, Ón art. 5, prevede: îPresta˛ia de blocare, ridicare,
transport, depozitare ∫i eliberare a mijloacelor de transport sau remorci, se
efectueaz„ de S. C. CBN-SRL.“ (…) Astfel, serviciile de specialitate din Prim„rie
trebuia s„ urm„reasc„ ∫i s„ stabileasc„ modalit„˛ile concrete pentru ducerea la
Óndeplinire a Hot„r‚rii Consiliului local. Acest fapt nu s-a Ónt‚mplat. Œn schimb,
dup„ ∫ase luni de la adoptarea Hot„r‚rii nr. 33, Ón mod ilegal, Ónc„lc‚nd cu bun„
∫tiin˛„ prevederile Legii nr. 69/1991, a fost Óncheiat îContractul de asociere Ón
participa˛iune“ (…) cu o cu totul alt„ firm„ dec‚t cea autorizat„ ini˛ial, denumit„
S. C. îVinalex“. Dar, re˛ine˛i! documentul respectiv este semnat astfel: Ón numele
primarului de viceprimarul D. M. (…), iar Ón locul juristului M. T., semn„tura
apar˛ine unei anume M.
De unde ∫i prin ce minune a ap„rut S. C. Vinalex SRL ca asociat al
Prim„riei, dac„ Hot„r‚rea nr. 33/30. 06. 1992 a Consiliului Municipal
nominalizeaz„ societatea CBN SRL s„ realizeze o simpl„ prestare de servicii? De
re˛inut c„, Ón dosarul acestui caz, nu exist„ nici un act potrivit c„ruia Societatea
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CBN SRL ∫i-ar fi dat acordul de a renun˛a la activitatea de ridicare a ma∫inilor!
(…) Escrocul D. M. (fost viceprimar, acum avocat), prin contractul de asociere, a
Ómputernicit ni∫te h„ndr„l„i, angaja˛ii Vinalex-ului, s„ constate sta˛ionarea
neregulamentar„ a ma∫inilor! – cu alte cuvinte s„-∫i bat„ joc de cet„˛eni ∫i de
avutul lor personal.
Œn ce const„ sau, mai corect spus, cum s-a efectuat escrocheria? Conform
Legii 69/91 (art. 82 ∫i 29), orice contract de asociere cu o societate comercial„
poate fi Óncheiat doar Ón urma unei hot„r‚ri a Consiliului local adoptat„ cu votul
a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul consilierilor. Œnainte de adoptarea sa Ón
Consiliu, respectivul contract trebuie s„ aib„, obligatoriu, avizul tuturor
comisiilor de specialitate (…). Contractul cu Vinalex a fost negociat ∫i semnat
ilegal, Ón numele Consiliului, de cei trei, invoc‚nd Hot„r‚rea din var„, care, a∫a
cum am mai ar„tat, se referea la o alt„ firm„, dar la nici o asociere!
Av‚nd Ón vedere c„, Ónaintea perfect„rii acestui contract, Prim„ria mai
Óncheiase alte patru contracte (urm‚nd calea legal„), persoanele semnatare nu
pot invoca necunoa∫terea legii, ci doar Ónc„lcarea ei cu bun„ ∫tiin˛„! ™i pentru c„
fiecare Ónc„lcare con∫tient„ a legii are un scop Ón sine, de obicei pentru a aduce
foloase infractorului, Ón cazul de fa˛„ este de la sine Ón˛eles c„ dl ex-viceprimar,
jurist, a luat mit„ (∫pag„) de la beneficiarul contractului oblig‚ndu-∫i sau
constr‚ng‚ndu-∫i subordona˛ii, printre care R. M. , s„ Óncalce legea.
Curtea de Conturi din Constan˛a a depistat aceast„ flagrant„ escrocherie,
care i-a adus beneficii uria∫e mituitorului (S. C. Vinalex) (…) Infractorul [S. C.
Vinalex] nu a f„cut niciodat„ dovada de˛inerii unor mijloace adecvate de
ridicare, transportare ∫i blocare a autoturismelor neregulamentar parcate. Este
cauza distrugerii a numeroase ma∫ini particulare ∫i, implicit, a existen˛ei a mii de
reclama˛ii Ón acest sens.
Mai mult, a∫a zisul contract de asociere a fost Óncheiat doar pentru un an de
zile, respectiv p‚n„ la data de 16. 12. 1993. Din acel moment, verosul serelist nu
mai avea dreptul, sub nici o form„, s„ ating„ avutului particular al vreunui
cet„˛ean! Cu toate acestea, el a continuat s„ ridice ma∫inile, s„ Óncaseze ilegal
ni∫te bani (…). Nu Ón˛elegem cum Poli˛ia ∫i-a dat concursul, acord‚nd asisten˛„
infractorului, Ón ultimele patru luni!
S„ ne oprim pu˛in ∫i asupra fostei juriste a Prim„riei ∫i actualei judec„toare
R. M. Ori a semnat contractul de asociere necunosc‚nd legile ˛„rii, ∫i atunci nu
Ón˛elegem cum ulterior a ajuns judec„tor (Ómp„r˛ind dreptatea pe baza acelora∫i
legi pe care nu le cunoa∫te), ori a luat ∫pag„ ∫i poate lua Ón continuare! Nu ne
mir„ c„ aceea∫i judec„toare este cercetat„ de Curtea de Conturi … pentru o alt„
nelegiuire comis„ tot Ón Prim„rie (despre care noi am scris la momentul
oportun). Ni se pare Óns„ ilar faptul c„ pre∫edintele Judec„toriei nu a dispus nici
o m„sur„ (suspendare), motiv‚nd c„ suma ar fi … prea mic„!
Realiz‚nd parc„ faptul c„ la˛ul se str‚nge, Serviciul de coordonare,
organizare resurse umane, al Prim„riei (…) a emis adresa (…) c„tre S. C.
Vinalex, c„reia Ói pune Ón vedere posibilitatea rezilierii contractului de asociere,
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Óntruc‚t, Ón termenul contractual, p‚n„ la data de 16. 12. 1993: înu a˛i prezentat
documente doveditoare privind achizi˛ionarea unor alte utilaje, tip platform„,
pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii“ (conform clauzei din contract prev„zut„ de
art. 3 – n. n. ). Œn aceea∫i adres„, Vinalex este somat„ s„ se prezinte cu balan˛ele
lunare ∫i i se pune Ón vedere c„: îŒntruc‚t nu a˛i f„cut dovada de˛inerii lor
(utilajele pe care le-a folosit n. n. ) cu acte doveditoare, consider„m cota dvs. de
participare doar Ón limita capitalului social al firmei, respectiv de 110. 000 lei,
urm‚nd a se recalcula participarea la venitul net al asocia˛iunii Ón propor˛ie
egal„ cu constituirea p„r˛ilor“.
Dar faptele sunt fapte, iar documentele aflate Ón posesia noastr„ îvorbesc“
de la sine despre ilegalitatea ∫i escrocheria îVinalex“.
21. Articolul era Ónso˛it de fotografia unei ma∫ini de poli˛ie prezent„ la
ridicarea unui vehicul sta˛ionat neregulamentar pe drumul public, de fotocopii de
pe extrase din contractul de asociere ∫i din hot„r‚rea Consiliului local al
municipiului Constan˛a din 30 iunie 1992, precum ∫i de pasaje din anumite
articole din Legea nr. 69/1991 privind r„spunderea ∫i alte atribu˛ii ale primarului,
ale prefectului ∫i ale consilierilor locali ∫i jude˛eni.
22. Articolul era Ónso˛it ∫i de o caricatur„ reprezent‚nd un b„rbat ∫i o femeie,
bra˛ la bra˛, c„r‚nd un sac inscrip˛ionat îVinalex“, plin cu bancnote. Dialogul
dintre cele dou„ personaje era urm„torul:
îM„i R [diminutivul prenumelui doamnei R. M. ], las„ c-ai f„cut treab„
bun„, tot am scos c‚t am fost viceprimar, ceva lovele, de-o Americ„…
D [diminutivul prenumelui fostului viceprimar] … dac„ tu te faci avocat, io
m„ fac judec„toare ∫i-o rezolv„m de-un mapamond …“
c) Concluziile controlorilor financiari ai Cur˛ii de Conturi
23. La 6 iunie 1994, Compartimentul de Control Financiar al Camerei
Jude˛ene de Conturi Constan˛a a examinat un raport Óntocmit la 26 mai 1994 Ón
urma unei verific„ri financiare efectuate la Consiliul local al Municipiului
Constan˛a pentru anul 1992, constat‚nd urm„toarele:
(a) alegerea, de c„tre Consiliul local, la 30 iunie 1992, a societ„˛ii S. C. CBN
pentru efectuarea ridic„rii vehiculelor sta˛ionate neregulamentar nu a fost
motivat„ de nici o ofert„ scris„ din partea respectivei societ„˛i, nici de obiectul de
activitate ale acesteia;
(b) Consiliul local nu ∫i-a dat avizul pentru Óncheierea contractului de
asociere Óntre Prim„rie ∫i societatea Vinalex ∫i nu a fost realizat„ ∫i nici supus„
aprob„rii Consiliului o expertiz„ a bunurilor asociatului Vinalex, contrar
dispozi˛iilor Legii nr. 69/1991 privind administra˛ia public„ local„;
(c) repartizarea profitului asupra c„ruia p„r˛ile au convenit prin contract,
anume 70% pentru societatea Vinalex ∫i 30% pentru Consiliul local, nu era
conform„ cu aportul fiec„ruia dintre asocia˛i la data Óncheierii contractului, care
era de 76,4% pentru Consiliul local ∫i 23,6% pentru societatea Vinalex, ceea ce a
antrenat o pierdere de venit Ón detrimentul Consiliului local.
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Compartimentul de Control Financiar a estimat c„ era necesar s„ se solicite
primarului municipiului Constan˛a, Ón calitatea sa de ordonator de credite, îs„ intre
Ón legalitate“ cu privire la obliga˛iile p„r˛ilor decurg‚nd din contractul men˛ionat ∫i
s„ fie mai eficient c‚nd Óncheie astfel de asocieri cu agen˛i priva˛i Ón viitor.
24. Reclaman˛ii au prezentat Ón fa˛a Cur˛ii un raport al Cur˛ii de Conturi,
datat 17 martie 1994, care se referea, de asemenea, la neregulile descrise Ón
paragraful 23 de mai sus, cu ocazia Óncheierii contractului de asociere Óntre
Prim„rie ∫i societatea Vinalex, indic‚nd c„ se impune rezilierea acestuia.
Reclaman˛ii nu au men˛ionat existen˛a unui astfel de raport Ón procedura penal„
Óndreptat„ Ómpotriva lor ca urmare a apari˛iei Ón ziar a articolului Ón litigiu.
2. Procesul penal Ómpotriva reclaman˛ilor

a) Procedura Ón fa˛a instan˛ei de fond
25. La 14 aprilie 1994, dup„ apari˛ia articolului, doamna R. M. i-a dat Ón
judecat„ pe reclaman˛i la Judec„toria Constan˛a pentru insult„ ∫i calomnie,
infrac˛iuni prev„zute de art. 205 ∫i 206 din Codul penal. Ea s-a pl‚ns, Ón special,
de caricatura care Ónso˛ea articolul, care o Ónf„˛i∫a ca pe o – îdam„“, av‚ndu-se
grij„ ca fusta s„ fie destul de scurt„, pentru a-mi eviden˛ia anumite îelemente“, cu
care am fost dotat„, Ón semn de batjocur„, la bra˛ul unui b„rbat Ónc„rcat cu un sac
cu bani“. A afirmat c„ articolul, desenul ∫i dialogul dintre personaje au Óndemnat
cititorii s„ cread„ c„ avea rela˛ii intime cu D. M. ∫i a subliniat c„ at‚t ea, c‚t ∫i
fostul viceprimar, erau c„s„tori˛i, fiecare cu altcineva.
26. La termenul din 13 mai 1994, instan˛a a am‚nat cauza datorit„ lipsei
reclaman˛ilor, a fixat un nou termen la 27 mai 1994 ∫i a dispus aducerea cu
mandat a acestora.
27. La termenul din 27 mai 1994, al doilea reclamant a declarat c„-∫i asum„
Óntreaga r„spundere pentru ceea ce publicase Ón ziarul pe care-l conducea Ón
calitate de redactor-∫ef. El a explicat, cu privire la caricatur„, c„ aceasta este un
mijloc de critic„ folosit Ón mod curent Ón pres„ ∫i c„ nu a inten˛ionat s„ aduc„
atingere reputa˛iei reclamantei. Ca r„spuns la o Óntrebare a instan˛ei, a recunoscut
c„ a cunoscut c„, Ón baza ordinului primarului municipiului Constan˛a, societatea
Vinalex a ob˛inut autoriza˛ia primarului de a proceda la ridicarea vehiculelor
sta˛ionate neregulamentar, dar a declarat c„ nu a considerat, totu∫i, util s„ publice
aceast„ informa˛ie. A mai subliniat, Ón final, c„ nu dore∫te s„ Óncheie o tranzac˛ie
cu partea v„t„mat„, dar c„ este gata s„ publice un articol Ón favoarea acesteia, dac„
aceasta dovede∫te c„ ceea ce a publicat era fals.
28. La 10 iunie 1994, reclaman˛ii au solicitat str„mutarea cauzei. Au solicitat
acordarea unui nou termen, ar„t‚nd c„ datorit„ calit„˛ii de judec„tor a reclamantei,
le era imposibil s„ g„seasc„ Ón Baroul Constan˛a un avocat care s„ accepte s„-i
reprezinte.
29. La o dat„ neprecizat„, Baroul Constan˛a, la cererea Judec„toriei, a
certificat c„ reclaman˛ii nu s-au lovit de refuzul tuturor avoca˛ilor din Barou ∫i c„,
Ón orice caz, conducerea Baroului nu a fost sesizat„ cu aceast„ problem„.
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30. La 15 iunie ∫i la 1 iulie 1994, instan˛a a am‚nat cauza pentru lipsa
reclaman˛ilor.
31. Printr-o Óncheiere din 21 iulie 1994, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a dispus
str„mutarea cauzei la Judec„toria Lehliu-Gar„.
32. La 15 noiembrie 1994, cauza a fost Ónregistrat„ pe rolul acestei instan˛e.
La 21 decembrie 1994, 25 ianuarie, 27 februarie, 20 martie, 17 aprilie ∫i 17 mai
1995 au avut loc mai multe ∫edin˛e de judecat„.
33. La termenele din 21 decembrie 1994 ∫i 25 ianuarie 1995, reclaman˛ii,
de∫i legal cita˛i, nu s-au prezentat. Instan˛a a emis pe numele lor un mandat de
aducere pentru termenele din 25 ianuarie ∫i respectiv 27 februarie 1995.
Reclaman˛ii nu s-au prezentat.
34. La termenele din 27 februarie ∫i 20 martie 1995, reprezentan˛ii ziarului
Telegraf au solicitat Ón numele reclaman˛ilor, care lipseau, am‚narea cauzei.
Instan˛a a admis cererea.
35. La 20 martie 1995, avocatul N. V. din Baroul Bucure∫ti a acceptat s„-i
apere pe reclaman˛i.
36. La termenul din 17 aprilie 1995, Ón cursul dimine˛ii, N. V. a solicitat
instan˛ei s„ examineze cauza dup„ ora 11:30. Instan˛a a admis cererea. Cu toate
acestea, la strigarea cauzei la ora 12:00 ∫i ulterior la ora 14:30, instan˛a a constatat
c„ nici reclaman˛ii, nici avoca˛ii nu erau prezen˛i Ón sal„ ∫i a am‚nat cauza pentru
17 mai 1995.
37. La termenul din 17 mai 1995 instan˛a a r„mas Ón pronun˛are, dup„ ce a
constatat c„ nici reclaman˛ii, de∫i legal cita˛i, nici avocatul acestora, nu s-au
prezentat. Printr-o hot„r‚re din aceea∫i zi, instan˛a a apreciat c„ reclaman˛ii s-au
f„cut vinova˛i de insult„ ∫i calomnie, infrac˛iuni prev„zute de art. 205 ∫i respectiv
206 din Codul penal ∫i i-a condamnat la trei luni Ónchisoare pentru insult„ ∫i ∫apte
luni Ónchisoare pentru calomnie ∫i a dispus executarea pedepsei mai severe ∫i
anume ∫apte luni de Ónchisoare. Instan˛a a aplicat ∫i pedeapsa accesorie a
interzicerii exercit„rii tuturor drepturilor civile prev„zute Ón art. 64 din Codul
penal (paragraful 58 de mai jos).
Instan˛a a impus, de asemenea, reclaman˛ilor interzicerea exercit„rii profesiei
de jurnalist pentru o perioad„ de un an dup„ executarea pedepsei cu Ónchisoarea,
m„sur„ de siguran˛„ prev„zut„ de art. 115 alin. 1 din Codul penal (paragraful 59
de mai jos).
Œn sf‚r∫it, instan˛a i-a condamnat s„ pl„teasc„ doamnei R. M. daune interese
Ón cuantum de 25 milioane de lei, echivalentul a 2. 033 euro la paritatea leu/euro
de la data evenimentelor, cu titlu de prejudiciu moral.
38. Œn motivarea sentin˛ei, instan˛a a re˛inut, mai Ónt‚i c„:
îInstan˛a ia act c„, at‚t la Judec„toria Constan˛a, c‚t ∫i la Judec„toria LehliuGar„, partea v„t„mat„ a fost mereu prezent„, iar inculpa˛ii, Ón mod nejustificat, au
lipsit Ón general, de∫i au fost legal cita˛i. Œn dovedirea pl‚ngerii sale prealabile,
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partea v„t„mat„, R. M. , a solicitat proba cu acte. Partea v„t„mat„ a depus la dosar
exemplarul din ziarul local Telegraf din 12 aprilie 1994, unde apare articolul
men˛ionat Ón pl‚ngerea prealabil„ ∫i caricatura unde este ridiculizat„.
Instan˛a ia act c„, at‚t inculpa˛ii c‚t ∫i partea responsabil„ civilmente, de∫i
legal cita˛i, nu s-au prezentat la nici un termen de judecat„, prezent„ fiind numai
partea v„t„mat„.
Instan˛a ia act c„ inculpa˛ii R. Maz„re ∫i C. Cump„n„ aveau cuno∫tin˛„ de
dosarul penal Ón care erau implica˛i, de termenele de judecat„, c„ aveau ap„r„tor
ales (care a solicitat instan˛ei o dat„ am‚narea ∫i a doua oar„ l„sarea la a doua
strigare a dosarului dup„ ora 11:30).
Instan˛a ia act c„ inculpatul R. Maz„re a fost audiat la Judec„toria Constan˛a,
Ón ∫edin˛a public„ din 27. 05. 1994, re˛in‚ndu-se urm„toarele: inculpatul consider„
c„ nu este obligatoriu pentru a exercita profesia de ziarist s„ fie absolvent al
Facult„˛ii de ziaristic„; inculpatul refuz„ s„ r„spund„ instan˛ei dac„ a avut ∫i alte
acte dintre cele care au stat la baza emiterii Hot„r‚rii nr. 33 de c„tre Consiliul
local al Municipiului Constan˛a; Ón˛elege prin no˛iunea de concurs de infrac˛iuni
s„v‚r∫irea mai multor infrac˛iuni; Ón˛elege Ónc„lcarea legii penale prin concurs,
Ónc„lcarea mai multor infrac˛iuni; consider„ c„ partea v„t„mat„, Ón calitate de
jurist„ la Prim„rie, prin semnarea contractului a Ónc„lcat mai multe articole din
Legea nr. 69/1991; precizeaz„ c„ nu poate face Óncadrarea juridic„ exact„ a
infrac˛iunilor s„v‚r∫ite de partea v„t„mat„ Óntruc‚t nu intr„ Ón competen˛a sa acest
lucru; declar„ c„ tot ce a avut de spus Ón leg„tur„ cu partea v„t„mat„ a spus Ón
articolul ap„rut Ón ziar; consider„ c„ peste tot sunt folosite caricaturile, apreciind
c„ prin ea (caricatura) nu a adus Ón nici un fel atingere reputa˛iei vreunei persoane
(recte partea v„t„mat„).
Instan˛a re˛ine c„ inculpatul R. Maz„re Ó∫i asum„ Óntreaga responsabilitate
pentru tot ce se public„ Ón ziarul pe care Ól conduce Ón calitate de redactor-∫ef; (…)
c„ are cuno∫tin˛„ de dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la dreptul ziaristului de
a informa opinia public„; c„ a citit integral Hot„r‚rea Guvernului ∫i nu a publicato integral din lips„ de spa˛iu; c„ inculpatul declar„ c„ a citit integral ∫i contractul
de asociere Óncheiat de Prim„rie ∫i semnat de partea v„t„mat„, doamna R. M. , dar
nu avea cuno∫tin˛„ ca H. G. s„ fac„ vorbire de contracte de asociere; (…) c„
inculpatul avea cuno∫tin˛„ c„ printr-o dispozi˛ie a Primarului municipiului
Constan˛a a fost Ómputernicit„ firma Vinalex s„ efectueze serviciul ridic„rii
autoturismelor parcate neregulamentar, dar a considerat c„ nu este necesar„
publicarea ei Ón ziar; c„, Ón Óncheiere, inculpatul declar„ c„ îav‚nd Ón vedere
gravitatea faptelor comise cred c„ nu este necesar s„ discut Ón prealabil cu partea
v„t„mat„. Œn cazul Ón care ar exista documente care s„ dovedeasc„ nerealitatea
celor ar„tate de mine, sunt de acord s„ public un articol care s„ fie Ón favoarea
p„r˛ii v„t„mate“.
39. Œn ceea ce prive∫te Ónscrisurile de care s-a prevalat partea v„t„mat„,
instan˛a a ar„tat c„:
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îLa dosar, partea v„t„mat„, R. M., a depus, pe l‚ng„ articolul din ziarul
Telegraf, Hot„r‚rea nr. 33 emis„ de Consiliul local al municipiului Constan˛a,
av‚nd la baz„ H. G. nr. 147/26. 03. 1992, prin care s-a hot„r‚t ridicarea
autovehiculelor sau remorcilor sta˛ionate neregulamentar pe drumurile publice,
dispozi˛ia nr. 163/30. 06. 1992 a Prim„riei municipiului Constan˛a (…) prin care
se dispune autorizarea firmei Vinalex s„ ridice, s„ transporte ∫i s„ depoziteze
autovehiculele sta˛ionate neregulamentar pe arterele de circula˛ie (îCondi˛iile
efectu„rii presta˛iilor figureaz„ Ón contractul de asociere ce urmeaz„ a fi
perfectat“); H. G. nr. 147/26. 03. 1992, prin care sunt autoriza˛i primarii s„
dispun„ ridicarea, transportul ∫i depozitarea autovehiculelor parcate
neregulamentar, apel‚nd la unit„˛i specializate, acord‚ndu-le autoriza˛ie ∫i
dispozi˛ia nr. 369/1. 07. 1994, emis„ de primarul municipiului Constan˛a, prin
care se autorizeaz„ firma Vinalex pentru efectuarea unor astfel de servicii“.
40. Cu privire mai ales la articolul ∫i la caricatura Ón litigiu, instan˛a s-a
pronun˛at dup„ cum urmeaz„:
î… semnat de inculpa˛ii R. Maz„re ∫i C. Cump„n„, acest articol viza partea
v„t„mat„ R. M., lez‚ndu-i onoarea, demnitatea, imaginea public„, afect‚ndu-i
sentimentul propriu de autopre˛uire prin acuza˛iile (Ón scris) aduse prin semnele ∫i
simbolurile cu ˛int„ determinat„ asupra ei.
Instan˛a re˛ine c„ aceste fapte exist„, sunt prev„zute de legea penal„, prezint„
pericol social nu at‚t prin rezultatul material (deformare material„ a realit„˛ii
exterioare), c‚t mai ales prin consecin˛ele psiho-sociale pe care le antreneaz„, prin
dezinformarea sau informarea incorect„ a publicului, duc‚nd la aprecieri eronate
cu privire la fapte ∫i persoane, instaur‚ndu-se o scar„ de valori gre∫it„, av‚ndu-se
Ón vedere rolul ∫i impactul mijloacelor de informare Ón mas„ asupra tuturor,
cre‚nd traume psihice p„r˛ii v„t„mate. La aceast„ apreciere instan˛a a avut Ón
vedere calitatea deosebit„ a p„r˛ilor Ón proces, respectiv partea v„t„mat„, R. M.,
jurist„, reprezentant„ a autorit„˛ii judec„tore∫ti ∫i inculpa˛ii, R. Maz„re ∫i
C. Cump„n„, reprezentan˛i ai mass-media.
Instan˛a ia act c„ inculpatul R. Maz„re realizeaz„ gravitatea faptelor comise
de el, dar, Ón mod iresponsabil, declar„ c„ îam cuno∫tin˛„ c„ printr-o dispozi˛ie a
Primarului a fost Ómputernicit„ firma Vinalex, dar am considerat c„ nu este
necesar„ publicarea ∫i a acestei dispozi˛ii“ (…).
Instan˛a consider„ c„ publicarea articolului Ón ziar nu putea avea la baz„ îun
interes legitim“, at‚t timp c‚t nu se baza pe fapte reale, pe o corect„ informare a
opiniei publice. Instan˛a re˛ine c„ inculpa˛ii (…) au îuitat“ con˛inutul art. 30 (6)
din Constitu˛ie: îLibertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea,
via˛a particular„ a persoanei ∫i nici dreptul la propria imagine“ ∫i al art. 31 (4) din
Constitu˛ie: îMijloacele de informare Ón mas„ publice ∫i private sunt obligate s„
asigure informarea corect„ a opiniei publice“.
Din cuprinsul îConcluziilor scrise“ depuse de partea v„t„mat„ (…) reiese c„
aceasta a dorit permanent stingerea procesului penal prin Ómp„care, dac„
inculpa˛ii ar fi retractat cele scrise Ón articol.

CAUZA CUMP√N√ ™I MAZ√RE ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

373

Se re˛ine c„ partea v„t„mat„ este persoan„ public„, c„ Ón urma apari˛iei
articolului Ón ziar, conducerea institu˛iei ∫i conducerea ierarhic superioar„ au
Óntrebat-o despre proces, mai ales c„ trebuie s„ se prezinte la examenul de
definitivat“.

b) Procedura Ón fa˛a instan˛ei de recurs
41. La o dat„ neprecizat„, reclaman˛ii au declarat recurs Ómpotriva sentin˛ei
primei instan˛e din 17 mai 1995.
42. La termenul din 2 noiembrie 1995, Tribunalul C„l„ra∫i, dup„ ce a
constatat cauza Ón stare de judecat„ ∫i lipsa reclaman˛ilor, de∫i legal cita˛i, precum
∫i faptul c„ ace∫tia nu ∫i-au motivat recursul, a r„mas Ón pronun˛are.
43. Prin decizia din 2 noiembrie 1995, Tribunalul, dup„ examinarea cauzei
reclaman˛ilor sub toate aspectele, potrivit art. 385 indice 6 din Codul de procedur„
penal„ (Ón continuare CPP), a men˛inut hot„r‚rea primei instan˛e, pe care a
considerat-o legal„. Aceast„ decizie, trimis„ la arhiv„ Ón data de 23 noiembrie
1995, a r„mas definitiv„ ∫i executorie, nefiind supus„ nici unei c„i ordinare de
atac.
c) Procedura recursului Ón anulare promovat de procurorul general
44. La 10 aprilie 1996, Parchetul general a sesizat Curtea Suprem„ de Justi˛ie
cu un recurs Ón anulare Ómpotriva hot„r‚rilor din 17 mai 1995 ∫i 2 noiembrie 1995,
Ón care a ar„tat c„:
(a) instan˛ele au f„cut o Óncadrare juridic„ gre∫it„ a faptelor deduse judec„˛ii.
Subliniind c„ reclaman˛ii nu au f„cut dec‚t s„ scoat„ Ón relief, prin caricatur„,
acuza˛iile lor potrivit c„rora anumi˛i func˛ionari ai Prim„riei erau corup˛i, el a
ar„tat c„ faptele deduse judec„˛ii nu constituiau elementul material al infrac˛iunii
de insult„, prev„zut„ de art. 205 din Codul penal;
(b) cuantumul daunelor interese pe care reclaman˛ii au fost condamna˛i s„ le
pl„teasc„ era deosebit de ridicat ∫i obiectiv nejustificat; ∫i Ón sf‚r∫it
(c) condi˛iile art. 115 alin. 1 din Codul penal, Ón temeiul c„ruia instan˛ele pot
interzice exercitarea unei meserii unei persoane care a s„v‚r∫it acte ilegale pe
motivul incapacit„˛ii, lipsei de preg„tire sau pentru alte motive care o fac
nepotrivit„ pentru exercitarea meseriei nu erau Óndeplinite Ón cauz„, nici o prob„
neatest‚nd f„r„ echivoc inaptitudinea reclaman˛ilor de a continua exercitarea
meseriei de jurnalist sau pericolul poten˛ial pe care Ól comporta aceasta.
45. Prin decizia definitiv„ din 9 iulie 1996, Curtea Suprem„ de Justi˛ie a
respins recursul formulat de procurorul general ca neÓntemeiat, pentru
urm„toarele motive:
îPrin probele administrate Ón cauz„ s-a stabilit c„ la data de 12 aprilie 1994,
inculpa˛ii R. Maz„re ∫i C. Cump„n„ au publicat Ón ziarul Telegraf din municipiul
Constan˛a articolul intitulat îFostul viceprimar D. M. ∫i judec„toarea R. M. , prin
concurs de infrac˛iuni au realizat escrocheria Vinalex“, din cuprinsul c„ruia
rezult„ c„ Ón cursul anului 1992, Ón timp ce Óndeplinea func˛ia de consilier juridic
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Ón cadrul Consiliului local al municipiului Constan˛a, partea v„t„mat„ R. M. a
participat la ac˛iunile frauduloase ale societ„˛ii comerciale Vinalex.
Se constat„, totodat„, c„ Ón cuprinsul articolului men˛ionat inculpa˛ii au
inclus o caricatur„ Ón care partea v„t„mat„ a fost prezentat„ Ón compania unui
b„rbat purt‚nd Ón spate un sac Ónc„rcat cu bani, de natur„ s„ lezeze onoarea,
demnitatea ∫i imaginea public„ a acesteia.
Rezult‚nd, a∫adar, c„ prin articolul publicat Ón ziarul Telegraf inculpa˛ii au
imputat p„r˛ii v„t„mate s„v‚r∫irea unor fapte determinate, care dac„ ar fi
adev„rate i-ar atrage r„spunderea penal„, Ón mod corect cele dou„ instan˛e au
re˛inut Ón sarcina acestora comiterea infrac˛iunii de calomnie, prev„zut„ de art.
206 din Codul penal.
Fapta acelora∫i inculpa˛i, care Ón cuprinsul articolului men˛ionat au inclus o
caricatur„, Ón care partea v„t„mat„ era prezentat„ Ón compania unui b„rbat,
purt‚nd Ón spate un sac Ónc„rcat cu bani, de natur„ s„ aduc„ atingere onoarei ∫i
reputa˛iei acesteia, constituie infrac˛iunea de insult„, prev„zut„ de art. 205 din
Codul penal (…)“.
46. Œn privin˛a cuantumului daunelor interese pe care reclaman˛ii au fost
condamna˛i s„ le pl„teasc„, Curtea Suprem„ a ar„tat c„:
î(…) obligarea inculpa˛ilor la plata daunelor morale, Ón sum„ de 25 milioane
lei a fost justificat„, fiind de notorietate faptul c„ prin publicarea articolului din 12
aprilie 1994, Óntr-un ziar de mare tiraj, inculpa˛ii au lezat grav demnitatea ∫i
onoarea p„r˛ii v„t„mate“.
47. Curtea Suprem„ a decis, Ón sf‚r∫it, cu privire la pretinsa ilegalitate a
m„surii interzicerii temporare a exercit„rii profesiei de jurnalist, c„:
î(…) aplicarea m„surilor de siguran˛„ Ón alte limite dec‚t cele prev„zute de
lege, nereg„sindu-se printre cazurile limitativ prev„zute de lege care permit
procurorului s„ fac„ recurs Ón anulare, nu poate constitui temei de casare a
hot„r‚rilor atacate“.
3. Situa˛ia reclaman˛ilor dup„ condamnarea lor prin decizia definitiv„ ∫i
executorie din 2 noiembrie 1995

a) Cu privire la executarea pedepsei Ónchisorii ∫i a pedepsei accesorii a
interzicerii unor drepturi
48. Reclaman˛ii nu au executat pedeapsa Ónchisorii la care fuseser„
condamna˛i prin decizia din 2 noiembrie 1995 deoarece, imediat dup„ pronun˛are,
procurorul general a suspendat executarea pentru o perioad„ de 11 luni, Ón temeiul
art. 412 din CPP (paragraful 61 in fine de mai jos).
49. Printr-o scrisoare din 30 septembrie 1996, Parchetul General de pe l‚ng„
Curtea Suprem„ de Justi˛ie i-a informat pe reclaman˛i c„ a prelungit suspendarea
execut„rii p‚n„ la data de 27 noiembrie 1996.
50. La 22 noiembrie 1996, reclaman˛ii au fost gra˛ia˛i, m„sur„ care a Ónl„turat
executarea pedepsei cu Ónchisoarea. Œn temeiul art. 71 din CPP, m„sura a pus cap„t
pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi (paragraful 58 in fine de mai jos).

CAUZA CUMP√N√ ™I MAZ√RE ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

b) Cu privire la interzicerea exercit„rii profesiei de jurnalist

375

i) primul reclamant
51. Dup„ cum reiese din cartea de munc„ a primului reclamant, care a
prezentat Cur˛ii o copie de pe aceasta, ulterior deciziei Tribunalului C„l„ra∫i din 2
noiembrie 1995:
(a) acesta a continuat s„-∫i desf„∫oare activitatea la sediul ziarului Telegraf
ca ∫ef al rubricii îEveniment“ p‚n„ la data de 1 februarie 1996, dat„ la care a fost
transferat Ón interes de serviciu la societatea C., pe un post identic ∫i cu aceea∫i
remunera˛ie;
(b) Ón perioada Ón care a lucrat la sediul societ„˛ii C., salariul s„u a fost
majorat;
(c) activitatea sa la societatea C. a Óncetat la 14 aprilie 1997, datorit„
reducerii num„rului de posturi de c„tre angajator, motiv de concediere prev„zut
de art. 130 a) din Codul muncii Ón vigoare la aceea dat„;
d) nu a mai desf„∫urat o activitate salarizat„ p‚n„ la data de 7 februarie 2000,
dat„ la care a fost angajat Ón baza unui contract pe durat„ nedeterminat„ la
societatea A. , ca redactor-∫ef adjunct.
ii) al doilea reclamant
52. Œn urma deciziei definitive ∫i executorii din 2 noiembrie 1995, al doilea
reclamant a continuat s„ de˛in„ func˛ia de redactor-∫ef la ziarul Telegraf, dup„
cum reiese dintr-o scrisoare pe care a prezentat-o Cur˛ii la 19 ianuarie 2000.
53. Œntre 1 septembrie 1997 ∫i 30 noiembrie 1999, Ón perioada Ón care a fost
deputat Ón Parlamentul Rom‚niei, 25 milioane lei i-au fost dedu∫i din
indemniza˛ia parlamentar„ ∫i vira˛i Ón contul bancar al doamnei R. M. , Ón temeiul
hot„r‚rii Judec„toriei Lehliu-Gar„ din 2 noiembrie 1995 (paragraful 37 in fine de
mai sus).
54. La o dat„ neprecizat„, ulterioar„ acestei hot„r‚ri, a fost ales primar al
municipiului Constan˛a, func˛ie pe care o ocup„ ∫i Ón prezent.
Drept intern pertinent
A. Codul penal

1. Infrac˛iuni contra persoanei
55. Articolele pertinente astfel cum erau redactate Ón momentul s„v‚r∫irii
faptelor:
Articolul 205– Insulta
«Atingerea adus„ onoarei ori reputa˛iei unei persoane prin cuvinte, prin
gesturi sau prin orice alte mijloace se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 1 lun„ la 2
ani sau cu amenda.»
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Articolul 206– Calomnia
îAfirmarea sau imputarea Ón public, prin orice mijloace a unei fapte
determinate privitoare la o persoan„, care , dac„ ar fi adev„rat„, ar expune acea
persoan„ la o sanc˛iune penal„, administrativ„ sau disciplinar„ ori dispre˛ului
public, se pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend„. “
56. Œn Rezolu˛ia nr. 1123 din 24 aprilie 1997 privind respectarea obliga˛iilor
∫i angajamentelor asumate de Rom‚nia, Adunarea Parlamentar„ a Consiliului
Europei sublinia c„ art. 205 ∫i 206 din Codul penal aduc atingere exerci˛iului
libert„˛ilor fundamentale, ∫i, Ón special, libert„˛ii presei. Prin urmare, Adunarea
Parlamentar„ a Consiliului Europei a invitat autorit„˛ile rom‚ne s„ modifice f„r„
Ónt‚rziere aceste prevederi.
57. Œn ceea ce prive∫te reforma legislativ„, Legea nr. 301 din 28 iunie 2004
privind noul cod penal rom‚n pedepse∫te exclusiv cu amend„ penal„ s„v‚r∫irea
infrac˛iunii de calomnie (articolul 225 din noul cod penal). Insulta nu mai este
incriminat„ ca infrac˛iune. Aceste modific„ri legislative vor intra Ón vigoare la 29
iunie 2005.
2. Pedepsele
58. Articolele pertinente astfel cum erau redactate la momentul s„v‚r∫irii
faptelor:

Articolul 64– Pedepsele complimentare
«Pedeapsa complimentar„ a interzicerii unor drepturi const„ Ón interzicerea
unuia sau a unora din urm„toarele drepturi:
a) dreptul de a alege sau de a fi ales Ón autorit„˛ile publice sau Ón func˛ii
elective publice,
b) dreptul de a ocupa o func˛ie implic‚nd exerci˛iul autorit„˛ii de stat,
c) dreptul de a ocupa o func˛ie sau de a exercita o profesie de natura aceleia
de care s-a folosit condamnatul pentru s„v‚r∫irea infrac˛iunii,
d) drepturile p„rinte∫ti,
e) dreptul de a fi tutore sau curator»

Articolul 71 – Pedepsele accesorii
«Pedeapsa accesorie const„ Ón interzicerea tuturor drepturilor prev„zute Ón
articolul 64.
Condamnarea la pedeapsa deten˛iunii pe via˛„ atrage de drept interzicerea
drepturilor ar„tate Ón alineatul precedent din momentul Ón care hot„r‚rea de
condamnare a r„mas definitiv„ ∫i p‚n„ la terminarea execut„rii pedepsei, p‚n„ la
gra˛ierea total„ sau a restului de pedeaps„ (…)
3. M„surile de siguran˛„
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59. Articolul pertinent, astfel cum era redactat la momentul s„v‚r∫irii
faptelor:
Articolul 115 – Interzicerea unei func˛ii sau profesii
îC‚nd f„ptuitorul a s„v‚r∫it fapta datorit„ incapacit„˛ii, nepreg„tirii sau altor
cauze care Ól fac impropriu pentru ocuparea unei anumite func˛ii, ori pentru
exercitarea unei profesii, meserii sau alte ocupa˛ii, se poate lua m„sura interzicerii
de a ocupa acea func˛ie sau de a exercita acea profesie, meserie ori ocupa˛ie.
Aceast„ m„sur„ poate fi revocat„ la cerere dup„ un an dac„ se constat„ c„
temeiurile care au impus luarea ei au Óncetat. »
4. Cauzele care Ónl„tur„ r„spunderea penal„ sau consecin˛ele condamn„rii
60. Dispozi˛iile legale pertinente sunt redactate astfel:

Articolul 120 – Efectele gra˛ierii
îGra˛ierea are ca efect Ónl„turarea (…) execut„rii pedepsei (…). Gra˛ierea nu
are efecte asupra m„surilor de siguran˛„ ∫i m„surilor educative. “

Articolul 134 – Reabilitarea
“Reabilitarea are loc de drept Ón cazul condamn„rii la amend„ sau la
pedeapsa Ónchisorii care nu dep„∫e∫te un an, dac„ Ón decurs de 3 ani, condamnatul
nu a s„v‚r∫it nici o alt„ infrac˛iune. “
B. Codul de procedur„ penal„(C. P. P. )
61. Dispozi˛iile pertinente astfel cum sunt redactate:

Articolul 409
îProcurorul general din oficiu sau la cererea ministrului justi˛iei poate ataca
cu recurs Ón anulare la Curtea Suprem„ de Justi˛ie orice hot„r‚re definitiv„. “
Articolul 410
îHot„r‚rile definitive de condamnare (…) pot fi atacate cu recurs Ón anulare:
I. (…) 4. c‚nd s-au aplicat pedepse Ón alte limite dec‚t cele prev„zute de lege; (…)
7. c‚nd faptei s„v‚r∫ite s-a dat o gre∫it„ Óncadrare juridic„ (…)“
Articolul 412
îŒnainte de introducerea recursului Ón anulare, procurorul general poate
dispune suspendarea execut„rii hot„r‚rii.“
ŒN DREPT

CHESTIUNE PRELIMINAR√: Œntinderea competen˛ei Marii Camere
62. Œn observa˛iile Guvernului privind cererea de retrimitere a cauzei la
Marea Camer„ formulat„ de unul dintre reclaman˛i, s-a subliniat c„ cel de-al
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doilea reclamant nu ∫i-a dat Ón mod expres acordul pentru cererea de retrimitere.
Or, cel de-al doilea reclamant nu era reprezentat de c„tre primul reclamant la data
la care acesta din urm„ a Ónaintat Cur˛ii cererea de retrimitere mai-sus men˛ionat„.
63. Guvernul consider„ c„ Óntinderea competen˛ei Marii Camere este limitat„
la Ónc„lcarea libert„˛ii de exprimare a primului reclamant. Œn consecin˛„, Guvernul
solicit„ Marii Camere s„ nu se pronun˛e asupra cap„tului de cerere a celui de-al
doilea reclamant Ón virtutea articolului 10 din Conven˛ie.
64. Reclaman˛ii s-au opus cererii formulate de Guvern ∫i solicit„ Cur˛ii s„
solu˛ioneze cauza Ón ansamblul ei, Óntruc‚t cererea de retrimitere la Marea Camer„
a fost introdus„ Ón numele am‚ndurora, cu at‚t mai mult cu c‚t Conven˛ia nu
prevede expres consecin˛ele nesemn„rii documentului de c„tre unul dintre
reclaman˛i.
65. Œn ceea ce prive∫te aceast„ controvers„, sarcina Cur˛ii este de a stabili
care sunt limitele examin„rii prezentei cauze sub aspectul cererii de retrimitere la
Marea Camer„ introdus„ de reclamant Ón baza articolului 43 din Conven˛ie care
prevede:
î1. Œntr-un termen de 3 luni de la data hot„r‚rii unei Camere, orice parte Ón
cauz„ poate, Ón cazuri excep˛ionale, s„ cear„ retrimiterea cauzei Ón fa˛a Marii
Camere.
2. Un Colegiu de cinci judec„tori ai Marii Camere accept„ cererea Ón cazul Ón
care cauza ridic„ o problem„ grav„ referitoare la interpretarea sau la aplicarea
Conven˛iei sau a Protocoalelor sale, sau o alt„ problem„ grav„ cu caracter general.
3. Œn cazul Ón care Colegiul accept„ cererea, Marea Camer„ se pronun˛„
asupra cauzei printr-o hot„r‚re. “
66. Conform jurispruden˛ei constante a Cur˛ii, “cauza“ retrimis„ Ón fa˛a Marii
Camere prive∫te Ón mod necesar toate aspectele cererii solu˛ionate anterior de o
Camer„ Ón hot„r‚rea sa, neexist‚nd nici un fundament care s„ permit„ o
retrimitere par˛ial„ a cauzei (K. ∫i T. Ómpotriva Finlandei [GC], nr. 25702/94, §§
140-141, CEDO2001-VII, ∫i Perna Ómpotriva Italiei [GC], nr. 48898/99, §§ 23-24,
CEDO 2003-V). “Cauza“ retrimis„ Ón fa˛a Marii Camere este cererea astfel cum a
fost declarat„ admisibil„ (a se vedea, mutatis mutandis, Irlanda Ómpotriva Marii
Britanii, hot„r‚rea din 18 ianuarie 1978, seria A nr 25, p. 63, §157; Azinas
Ómpotriva Ciprului [GC], nr. 56679/00, § 32, CEDO 2004-III), cu p„r˛ile care au
participat la procedura desf„∫urat„ Ón fa˛a Camerei respective, evident cu p„strarea
calit„˛ii procesuale avute la data declar„rii admisibilit„˛ii cererii.
67. Aceste aspecte sunt conforme cu spiritul ∫i litera articolului 37§1in fine
din Conven˛ie, Ón baza c„ruia Curtea poate continua examinarea cererii, dac„
respectarea drepturilor omului garantate prin Conven˛ie ∫i prin Protocoalele sale o
cere, inclusiv dac„ din circumstan˛ele cauzei se poate concluziona c„ persoana
interesat„ nu dore∫te s„ o mai men˛in„, ipotez„ expres prev„zut„ de Articolul 37 §
1 c) ∫i cu care poate fi asimilat„ nesemnarea cererii de retrimitere a cererii de
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c„tre cel de-al doilea reclamant (mutatis mutandis, Karner Ómpotriva Austriei,
nr. 40016/98, §28, CEDO 2003-IX).
68. O astfel de concluzie se impune cu at‚t mai mult cu c‚t M. Maz„re a
achiesat Ón mod expres, prin declara˛ia sa din 17 august 2004, la cererea de
retrimitere semnat„ de primul reclamant (paragrafele 9 ∫i 13 de mai sus),
men˛in‚ndu-∫i astfel, de∫i a posteriori, cap„tul de cerere Ón baza articolului 10 din
Conven˛ie, declarat admisibil de Camer„, precum ∫i voin˛a de a supune cauza spre
examinare Marii Camere.
69. Œn consecin˛„, competen˛a Marii Camere nu este limitat„ la modul indicat
de c„tre Guvern.

II. Asupra pretinsei Ónc„lc„ri a articolului 10 din Conven˛ie
70. Œn opinia reclaman˛ilor, condamnarea lor ca urmare a public„rii unui
articol Óntr-un ziar local la data de 12 aprilie 1994 reprezint„ o atingere adus„
libert„˛ii lor de exprimare, Ón sensul articolului 10 din Conven˛ie, care prevede
urm„toarele:
î1. Orice persoan„ are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept
cuprinde libertatea de opinie ∫i libertatea de a primi sau de a comunica informa˛ii
sau idei f„r„ amestecul autorit„˛ilor publice (…).
2. Exercitarea acestor libert„˛i, ce comport„ Óndatoriri ∫i responsabilit„˛i,
poate fi supus„ unor formalit„˛i, condi˛ii, restr‚ngeri sau sanc˛iuni prev„zute de
lege, care constituie m„suri necesare Óntr-o societate democratic„ pentru(…)
protec˛ia reputa˛iei sau a drepturilor altora, (…) sau pentru a garanta autoritatea ∫i
impar˛ialitatea puterii judec„tore∫ti. “
A. Argumentele p„r˛ilor

1. Reclaman˛ii
71. Reclaman˛ii consider„ c„ atingerea adus„ libert„˛ii lor de exprimare
decurg‚nd din condamnarea lor de c„tre instan˛ele interne nu corespundea unei
înevoi sociale imperioase“ pentru a fi justificat„ sub aspectul celui de al doilea
paragraf al articolului 10 men˛ionat. Ei subliniaz„, Ón primul r‚nd, c„ prin
publicarea articolului incriminat Óntr-un ziar local au urm„rit s„ atrag„ aten˛ia
opiniei publice asupra unor chestiuni de natur„ public„ ∫i politic„, legate de
neregularit„˛ile pe care, Ón opinia lor, prim„ria le-a comis prin Óncheierea unui
contract public de asociere cu o societate privat„.
72. Preciz‚nd c„ Ón articolul lor nu au f„cut nici o referire legat„ de via˛a
privat„ a p„r˛ii v„t„mate, doamna R. M., ceea ce demonstreaz„ buna lor credin˛„,
reclaman˛ii sus˛in c„ acea caricatur„ despre care au fost acuza˛i c„ aduce atingere
vie˛ii private a fostei juriste de la prim„rie nu reprezint„ dec‚t o satir„ umoristic„
∫i c„, Ón aceste condi˛ii, exagerarea anumitor tr„s„turi caracteristice ale
persoanelor ∫i circumstan˛elor trebuie tolerat„. Œn opinia lor, doar imagina˛ia
bogat„ a doamnei R. M. a putut conduce la considerarea caricaturii Ón spe˛„ ca
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fiind o insinuare cu privire la rela˛iile intime pe care aceasta le-ar fi Óntre˛inut cu
fostul vice-primar, iar Guvernul nu ar fi trebuit s„ preia aceast„ interpretare r„uvoitoare.
Ei afirm„ c„ instan˛ele interne nu au v„zut Ón acea caricatur„ un mijloc de a
sugera c„ ar fi existat rela˛ii extraconjugale Óntre personajele care sunt
reprezentate. Mai adaug„ c„ nu ei nu ar fi ezitat c„ descrie Ón articolul lor – Óntr-o
manier„ detaliat„, explicit„ ∫i direct„ – eventualele rela˛ii intime Óntre doi
func˛ionari ai prim„riei dac„ ar fi avut cuno∫tin˛„ de acestea.
73. Ei consider„ c„ trebuie s„ se considere c„ au verificat Ón mod adecvat
informa˛iile aduse la cuno∫tin˛a publicului, informa˛ii care s-au Óntemeiat Ón acel
moment pe un raport – a c„rui credibilitate nu a fost contestat„ de nimeni –
adoptat la 17 martie 1994 de c„tre Curtea de Conturi, singura institu˛ie public„
abilitat„ s„ controleze gestionarea finan˛elor publice. Ei precizeaz„ c„ au avut de
asemenea ∫i surse Ón interiorul prim„riei ∫i la Curtea de Conturi, pe care nu le-ar fi
putut dezv„lui f„r„ a le expune unor riscuri.
74. Reclaman˛ii subliniaz„ c„ nu au f„cut proba verit„˛ii afirma˛iilor Ón fa˛a
instan˛elor interne datorit„ unor motive obiective, legate Ón principal de protec˛ia
surselor, precum ∫i din cauza atitudinii instan˛elor na˛ionale care nu au ac˛ionat, Ón
virtutea rolului lor activ, pentru a stabili adev„rului afirma˛iilor lor. Ei apreciaz„
c„ îadev„rul jurnalistic“, care urm„re∫te s„ informeze rapid opinia public„ asupra
unei chestiuni de interes general, se distinge de îadev„rul judiciar“ stabilit de
instan˛ele na˛ionale ∫i care urm„re∫te s„ angajeze responsabilitatea autorilor
faptelor interzise de lege. Presa nu este chemat„ s„ dezv„luie faptele cu aceea∫i
exactitate cu care organele de anchet„ sunt ˛inute s„ o fac„.
75. Reclaman˛ii ar„t„ c„ afirma˛iile privind nelegalitatea contractului public
Óncheiat de prim„rie ∫i pentru care ei au fost condamna˛i, au fost confirmate de
raportul Cur˛ii de Conturi. Ei justific„ faptul c„ au atras aten˛ia opiniei publice la
doi ani dup„ semnarea contractului prin aceea c„ la acel moment au intrat Ón
posesia raportului men˛ionat. De asemenea, ei subliniaz„ c„ articolul incriminat o
viza pe doamna R. M. Ón calitatea sa de func˛ionar„ a prim„riei, la data s„v‚r∫irii
faptelor descrise Ón articol, ∫i nicidecum Ón calitatea sa de judec„tor, calitate pe
care ea o avea la data apari˛iei articolului.
76. Œn ultimul r‚nd, ei arat„ c„ neexecutarea pedepsei cu Ónchisoarea nu
exonereaz„ Guvernul de r„spunderea privind atingerea adus„ libert„˛ii lor de
exprimare ∫i c„ ei consider„ c„ sanc˛iunile la care au fost condamna˛i au fost
excesive ∫i puteau aduce atingere dezbaterilor libere asupra chestiunilor de interes
public printr-o cenzur„ individual„ ∫i general„.

2. Guvernul
77. Œn opinia Guvernului, condamnarea reclaman˛ilor a fost o m„sur„
necesar„ Óntr-o societate democratic„, din moment ce publicarea articolului Ón
cauz„ constituia o Ónc„lcare manifest„ a eticii jurnalistice. Av‚nd Ón vedere c„
reclaman˛ii nu au adus la cuno∫tin˛a public„ informa˛ii Óntemeiate ∫i precise ∫i nu
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au fost de bun„-credin˛„ c‚nd au afirmat c„ doamna R. M. era corupt„, Guvernul
arat„ c„ reclaman˛ii nu au dovedit Ón fa˛a instan˛elor interne c„ au verificat aceste
informa˛ii, limit‚ndu-se la a preciza c„ au ˛inut cont de anumite decizii ale
consiliului local ∫i ale prim„riei ∫i de o hot„r‚re a Guvernului, care prin con˛inutul
lor nu justific„ Ón nici un fel acuza˛iile grave de corup˛ie aduse doamnei R. M.
78. Guvernul subliniaz„, de asemenea, c„ reclaman˛ii nu au indicat niciodat„
Ón fa˛a judec„torilor na˛ionali un alt document au alte informa˛ii ca surs„ pentru
articolul lor, Ón ciuda faptului c„ erau con∫tien˛i c„ exist„ o decizie a prim„riei
care autorizase societatea Vinalex s„ furnizeze serviciul public la care f„cea
referire contractul de asociere. Œntemeindu-se Ón special pe declara˛ia f„cut„ de cel
de al doilea reclamant Ón fa˛a Tribunalului Constan˛a, Guvernul afirm„ c„ pentru
reclaman˛i publicarea acestui document nu era nici necesar„ ∫i nici relevant„,
av‚nd Ón vedere c„ ar fi contrazis, Ón realitate, mesajul transmis prin articolul Ón
cauz„. De altfel, Guvernul atrage aten˛ia asupra a ceea ce consider„ a fi referiri
neechivoce la via˛a privat„ a doamnei R. M. – de exemplu utilizarea de
diminutive Ón textul care Ónso˛ea caricatura – care, Ón mod evident, nu erau de
natur„ s„ contribuie la dezbaterea asupra subiectului de interes general, adus la
cuno∫tin˛a publicului.
79. De asemenea, Guvernul arat„ pe de o parte c„ reclaman˛ii nu au f„cut
proba verit„˛ii afirma˛iilor lor de natur„ factual„ (faptic„) asupra pretinsei corup˛ii
∫i complicit„˛i a doamnei R. M. la Óncheierea ilegal„ a contractelor ∫i, pe de alt„
parte, au omis s„ furnizeze Ón fa˛a instan˛elor interne o baz„ factual„ minim„,
propice s„ fondeze judec„˛ile lor de valoare asupra moralit„˛ii ∫i competen˛ei
fostei juriste de la prim„rie. Œn aceast„ privin˛„, Guvernul arat„ c„ instan˛ele au
apreciat c„ reclaman˛ii se fac vinova˛i de s„v‚r∫irea infrac˛iunii de insult„ ∫i de
calomnie, dup„ ce au stabilit reaua credin˛„ a reclaman˛ilor.
80. Œn particular, Ón ceea ce prive∫te raportul Cur˛ii de Conturi, Guvernul
apreciaz„ c„ acest document nu ar fi constituit un fundament pentru a putea servi
justific„rii afirma˛iilor incriminate, Ón m„sura Ón care a fost emis la 26 mai 1994,
adic„ la mai mult de o lun„ dup„ publicarea articolului. Pe de alt„ parte,
reclaman˛ii nu au invocat Ón fa˛a instan˛elor interne nici existen˛a unui astfel de
raport ∫i nici faptul c„ verific„rile erau Ón curs la Curtea de Conturi, lipsind Ón
acest fel instan˛ele de posibilitatea de a solicita documentele oficiale pertinente de
la autorit„˛ile de control.
81. De asemenea, Ón opinia Guvernului, condamnarea ziari∫tilor r„spundea
unei nevoi sociale imperioase de a proteja via˛a privat„ ∫i reputa˛ia doamnei R. M.
∫i, implicit, prestigiul justi˛iei, Ón m„sura Ón care calitatea de judec„tor Ón func˛ie a
p„r˛ii v„t„mate a fost subliniat„ Ón mai multe r‚nduri Ón articolul incriminat.
Guvernul consider„ c„ afirma˛iile reclaman˛ilor, departe de a privi o dezbatere de
interes general, con˛ineau, Ón fapt, insulte la adresa judec„torului Ón cauz„, ceea ce
ar fi justificat, printre altele, gravitatea sanc˛iunii aplicate.
82. Œn aceast„ privin˛„, Guvernul arat„ c„ interdic˛ia impus„ reclaman˛ilor de
a exercita profesia de ziarist avea natura unei m„suri de siguran˛„ ∫i nu caracterul
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unei pedepse, fiind necesar„ ˛in‚nd cont de campania de def„imare declan∫at„ de
reclaman˛i Ómpotriva p„r˛ii v„t„mate; potrivit Guvernului, o astfel de m„sur„ era
de natur„ s„ previn„ orice recidiv„. Œn orice caz, se arat„ c„ aceast„ sanc˛iune nu a
avut efecte practice asupra activit„˛ii profesionale a reclaman˛ilor.
83. Œn cele din urm„, subliniind c„ ace∫tia nu au executat pedeapsa cu
Ónchisoarea la care fuseser„ condamna˛i, Guvernul sus˛ine c„ gra˛ierea acordat„
reclaman˛ilor se Ónscrie, Ón fapt, Ón politica general„ a autorit„˛ilor rom‚ne de a se
opune la condamnarea jurnali∫tilor la pedeapsa Ónchisorii pentru delicte privind
libertatea de exprimare. Guvernul arat„ c„ puterea legiuitoare a urmat aceia∫i
tendin˛„, recentele ini˛iative de reforme legislative av‚nd ca rezultat
dezincriminarea insultei ∫i eliminarea pedepsei cu Ónchisoarea pentru infrac˛iunea
de calomnie (a se vedea îdreptul intern pertinent“, par. 57 de mai sus).
B. Aprecierea Cur˛ii

1. Asupra existen˛ei unei ingerin˛e
84. Nu s-a contestat c„ sanc˛ionarea reclaman˛ilor de c„tre instan˛ele
na˛ionale ca urmare a public„rii unui articol Óntr-un ziar local, la care cel de-al
doilea reclamant era redactor – ∫ef se analizeaz„ ca o îingerin˛„“ Ón exercitarea de
c„tre reclaman˛i a libert„˛ii de exprimare.
85. Asemenea limitare Óncalc„ Conven˛ia dac„ nu respect„ cerin˛ele impuse
de paragraful 2 al articolului 10. Prin urmare, trebuie analizat dac„ ingerin˛a îera
prev„zut„ de lege“, dac„ viza unul sau mai multe din scopurile legitime
men˛ionate de respectivul paragraf ∫i dac„ era înecesar„ Óntr-o societate
democratic„“ pentru atingerea acestor scopuri.

2. Asupra justific„rii ingerin˛ei
86. Av‚nd Ón vedere hot„r‚rile instan˛elor na˛ionale, este evident c„ ingerin˛a
era îprev„zut„ de lege“, adic„, de art. 205, 206 din Codul penal, astfel cum erau
reglementate la epoca faptelor, (paragraful 55) ∫i nu se poate contesta
accesibilitatea ∫i previzibilitatea acestora, ∫i c„ se urm„rea un scop legitim, adic„
îprotec˛ia drepturilor altuia“, Ón special a reputa˛iei doamnei R. M., func˛ionar„ la
prim„rie la data s„v‚r∫irii faptelor ∫i judec„tor la data public„rii articolului
(paragrafele 40 ∫i 45 de mai sus).
87. Opiniile p„r˛ilor sunt divergente asupra caracterului înecesar Óntr-o
societate democratic„“ a ingerin˛ei incriminate. Revine a∫adar Cur˛ii s„ analizeze
respectarea Ón spe˛„, a acestei condi˛ii impuse de paragraful 2 al articolul 10
precitat, nu f„r„ a reaminti Ón prealabil principiile care se degaj„ din jurispruden˛a
sa Ón materie.
a) Principii generale
88. Condi˛ia înecesit„˛ii Óntr-o societate democratic„“ impune Cur˛ii s„
determine dac„ ingerin˛a incriminat„ corespundea îunei nevoi sociale
imperioase“. Statele contractante beneficiaz„ de o anumit„ marj„ de apreciere
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pentru a stabili existen˛a unei astfel de nevoi, dar aceast„ marj„ este corelat„ cu un
control european privind at‚t legea c‚t ∫i deciziile de aplicare, chiar atunci c‚nd
provin de la instan˛„ independent„. A∫adar, Curtea este competent„ s„ statueze
asupra chestiunii de a ∫ti dac„ o astfel de îlimitare“ se conciliaz„ cu libertatea de
exprimare prev„zut„ de articolul 10 (a se vedea, printre multe altele, Perna
Ómpotriva Italiei [GC], n o 48898/99, § 39, CEDO 2003-V; Asocia˛ia Ekin
Ómpotriva Fran˛ei, no 39288/98, § 56, CEDO2001-VIII).
89. Œn exercitarea puterii sale de control, Curtea nu are Ón nici un caz sarcina
de a se substitui instan˛elor interne competente, ci pe aceea de a verifica sub
aspectul articolul 10 hot„r‚rile pronun˛ate Ón virtutea puterii lor de apreciere
(Fressoz ∫i Roire Ómpotriva Fran˛ei [GC], no 29183/95, § 45, CEDO 1999-I). Nu
rezult„ de aici c„ trebuie s„ se limiteze s„ verifice dac„ statul p‚r‚t a folosit
aceast„ putere cu bun„ credin˛„, cu grij„ ∫i Óntr-un mod rezonabil; trebuie ca
ingerin˛a Ón litigiu s„ fie apreciat„ Ón lumina tuturor circumstan˛elor cauzei,
inclusiv con˛inutul comentariilor imputate reclaman˛ilor ∫i contextul Ón care
ace∫tia le-au f„cut (News Verlags GmbH & CoKG Ómpotriva Austriei, nr.
31457/96, § 52, CEDO 2000-I).
90. Œn special, Curtea trebuie s„ determine dac„ argumentele invocate de
autorit„˛ile na˛ionale pentru a justifica ingerin˛a sunt “pertinente ∫i suficiente“ ∫i
dac„ m„sura incriminat„ era îpropor˛ional„ cu scopurile legitime urm„rite“
(Chauvy ∫i al˛ii Ómpotriva Fran˛ei, no 64915/01, §70, CEDO 2004-VI). Œn acest
context, Curtea trebuie s„ se conving„ c„ autorit„˛ile na˛ionale, Óntemeindu-se pe o
apreciere rezonabil„ a faptelor pertinente, au f„cut aplicarea unor reguli conforme
principiilor consacrate de articolul 10 (a se vedea, printre multe altele, hot„r‚rea
Zana Ómpotriva Turciei din 25 noiembrie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii
1997-VII, pag. 2547-2546, par. 51).
91. Curtea trebuie s„ verifice dac„ autorit„˛ile interne au p„strat un just
echilibru Óntre, pe de o parte, protec˛ia libert„˛ii de exprimare, consacrat„ de
articolul 10 ∫i, pe de alt„ parte, dreptul la reputa˛ie al persoanelor Ón cauz„, care,
de asemenea, este protejat de art. 8 al Conven˛iei ca element al vie˛ii private.
Aceast„ ultim„ condi˛ie poate necesita adoptarea unor m„suri pozitive adecvate
pentru a garanta respectarea efectiv„ a vie˛ii private Ón rela˛iile dintre indivizi.
b) Aplicarea Ón spe˛„ a principiilor sus-men˛ionate

i. Nevoie social„ imperativ„
92. Œn cauza de fa˛„, instan˛ele interne au considerat c„ reclaman˛ii au adus
atingere, prin con˛inutul articolului incriminat, demnit„˛ii ∫i imaginii publice ale
doamnei R. M., prin aceea c„ i-au imputat fapte determinate, cum ar fi
complicitatea la actele frauduloase ale societ„˛ii Vinalex ∫i prin reprezentarea Óntro caricatur„ a doamnei la bra˛ul unui b„rbat purt‚nd un sac umplut cu bani, ceea
ce a fost de natur„ s„ o traumatizeze psihic ∫i s„ dezinformeze publicul
(paragrafele 40 ∫i 45 de mai sus). Trebuie examinat dac„ motivele invocate de
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autorit„˛ile na˛ionale pentru a justifica condamnarea reclaman˛ilor au fost
pertinente ∫i suficiente.
93. Pentru a se pronun˛a Ón cauz„, Curtea trebuie s„ ˛in„ cont de un element
important: rolul indispensabil de îc‚ine de paz„“care revine presei Óntr-o societate
democratic„ (Goodwin Ómpotriva Marii Britanii, hot„r‚rea din 27 mai 1996,
Culegere de decizii 1996-II, p. 500, §39, ∫i Bladet Tromso ∫i Stensaas Ómpotriva
Norvegiei [GC], n o 21980/93, § 59, CEDO 1999-III). Presa nu trebuie s„
dep„∫easc„ anumite limite, ˛in‚nd Ón special de protec˛ia reputa˛iei ∫i drepturilor
celuilalt. Totu∫i Ói revine sarcina de a comunica, pentru Óndeplinirea sarcinilor ∫i
responsabilit„˛ilor sale, informa˛ii ∫i idei asupra unor chestiuni politice, precum ∫i
asupra altor subiecte de interes general (a se vedea, printre multe altele, De Haes
∫i Gijsels Ómpotriva Belgiei, hot„r‚rea din 24 februarie 1997, Culegere1997-I,
pp. 233-234, § 37; Thoma Ómpotriva Luxemburgului, no 38432/97, §45, CEDH2001III, ∫i Colombani ∫i al˛ii Ómpotriva Fran˛ei, no 51279/99, §55, CEDO 2002-V).
94. Trebuie constatat, Ón aceast„ privin˛„, c„ articolul incriminat con˛ine Ón
principal informa˛ii privind gestionarea fondurilor publice de c„tre anumi˛i ale∫i
locali ∫i func˛ionari publici, ∫i Ón special, privind anumite neregularit„˛i care ar fi
fost comise cu ocazia Óncheierii unui contract de asociere Óntre prim„rie ∫i o
societate privat„, pentru imobilizarea vehiculelor care sta˛ionate neregulamentar
pe drumurile publice (paragraful 20 de mai sus).
95. Œn mod incontestabil, era vorba de un subiect de interes general pentru
comunitatea local„, pe care reclaman˛ii aveau dreptul s„-l aduc„ la cuno∫tin˛a
publicului prin intermediul presei. Œmprejurarea c„ aceia∫i problem„ a fost ridicat„
de c„tre Curtea de Conturi Óntr-un raport Óntocmit Ón urma controlului efectuat la
prim„rie de c„tre controlori financiari (paragraful 23 de mai sus) nu face dec‚t s„
confirme faptul c„ articolul incriminat se Ónscria Ón cadrul unei dezbateri de
interes pentru comunitatea local„, care avea dreptul s„ fie informat„.
96. Œn ceea ce prive∫te sus˛inerea Guvernului c„ raportul men˛ionat a fost
adoptat dup„ aproximativ o lun„ de la data public„rii articolului, Curtea subliniaz„
c„ rolul ziari∫tilor de investiga˛ii este tocmai acela de a informa ∫i de a atrage
aten˛ia publicului asupra unor asemenea fenomene, de nedorit pentru societate,
din momentul Ón care ace∫tia intr„ Ón posesia informa˛iilor pertinente. Or, la o
simpl„ lectur„ a articolului se observ„ c„ la data redact„rii sale reclaman˛ilor le
era cunoscut cel pu˛in versiunea ini˛ial„ a raportului Cur˛ii de conturi, dac„ nu
raportul definitiv (paragrafele 23 ∫i 24 de mai sus), mijloacele prin care p„r˛ile
interesate ∫i-au procurat textul Ón cauz„ fiind specifice libert„˛ii de investigare
inerente exercit„rii profesiei lor.
97. Ca ∫i instan˛ele na˛ionale, Curtea noteaz„ c„ articolul litigios con˛ine ∫i
afirma˛ii viz‚nd-o direct pe doamna RM, al c„rei nume complet figura chiar Ón
titlul articolului ∫i Ón numeroase locuri Ón cadrul acestuia (paragrafele 19 ∫i 20 de
mai sus).
Aceste afirma˛ii transmit mesajul c„ partea interesat„ era implicat„ Óntr-o
serie de acte frauduloase ale societ„˛ii îVinalex“. Acestea au fost redactate Óntr-un
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stil virulent, dup„ cum rezult„ din utilizarea unor termeni duri precum
îescrocherie“ ∫i îconcurs de infrac˛iuni“ sau a unor fraze precum îpersoanele
semnatare nu pot invoca necunoa∫terea legii, ci doar Ónc„lcarea ei cu bun„
∫tiin˛„“, îdl. ex-viceprimar (…) a luat mit„ (…)oblig‚ndu-∫i sau cointeres‚ndu-∫i
subordona˛ii, (…) R. M. “, îori a semnat contractul de asociere necunosc‚nd
legile ˛„rii, ∫i atunci nu Ón˛elegem cum ulterior a ajuns judec„tor (…), ori a luat
∫pag„ ∫i poate lua Ón continuare“, sau, mai departe, îni se pare Óns„ ilar faptul
c„ pre∫edintele Judec„toriei nu a dispus nici o m„sur„ (…) motiv‚nd c„ suma ar
fi prea mic„“ (paragrafele 19 ∫i 20 de mai sus).
98. Trebuie amintit„ jurispruden˛a constant„ a Cur˛ii conform c„reia, pentru
aprecierea existen˛ei unei înecesit„˛i sociale imperioase“ care s„ justifice
existen˛a unei ingerin˛e Ón exercitarea libert„˛ii de exprimare, este necesar s„ se
fac„ distinc˛ia clar„ Óntre fapte ∫i judec„˛i de valoare. Dac„ materialitatea primelor
poate fi dovedit„, cele din urm„ nu pot fi supuse unei prob„ri a exactit„˛ii lor (a se
vedea, de exemplu, hot„r‚rile De Haes ∫i Gijsels Ómpotriva Belgiei, citat„ mai sus,
pag. 235, §42 ∫i Harlanova Ómpotriva Letoniei, cererea nr. 57313/00 (dec. ) din 3
aprilie 2003).
99. BineÓn˛eles c„, atunci c‚nd este vorba de afirma˛ii privind
comportamentul unui ter˛, Ón unele cazuri poate fi dificil s„ se fac„ distinc˛ia
dintre acuza˛ii de fapt ∫i judec„˛i de valoare. Nu este mai pu˛in adev„rat c„ ∫i o
judecat„ de valoare e poate dovedi excesiv„ dac„ este lipsit„ de orice fundament
de fapt (Jerusalem Ómpotriva Austriei, nr. 26958/95, §43, CEDH 2001-II).
100. Œn spe˛„, afirma˛iile reclaman˛ilor cu privire la doamna R. M. au fost
formulate sub forma unei alternative – îori a semnat contractul (…) necunosc‚nd
legile ˛„rii (…), ori a luat ∫pag„“ –, ceea ce ar putea crea impresia c„ este vorba de
o judecat„ de valoare. Totu∫i, dac„ analiz„m afirma˛iile litigioase din perspectiva
Óntregului articol, inclusiv caricatura care Ól Ónso˛e∫te, se observ„ c„ ele includ, Ón
realitate, acuza˛ii de fapt precise la adresa doamnei R. M., Ón sensul c„ ar fi fost
complice la Óncheierea unor contracte ilegale ∫i c„ ar fi primit mit„. Afirma˛iile
reclaman˛ilor au creat cititorilor impresia c„ doamna R. M. avusese un
comportament necinstit ∫i interesat ∫i puteau conduce la formarea opiniei c„
îescrocheria“ de care erau acuza˛i ea ∫i fostul viceprimar ∫i mita pe care ar fi
primit-o constituiau fapte stabilite ∫i nu erau puse la Óndoial„.
101. Dac„ Ón virtutea rolului care Ói este acordat presa are efectiv obliga˛ia de
a alerta publicul atunci c‚nd este informat„ cu privire la existen˛a unor presupuse
ilegalit„˛i comise de ale∫i locali ∫i func˛ionari publici, referirea la persoane
determinate, cu men˛ionarea numelor ∫i func˛iilor acestora, implica pentru
reclaman˛i obliga˛ia de a furniza o baz„ factual„ suficient„ (Lesnik Ómpotriva
Slovaciei, nr. 35640/97, §57 in fine, CEDH 2003-IV; Vides Aizsardzibas Klubs
Ómpotriva Letoniei, nr. 57829/00, §44, 27 mai 2004).
102. Cu at‚t mai mult ar fi fost cazul Ón spe˛„ av‚nd Ón vedere c„ era vorba de
acuza˛ii grave referitoare la doamna R. M. , de natur„ s„ angajeze r„spunderea sa
penal„, cum a ar„tat de altfel Curtea suprem„ de justi˛ie Ón decizia sa din 9 iulie
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1996 (paragraful 45 de mai sus). Œn aceast„ privin˛„, trebuie amintit c„ exercitarea
libert„˛ii de exprimare implic„ obliga˛ii ∫i responsabilit„˛i ∫i c„ garan˛iile oferite
jurnali∫tilor de articolul 10 sunt supuse condi˛iei ca ace∫tia s„ ac˛ioneze cu bun„
credin˛„, astfel Ónc‚t s„ furnizeze informa˛ii exacte ∫i credibile cu respectarea
deontologiei jurnalistice (Radio France ∫. a. Ómpotriva Fran˛ei, nr. 53984/00, §37,
CEDH 2004-II; Colombani ∫. a. citat„ mai sus, §65, Harlanova (dec.) citat„ mai
sus; McVicar Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii, nr. 46311/99, §§83-86,
CEDH 2002-III).
103. Or, nici unul dintre aceste elemente nu se reg„se∫te Ón cauz„. Dup„
analiza tuturor elementelor pe care le-au avut la dispozi˛ie, instan˛ele na˛ionale au
apreciat c„ acuza˛iile reclaman˛ilor cu privire la persoana interesat„ prezentau o
realitate deformat„ ∫i nu se sprijineau pe fapte reale (paragrafele 40 ∫i 45 de mai
sus). Curtea nu sus˛ine teza reclaman˛ilor conform c„reia instan˛ele rom‚ne nu au
avut un rol activ Ón investigarea faptelor astfel Ónc„ s„ ajung„ la îadev„rul
judiciar“ (paragraful 74 de mai sus). Dimpotriv„, din faptele cauzei rezult„ c„
instan˛ele sesizate au acordat reclaman˛ilor timpul necesar preg„tirii ap„r„rii
(paragrafele 26, 30, 32, 33 ∫i 36 de mai sus), merg‚nd chiar p‚n„ la emiterea de
mandate de aducere pentru a se asigura de prezen˛a lor (paragrafele 26 ∫i 33 de
mai sus).
104. De asemenea, ∫i un alt factor are Ónsemn„tate Ón spe˛„: atitudinea
reclaman˛ilor Ón timpul procedurii penale Óndreptate Ómpotriva lor. Trebuie
constatat, dup„ cum a f„cut ∫i Judec„toria Lehliu-Gar„ ∫i Tribunalul C„l„ra∫i
(paragrafele 38 ∫i 42 de mai sus), c„ reclaman˛ii au manifestat o evident„ lips„ de
interes fa˛„ de procesul lor, neprezent‚ndu-se nici la audierile Ón fa˛a judec„toriei
nici la cele Ón fa˛a tribunalului, de∫i fuseser„ legal cita˛i. Ace∫tia nu ∫i-au motivat
cererea de recurs (paragraful 42 de mai sus) ∫i, Ón toate stadiile procedurii Ón fa˛a
instan˛elor na˛ionale, nu au produs elemente de prob„ Ón sus˛inerea afirma˛iilor lor
sau care ar fi servit drept o baz„ factual„ suficient„ pentru acestea. (paragrafele 24
∫i 27 de mai sus).
105. Curtea noteaz„ Ón special c„ reclaman˛ii nu au prezentat Ón fa˛a
instan˛elor na˛ionale o copie a raportului Cur˛ii de conturi ∫i nici m„car nu au
indicat, Ón cadrul procedurii penale Óndreptate Ómpotriva lor, c„ afirma˛iile lor
aveau la baz„ un astfel de raport oficial. Un asemenea demers ar fi permis
judec„torilor na˛ionali s„ cear„ Cur˛ii de conturi prezentarea documentului cu titlu
de prob„ Ón cadrul procesului penal, dup„ cum pe bun„ dreptate a ar„tat Guvernul
p‚r‚t (a se vedea paragraful 80 in fine).
106. Curtea nu este convins„ de argumentul reclaman˛ilor conform c„ruia
ace∫tia nu au prezentat dovezi Ón sprijinul afirma˛iilor lor pentru a-∫i proteja
sursele. Reafirm‚ndu-∫i jurispruden˛a constant„ conform c„reia protec˛ia surselor
ziari∫tilor reprezint„ una din pietrele unghiulare ale libert„˛ii presei, f„r„ de care
sursele a putea fi descurajate s„ sprijine presa Ón vederea inform„rii publicului cu
privire la aspecte de interes general (a se vedea Goodwin citat„ mai sus, pag. 500,
§39; Roemen ∫i Schmit Ómpotriva Luxembourg, nr. 51772/99, §57, CEDH 2003-
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IV), Curtea precizeaz„ c„ obliga˛ia reclaman˛ilor de a oferi o baz„ factual„ solid„
afirma˛iilor Ón cauz„ nu implica deloc obliga˛ia de a dezv„lui numele persoanelor
care le furnizaser„ informa˛iile care au stat la baza articolelor. Mai mult, din
elementele aflate la dispozi˛ia Cur˛ii, nu rezult„ c„, pe Óntreaga durat„ a procedurii
penale Óndreptate Ómpotriva reclaman˛ilor sau chiar la data la care cel de al doilea
reclamant s-a prezentat Ón fa˛a judec„toriei (paragraful 27 de mai sus), raportul
Cur˛ii de Conturi, pe care este evident c„ s-au Óntemeiat reclaman˛ii, reprezenta un
document cu caracter confiden˛ial a c„rui divulgare ar fi putut duce la aplicarea
unor sanc˛iuni pentru ei sau pentru sursele lor.
107. Cu at‚t mai mult reclaman˛ii nu ar trebui s„ sus˛in„ c„ motivele re˛inute
de instan˛ele na˛ionale care i-au condamnat nu sunt pertinente sau suficiente
av‚nd Ón vedre c„ ei Ón∫i∫i nu au oferit instan˛elor argumentele ∫i elementele de
prob„ de care se prevaleaz„ acum Ón fa˛a Cur˛ii, lipsind astfel instan˛ele na˛ionale
de posibilitatea de a aprecia Ón deplin„ cuno∫tin˛„ de cauz„ dac„ ace∫tia au dep„∫it
sau nu limitele criticii admisibile (a se vedea paragrafele 24, 73 ∫i 75 de mai sus).
108. Œn plus, Curtea re˛ine c„ dac„ raportul respectiv – Ón m„sura Ón care
acesta fusese emis de Curtea de conturi – putea fi considerat ca o baz„ factual„
solid„ ∫i credibil„ pentru afirma˛iile care au pus sub semnul Óntreb„rii legalitatea
contractului dintre prim„rie ∫i societatea Vinalex (a se vedea, mutatis mutandis,
Colombani ∫. a., citat„ mai sus, §65; Bladet Tromso ∫i Stensaas citat„ mai sus,
§68), acesta nu precizeaz„ nimic, nici m„car nu sugereaz„, cu privire la pretinsele
Ónc„lc„ri ale legii s„v‚r∫ite de fostul vice-primar ∫i de doamna R. M. sau cu
privire la faptul c„ ar fi primit mit„ pentru Óncheierea contractului.
109. Œn ceea ce prive∫te modul Ón care autorit„˛ile au abordat acest caz,
Curtea re˛ine c„ instan˛ele rom‚ne au admis exact c„ acesta privea un conflict
Óntre, pe de o parte, dreptul reclaman˛ilor, Ón calitate de reprezentan˛i ai presei, de
a comunica fapte ∫i idei ∫i, pe de alt„ parte, dreptul doamnei R. M. de a-∫i proteja
reputa˛ia ∫i demnitatea (a se vedea paragraful 91 de mai sus). Pe baza elementelor
pe care le are la dispozi˛ie, Curtea apreciaz„ c„ motivele re˛inute de instan˛e Ón
vederea condamn„rii reclaman˛ilor au fost pertinente ∫i suficiente.
110. Av‚nd Ón vedere marja de apreciere de care beneficiaz„ statele p„r˛i Ón
astfel de cazuri, Curtea apreciaz„, Ón lumina circumstan˛elor cauzei, c„ autorit„˛ile
na˛ionale puteau s„ considere necesar s„ limiteze exercitarea dreptului la
libertatea de exprimare a reclaman˛ilor ∫i c„, astfel, condamnarea acestora pentru
insult„ ∫i calomnie r„spundea unei înevoi sociale imperioase“. Urmeaz„ s„ se
analizeze Ón ce m„sur„ limitarea men˛ionat„ a fost propor˛ional„ scopului legitim
urm„rit, av‚nd Ón vedere pedepsele aplicate.

ii. Propor˛ionalitatea pedepsei
111. Natura ∫i gravitatea pedepselor aplicate sunt elemente care trebuie avute
Ón vedere la aprecierea propor˛ionalit„˛ii unei limit„ri aduse dreptului la libertatea
de exprimare garantat de articolul 10 (Ceylan Ómpotriva Turciei [GC], nr.
23556/94, §37, CEDH 1999-IV; Tammer Ómpotriva Estoniei, nr. 41205/98, §69,
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CEDH 2001-I; Skalka Ómpotriva Poloniei, nr. 43425/98, §§41-42, hot„r‚rea din
27 mai 2003; Lesnik citat„ mai sus, §§63-64). Astfel, Curtea trebuie s„ dea
dovad„ de aten˛ie maxim„ atunci c‚nd m„surile luate sau pedepsele aplicate de
autorit„˛ile na˛ionale sunt de natur„ s„ descurajeze participarea presei la
dezbaterea unor chestiuni de interes general legitim (Jersild Ómpotriva
Danemarcei, hot„r‚rea din 23 septembrie 1994, serie A nr. 298, paginile 25-26,
§35).
112. Œn cauz„, pe l‚ng„ obligarea lor la plata de daune interese pentru
prejudiciul moral cauzat doamnei R. M. , reclaman˛ilor li s-a aplicat o pedeaps„
de ∫apte luni de Ónchisoare cu executare, Ónso˛it„ de interzicerea unor drepturi
civile ∫i a practic„rii profesiei de ziarist timp de un an (paragraful 37 de mai sus).
Aceste sanc˛iuni sunt, evident, foarte severe.
113. Chiar dac„ statele p„r˛i au posibilitatea, adic„ r„spunderea, Ón
conformitate cu obliga˛iile pozitive care le revin Ón baza articolului 8 din
Conven˛ie (paragraful 91 de mai sus, in fine), de a reglementa modul de exercitare
a libert„˛ii de exprimare astfel Ónc‚t s„ se asigure prin lege o protec˛ie adecvat„ a
reputa˛iei persoanelor, acestea trebuie s„ evite adoptarea unor m„suri de natur„ d„
descurajeze presa Ón realizarea func˛iei sale de alertare a publicului Ón cazul unor
aparente sau presupuse abuzuri ale autorit„˛ilor (paragraful 93 de mai sus). Exist„
riscul ca jurnali∫tii de investiga˛ie s„ se ab˛in„ de la exprimarea cu privire la
chestiuni de interes general – precum presupus nereguli Ón alocarea unor contracte
publice c„tre societ„˛i comerciale – dac„ ace∫tia sunt supu∫i riscului de a fi
condamna˛i, atunci c‚t legisla˛ia prevede astfel de sanc˛iuni pentru atacuri
nejustificate la adresa reputa˛iei altuia, cum ar fi pedeapsa Ónchisorii sau
interzicerea exercit„rii profesiei.
114. Efectul descurajant pe care teama fa˛„ de asemenea sanc˛iuni Ól are
asupra exercit„rii de c„tre ziari∫ti a libert„˛ii de exprimare este evident (mutatis
mutandis, Wille Ómpotriva Liechtenstein [GC], nr. 28396/95, §50, CEDH 1999VII; Nikula Ómpotriva Finlandei, nr. 31611/96, §54, CEDH 2002-II, Goodwin
citat„ mai sus, pag. 500, §39; Elci ∫. a. Ómpotriva Turciei, nr. 23145/93 ∫i
25091/94, §714, 13 noiembrie 2003). Fiind nociv pentru societate Ón ansamblul
s„u, acesta face ∫i el parte din elementele care trebuie luate Ón considerare Ón
cadrul aprecierii propor˛ionalit„˛ii – ∫i, prin urmare, a justific„rii – pedepselor
aplicate Ón cauz„ reclaman˛ilor, care aveau, desigur, dup„ cum Curtea a ar„tat mai
sus, dreptul de a supune aten˛iei publicului problema semn„rii unui contract de
parteneriat Óntre autorit„˛ile locale ∫i societatea privat„ respectiv„ (paragrafele 94
∫i 95 de mai sus).
115. De∫i stabilirea pedepselor este Ón principiu de competen˛a instan˛elor
na˛ionale, Curtea consider„ c„ aplicarea pedepsei Ónchisorii pentru o infrac˛iune Ón
domeniul presei nu este compatibil„ cu libertatea de exprimare a jurnali∫tilor
garantat„ de articolul 10 din Conven˛ie dec‚t Ón circumstan˛e excep˛ionale, mai
ales atunci c‚t au fost grav afectate alte drepturi fundamentale, ca de exemplu Ón
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cazul difuz„rii unui discurs de incitare la ur„ sau la violen˛„ (a se vedea, mutatis
mutandis, Feridun Yazar Ómpotriva Turciei, nr. 42713/98, §27, 23 septembrie
2004; Surek ∫i Ozdemir Ómpotriva Turciei [GC], nr. 23927/94 ∫i 24277/94, §63, 8
iulie 1999). Œn leg„tur„ cu acest aspect, Curtea ia not„ de ini˛iativele legislative ale
autorit„˛ilor rom‚ne care, recent, au condus la dezincriminarea insultei ∫i la
eliminarea pedepsei cu Ónchisoarea pentru calomnie (paragraful 57 de mai sus).
116. Nici un element din prezenta cauz„, care este o cauz„ tipic„ de
calomniere a unei persoane Ón contextul dezbaterii unui subiect de interes public,
nu este de natur„ s„ justifice aplicarea pedepsei cu Ónchisoarea. Prin Óns„∫i natura
sa, o astfel de pedeaps„ are, f„r„ Óndoial„, un efect descurajant, iar faptul c„
reclaman˛ii nu au executat-o nu schimb„ Ón nici un fel aceast„ concluzie din
moment ce gra˛ierea de care au beneficiat este o m„sur„ apar˛in‚nd puterii
discre˛ionare a pre∫edintelui ˛„rii; Ón plus, dac„ un asemenea act de clemen˛„
urm„re∫te scutirea persoanelor vinovate de executarea pedepsei, acesta nu Ónl„tur„
∫i condamnarea (paragrafele 50 ∫i 60 de mai sus).
117. Œn plus, pedeapsa Ónchisorii care le-a fost aplicat„ reclaman˛ilor a fost
Ónso˛it„ de interzicerea exercit„rii tuturor drepturilor civile prev„zute de articolul
64 din Codul penal (paragraful 58 de mai sus). Œntr-adev„r, ca urmare a
suspend„rilor succesive ale execut„rii acordate de procurorul general (paragrafele
48 ∫i 49 de mai sus), reclaman˛ii nu a trebuit s„ suporte efectele pedepsei
accesorii, Ónl„turat„ ca efect al gra˛ierii, conform legisla˛iei interne Ón materie
(paragraful 50 de mai sus in fine). Rezult„ c„ o asemenea interdic˛ie, aplicabil„ Ón
dreptul rom‚n Ón mod automat oric„rei persoane condamnate la pedeapsa
Ónchisorii, indiferent de infrac˛iunea pentru care se aplic„ pedeapsa principal„ ∫i
f„r„ a fi supus„ controlului instan˛elor Ón ceea ce prive∫te necesitatea (mutatis
mutandis, Sabou ∫i PÓrc„lab Ómpotriva Rom‚niei, nr. 46572/99, §48, 28
septembrie 2004) nu este adecvat„ Ón cauz„ ∫i nu se justific„ Ón raport cu natura
infrac˛iunilor pentru care s-a angajat r„spunderea penal„ a reclaman˛ilor.
118. Œn ceea ce prive∫te interzicerea exercit„rii profesiei de jurnali∫ti timp de
un an aplicat„ reclaman˛ilor, care a fost men˛inut„, Curtea reaminte∫te
jurispruden˛a sa constant„ conform c„reia m„surile prin care se limiteaz„ Ón
prealabil activitatea ziari∫tilor trebuie examinate Ón am„nunt ∫i nu se justific„
dec‚t Ón circumstan˛e excep˛ionale (a se vedea, mutatis mutandis, Association
Ekin, citat„ mai sus, §56 in fine). Curtea consider„ c„, de∫i circumstan˛ele cauzei
indic„ faptul c„ pedeapsa nu a avut consecin˛e concrete Ón privin˛a reclaman˛ilor
(paragrafele 51-52 de mai sus), aceasta a fost de o gravitate deosebit„, care nu se
poate justifica doar prin riscul recidivei din partea reclaman˛ilor.
119. Curtea apreciaz„ c„, aplic‚nd activit„˛ii jurnalistice a reclaman˛ilor o
astfel interdic˛ie general„ cu caracter preventiv, chiar dac„ aceasta este temporar„,
instan˛ele interne nu au respectat principiul conform c„ruia presa trebuie s„ Ó∫i
poat„ realiza func˛ia de c‚ine de paz„ Ón cadrul unei societ„˛i democratice.
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iii. Concluzie
120. Dac„ atingerea adus„ de autorit„˛ile interne dreptului la libertatea de
exprimare a reclaman˛ilor poate fi justificat„ prin interesul restabilirii echilibrului
Óntre diversele interese concurente Ón cauz„, pedeapsa aplicat„ persoanelor
interesate ∫i interdic˛iile aplicat„ al„turi de aceasta de c„tre instan˛ele na˛ionale, au
fost evident dispropor˛ionate, prin natura ∫i gravitatea lor, Ón raport cu scopul
legitim urm„rit prin condamnarea reclaman˛ilor pentru insult„ ∫i calomnie.
121. Curtea consider„ c„, Ón spe˛„, instan˛ele interne au dep„∫it cadrul unei
limit„ri înecesare“ libert„˛ii de exprimare a reclaman˛ilor.
122. Prin urmare, articolul 10 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
123. Conform articolului 41 din Conven˛ie,
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “

B. Prejudiciul
124. Primul reclamant solicit„ 2537,65 dolari SUA, echivalentul a 2108 Euro
pentru prejudiciul material ca urmare beneficiului neÓncasat prin Óncetarea
contractului s„u de munc„ Óntre 14 aprilie 1997 ∫i 7 februarie 2000, dat„ la care a
fost angajat de o alt„ societate de pres„.
Cel de al doilea reclamant solicit„ 2445,10 dolari SUA, echivalentul a 2033
Euro, reprezent‚nd echivalentul a 25 de milioane de lei la plata c„rora au fost
obliga˛i Ón solidar ambii reclaman˛i, dar care, Ón realitate, au fost achita˛i doar de
c„tre el doamnei R. M.
125. Reclaman˛ii solicit„ de asemenea c‚te 100. 000 de dolari SUA,
echivalentul a 83. 151 de Euro, pentru prejudiciul moral pe care sus˛in c„ l-ar fi
suferit ca urmare a suferin˛elor psihice ce le-ar fost cauzate prin condamnarea lor
la o pedeaps„ cu Ónchisoarea de o asemenea gravitate, afect„rii reputa˛iei ∫i
carierei lor ∫i a stresului determinat de nesiguran˛a Ón care au tr„it timp de mai
mult de un an dup„ condamnarea lor, av‚nd Ón vedere c„ pedeapsa privativ„ de
libertate putea fi pus„ oric‚nd Ón executare.
126. Guvernul consider„ c„ daunele interese care ar putea fi acordate, dac„
este cazul, primului reclamant, nu ar trebui s„ acopere dec‚t beneficiul nerealizat
pe durata interdic˛iei exercit„rii profesiei, adic„ Óntre 22 noiembrie 1996 ∫i 22
noiembrie 1997. Nu formuleaz„ obiec˛ii fa˛„ de cererea de acordare a daunelor
materiale formulat„ de al doilea reclamant.
127. Œn schimb, Guvernul apreciaz„ c„ reclaman˛ilor nu trebuie s„ li se
acorde desp„gubiri pentru prejudiciul moral. Eviden˛iind c„ condamnarea celui de
al doilea reclamant nu a avut consecin˛e asupra reputa˛iei ∫i carierei sale, av‚nd Ón
vedere alegerea sa ca deputat Ón Parlamentul Rom‚niei ∫i ca primar al Constan˛ei,
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Guvernul consider„ c„ hot„r‚rea Cur˛ii ar putea reprezenta, Ón sine, o repara˛ie
echitabil„ suficient„.
128. Œn ceea ce prive∫te preten˛iile referitoare la pierderea veniturilor
salariale ale primului reclamant, Curtea arat„ c„ nu exist„ o leg„tur„ de cauzalitate
direct„ suficient stabilit„ Óntre aceasta ∫i Ónc„lcarea articolului 10 din Conven˛ie
constatat„ de Curte. Concret, concedierea din 14 aprilie 1997 a fost motivat„ de
reducerea personalului unit„˛ii (paragraful 51 de mai sus) iar reclamantul nu a
transmis nici un element din care s„ rezulte c„ s-a str„duit f„r„ succes s„ Ó∫i
g„seasc„ un nou loc de munc„ Ónainte de Óncetarea interdic˛iei. Prin urmare,
Curtea respinge cererea reclamantului.
129. Av‚nd Ón vedere concluzia sa conform c„reia condamnarea
reclaman˛ilor ar fi putut fi considerat„ ca o m„sur„ înecesar„ Óntr-o societate
democratic„“ Ón vederea restabiliri echilibrului Óntre diversele interese concurente
Ón cauz„ dac„ sanc˛iunea penal„ ∫i interdic˛iile aplicate nu ar fi fost evident
dispropor˛ionate (paragrafele 120 ∫i 121 de mai sus), Curtea va respinge ∫i cererea
celui de al doilea reclamant privind restituirea sumei acordate cu titlu de
prejudiciu moral pe care a trebuit s„ o achite p„r˛ii v„t„mate Ón baza hot„r‚rilor
interne.
130. Av‚nd Ón vedere circumstan˛ele cauzei, Curtea apreciaz„ c„ simpla
constatare a Ónc„lc„rii articolului 10 din Conven˛ie reprezint„, Ón sine, o repara˛ie
echitabil„ suficient„ pentru repararea oric„rui prejudiciu moral ce ar fi fost suferit
de reclaman˛i.
C. Cheltuieli de judecat„
131. F„r„ a indica valoarea acestora ∫i f„r„ a oferi acte justificative,
reclaman˛ii solicit„ restituirea cheltuielilor de judecat„ suportate de ace∫tia Ón fa˛a
instan˛elor interne ∫i Ón fa˛a Cur˛ii. Ace∫tia las„ la aprecierea Cur˛ii stabilirea
sumei care ar putea fi acordat„ cu acest titlu.
132. Guvernul nu se opune, Ón principiu, acestei cereri, sub rezerva
transmiterii actelor justificative necesare.
133. Curtea reaminte∫te c„, Ón aplicarea articolului 41 al Conven˛iei, aceasta
acord„ doar cheltuieli de judecat„ cu privire la care se stabile∫te c„ au fost cu
adev„rat suportate, c„ acestea au fost necesare ∫i c„ au o valoare rezonabil„. Œn
plus, articolul 60 §2 din Regulament prevede c„ orice preten˛ie formulat„ Ón baza
articolului 41 din Conven˛ie trebuie indicat„ Ón cifre exacte, detaliat„ ∫i Ónso˛it„ de
actele justificative necesare, Ón lipsa c„rora Curtea poate respinge o asemenea
cerere, Ón Óntregime sau Ón parte (a se vedea, de exemplu, Vides Aizsardzibas
Klubs, citat„ mai sus, §56).
134. Œn cauz„, Curtea constat„ c„ reclaman˛ii nu ∫i-au precizat cererea Ón nici
un fel, neiindic‚nd cuantumul ∫i nejustific‚nd cheltuielile de judecat„ pretinse. Œn
consecin˛„, hot„r„∫te s„ nu acorde nici o sum„ cu acest titlu.
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PENTRU MOTIVELE DE MAI SUS, CURTEA,
6. Hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ articolul 10 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
7. Hot„r„∫te, cu 6 voturi la 1, c„ simpla constatare a unei Ónc„lc„ri
reprezint„, Ón sine, o repara˛ie echitabil„ suficient„ pentru prejudiciul
moral care ar fi fost eventual suferit de reclaman˛i;
8. Respinge, cu 6 voturi la 1, restul cererii de repara˛ie echitabil„.
Redactat Ón limbile francez„ ∫i englez„ ∫i pronun˛at„ Ón ∫edin˛„ public„ Ón
Palatul Drepturilor Omului, la Strasbourg, la 17 decembrie 2004.
Luzius WILDHABER
Pre∫edinte
Paul MAHONEY
Grefier
La prezenta hot„r‚re sunt anexate, conform articolelor 45 §2 din Conven˛ie
∫i 74 §2 din Regulament, opiniile urm„toare:
– opinia concordant„ a domnului Cabral Barreto, la care s-au al„turat domnii
Ress ∫i BÓrsan;
– opinia par˛ial dizident„ a domnului Costa.
OPINIA CONCORDANT√ A DOMNULUI JUDEC√TOR CABRAL
BARRETO LA CARE SE AL√TUR√ DOMNII JUDEC√TORI BŒRSAN ™I
RESS

Œmp„rt„∫esc opinia majorit„˛ii c„ Marea Camer„ este competent„ s„
examineze prezenta cauz„ Ón Óntregul ei Ón leg„tur„ cu ambii reclaman˛i, dar nu
pot fi de acord cu Óntreaga motivare.

Dup„ p„rerea mea, factorul semnificativ este c„ domnul Maz„re a sus˛inut ∫i
acceptat cererea de trimitere Ón fa˛a Marii Camere f„cut„ Ón numele s„u de domnul
Cump„n„.
Cu toate acestea, dac„ majoritatea sugereaz„ Ón paragraful 68 din hot„r‚re c„
atunci c‚nd exist„ mai mul˛i reclaman˛i, trimiterea cauzei la Marea Camer„ Ói
permite acesteia s„ examinez global aspectele cererii examinate de camer„ (a se
vedea paragraful 66), nu pot fi de acord.
Dup„ p„rerea mea, trebuie f„cut„ distinc˛ia Óntre cauzele Ón care exist„ un
singur reclamant ∫i cele Ón care sunt mai mul˛i.

Œn prima situa˛ie, trimiterea Ón fa˛a Marii Camere la cererea p„r˛ilor – statul
sau reclamantul – implic„ examinarea global„ a cererii, chiar dac„ solicitarea se
limiteaz„ la anumite aspecte sau capete de cerere (K. ∫i T. Ómpotriva Finlandei,
citat„ Ón hot„r‚re).
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Œn ipoteza Ón care exist„ mai mul˛i reclaman˛i, iar cererea de trimitere la
Marea Camer„ provine de la un singur reclamant, p„rerea mea este c„ Marea
Camer„ nu are competen˛a de a examina capetele de cerere ale altui reclamant
Ómpotriva voin˛ei acestuia, dec‚t dac„ obiectul litigiului este legat indivizibil de
to˛i reclaman˛ii (care s„ fi fost reuni˛i Ón aceea∫i procedur„).
Mi se pare dificil de sus˛inut c„ totalitatea reclaman˛ilor se afl„ Óntr-o astfel
de situa˛ie de indivizibilitate ∫i c„ interesele lor nu pot fi analizate separat.
Chiar ∫i Óntr-o situa˛ie unic„, adic„ un act izolat al autorit„˛ilor care a cauzat
Ónc„lc„ri ale Conven˛iei pentru mai multe persoane, examinarea diferen˛iat„ ∫i
autonom„ a capetelor de cerere ale reclaman˛ilor este posibil„ din punct de vedere
juridic ∫i chiar dezirabil„.
Œn aceste Ómprejur„ri, Curtea a acceptat Óntotdeauna rezolvarea cauzei cu
privire la unul dintre reclaman˛i; de exemplu, nimic nu Ómpiedic„ solu˛ionarea
amiabil„ a cauzei Óntre un reclamant ∫i stat, care s„ pun„ cap„t cererii sale,
procedura continu‚nd cu examinarea capetelor de cerere ale celorlal˛i reclaman˛i.
Dac„ interpretez corect paragraful 67, majoritatea consider„ c„, Ón temeiul
art. 37 alin. 1 din Conven˛ie, Marea Camer„ poate examina capetele de cerere ale
unui reclamant care nu i-a solicitat interven˛ia.
Dup„ p„rerea mea, o astfel de interpretare merge prea departe. Posibilitatea
de a continua examinarea este, Ón fapt, supus„ condi˛iei ca cererea s„ fi fost
radiat„ de pe rol pentru unul din motivele enun˛ate Ón alineatul 1 din art. 37.
O dat„ ce camera ∫i-a pronun˛at hot„r‚rea, hot„r‚re acceptat„ de stat, Marea
Camer„ trebuie s„ se limiteze la examinarea cererii reclamantului care solicit„
trimiterea cauzei.
Pentru ceilal˛i reclaman˛i, hot„r‚rea camerei va deveni definitiv„ Ón
conformitate cu art. 44 alin. 2.
Desigur, este posibil ca Óntre hot„r‚rea camerei ∫i hot„r‚rea Marii Camere s„
existe contradic˛ii ∫i Ón consecin˛„ s„ se aplice solu˛ii juridice diferite pentru
aceea∫i situa˛ie.
Totu∫i, aceasta poate interveni ∫i Ón alte situa˛ii, Ón special Ón ipoteza Ón care
anumi˛i reclaman˛i solu˛ioneaz„ cauza pe cale amiabil„ Ón vreme ce al˛ii ob˛in Ón
final o hot„r‚re Ón care se arat„ c„ nu a existat o Ónc„lcare.
Solu˛ia pe care o recomand, Ón ciuda riscului pronun˛„rii unor hot„r‚ri
contradictorii de c„tre camer„ ∫i Marea Camer„, este singura care garanteaz„
respectarea principiilor care guverneaz„ procedura Ón fa˛a Cur˛ii, cum sunt
principiul egalit„˛ii armelor ∫i principiul contradictorialit„˛ii.
E dificil de spus cum poate Marea Camer„ s„ solu˛ioneze îcauza“ unui
persoane care nu se prezint„ Ón fa˛a sa ca parte Ón procedur„ f„r„ s„ aduc„ atingere
principiilor care trebuie respectate Ón spe˛„.
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OPINIA PARfiIAL SEPARAT√ A DOMNULUI JUDEC√TOR COSTA
Sunt de acord cu hot„r‚rea Marii Camere, pe care o consider excelent„. Cu
excep˛ia unui singur punct: refuzul de a acorda reclaman˛ilor orice repara˛ie
echitabil„.
Curtea a considerat c„ nu este cazul s„ acorde o repara˛ie pentru prejudiciul
material, de∫i cel de-al doilea reclamant a pl„tit daune interese doamnei R. M.: or,
Curtea ia Ón considerare sumele pl„tite de un reclamant p„r˛ii adverse Ón temeiul
hot„r‚rilor judec„tore∫ti ∫i Ón mod normal condamn„ statul p‚r‚t s„ le ramburseze
atunci c‚nd leg„tura de cauzalitate este stabilit„ (a se vedea, de exemplu, Nikula
Ómpotriva Finlandei, nr. 31611/96, § 63, CEDH 2002-II).
Curtea a apreciat, de asemenea, Ón ce prive∫te daunele morale, c„ faptul c„ a
constatat o Ónc„lcare a Conven˛iei constituie o repara˛ie suficient„. Este adev„rat
c„ ea a ajuns frecvent, de∫i nu Óntotdeauna, la aceast„ concluzie (a se vedea, de
exemplu, Nilsen ∫i Johnsen Ómpotriva Norvegiei [GC], nr. 23118/96, § 56, CEDH
1999-VIII – dar Ón sens invers hot„r‚rea Nikula citat„ mai sus, § 65), Ón vreme ce
Ón cauzele privind durata procedurii, ea acord„ Ón mod sistematic reclaman˛ilor
sume cu titlu de daune morale, datorit„ îanxiet„˛ii“ sau îangoasei“ cauzate de o
durat„ nerezonabil„ a procedurii. Se ridic„ semne de Óntrebare cu privire la aceast„
severitate Ón cazul Ónc„lc„rii unui drept material ∫i cu privire la aceast„
generozitate Ón caz de Ónc„lcare procedural„ (a se vedea Ón acest sens, de exemplu,
opiniile separate Ón cauza Di Mauro Ómpotriva Italiei [GC], nr. 34256/96, CEDH
1999-V). Se poate observa, de asemenea, c„, Ón prezenta cauz„, reclaman˛ii,
condamna˛i la pedeapsa Ónchisorii, au Óncercat cu certitudine sentimente de
anxietate, sau chiar angoas„, cel pu˛in p‚n„ la gra˛iere, care, Ón plus, nu a Ónl„turat
pedepsele accesorii.
Œn sf‚r∫it, Curtea a decis s„ nu acorde nimic domnilor Cump„n„ ∫i Maz„re
pentru cheltuieli de judecat„, de∫i au fost reprezenta˛i Ón fa˛a instan˛elor interne ∫i
Ón fa˛a Marii Camere a Cur˛ii. Este drept c„ au l„sat la aprecierea acesteia
stabilirea cuantumului ce le va fi acordat cu acest titlu (paragraful 131 din
hot„r‚re). Curtea s-a limitat s„ constate c„ nu au justificat cheltuielile. Or,
statu‚nd Ón echitate, ar fi putut tot at‚t de bine s„ considere c„ unele cheltuieli au
fost f„cute Ón orice caz ∫i s„ admit„ cererea acord‚nd o sum„ forfetar„, ceea ce se
Ónt‚mpl„ frecvent.
Pe scurt, reclaman˛ii n-au ob˛inut dec‚t o satisfac˛ie platonic„, sau o victorie?
la Pyrrhus (dup„ cum prefer„m o imagine desprins„ din filosofia atenian„ sau din
regatul lui Epir). Aceasta mi se pare, indiferent de comportamentul lor, oarecum
excesiv: Ónc„ o dat„, un reclamant care pierde toate procesele Ón fa˛a instan˛elor
interne ob˛ine, practic Ón toate cazurile, sume deloc neglijabile Ón temeiul art. 41,
chiar dac„ a avut o atitudine dilatorie sau a ac˛ionat cu rea credin˛„. Consider c„
aceasta reprezint„, Ón sine, o justificare (chiar dac„ izolat„!) a dezacordului cu
punctele 2 ∫i 3 din dispozitiv.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 2 martie 2004

Ón cauza Sabin Popescu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 48102/99)

Definitiv„ la 2 iunie 2004

Œn cauza Popescu Ómpotriva Rom‚niei,
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a II-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din: domnii J. -P. Costa, pre∫edinte; A. B. Baka, C. BÓrsan,
K. Jungwiert, V. Butkevych, doamnele W. Thomassen, A. Mularoni, judec„tori;
∫i doamna S. Dolle, grefier„ de sec˛ie; dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu,
la 10 februarie 2004, pronun˛„ hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceea∫i dat„:

PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ o cerere (nr. 48102/99), Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Sabin Popescu
(„reclamantul“), a sesizat Comisia European„ a Drepturilor Omului (îComisia“)
la data de 30 mai 1998, Ón temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (îConven˛ia“).
2. Guvernul rom‚n (îGuvernul“) a fost reprezentat de doamna R. Rizoiu,
agentul guvernamental rom‚n la Curtea European„ a Drepturilor Omului din cadrul
Ministerului Justi˛iei, apoi de doamna C. Tarcea, care a preluat aceast„ func˛ie.
3. Reclamantul s-a pl‚ns de neexecutarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti
definitive care obliga o autoritate administrativ„ s„ Ói atribuie un teren Ón
proprietate. Acesta invoc„ Ón special articolele 6 alineat 1 din Conven˛ie ∫i 1 din
Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 la Conven˛ie (conform articolului 5 alin. 2 din Protocolul nr.
11 la Conven˛ie).
5. La 4 decembrie 2001 Sec˛ia a II-a a Cur˛ii a comunicat cererea
Guvernului.
At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise cu privire la
admisibilitatea ∫i fondul cauzei (conform articolului 59 alin. 1 din Regulament).
6. La 18 decembrie 2002, Curtea a decis s„ se pronun˛e, conform articolului
29 alineatele 1 ∫i 3 din Conven˛ie, at‚t cu privire la admisibilitate, c‚t ∫i cu privire
la fondul cauzei. Aceasta a invitat totodat„ p„r˛ile s„ prezinte observa˛ii
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complementare cu privire la fondul cauzei ∫i a solicitat reclamantului s„ prezinte
cererea sa cu privire la acordarea unei repara˛ii echitabile.
8. La 10 ianuarie ∫i la 3 martie 2003, reclamantul a transmis Cur˛ii observa˛ii
complementare cu privire la fondul cauzei ∫i cererea de acordare a unei repara˛ii
echitabile.
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
9. Reclamantul s-a n„scut Ón 1920 ∫i locuie∫te Ón Craiova. Circumstan˛ele
cauzei, a∫a cum au fost prezentate de p„r˛i, se pot rezuma astfel:

A. Atribuirea Ón proprietatea reclamantului a terenului Ón litigiu
10. Printr-o hot„r‚re din 20 martie 1992, Judec„toria Craiova a re˛inut c„
reclamantul avea dreptul de a-i fi atribuit Ón proprietate, Ón baza Legii nr. 18/1991,
un teren situat Ón comuna Gherce∫ti, jude˛ul Dolj. A dispus punerea Ón posesie a
reclamantului cu acest teren ∫i acordarea titlului de proprietate de c„tre Comisia
jude˛ean„ pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 (Ón continuare, “comisia“). Hot„r‚rea
a r„mas definitiv„.
11. La 11 iunie 1992, la cererea reclamantului, instan˛a a dispus rectificarea
erorilor materiale din hot„r‚rea din 20 martie 1992. Instan˛a a precizat c„
reclamantului urmau s„ Ói fie atribuite Ón proprietate dou„ suprafe˛e de teren de
3360 m2 ∫i de 3682 m2, cu amplasamente precis determinate, Ón locul numit
Dealul Viilor peste Teslui. De asemenea, i se acordau alte dou„ hectare de teren ∫i
echivalentul Ón ac˛iuni la o societate comercial„ pentru alte dou„ hectare.
12. La 18 martie 1993, reclamantul a solicitat comisiei punerea Ón executare
a hot„r‚rii din 20 martie 1992, rectificat„ prin Óncheierea din 11 iunie 1992.
13. Prin decizia din 20 martie 1993, comisia a dat curs solicit„rii. Ea a cerut
comisiei locale Gherce∫ti, Óns„rcinat„ cu aplicarea Legii nr. 18/1991, s„ treac„ la
punerea Ón posesie a reclamantului, conform dispozitivului hot„r‚rii din 11 iunie
1992.
14. Comisia local„ a pus Ón executare doar par˛ial hot„r‚rea din 11 iunie
1992. Reclamantul nu a fost pus Ón posesie cu cele dou„ suprafe˛e de 3360 m2,
respectiv de 3682 m2, de∫i a cerut acest lucru Ón repetate r‚nduri.
15. La 2 august 1994, comisia local„ i-a oferit un teren de 7042 m2, adic„
echivalentul suprafe˛ei celor dou„ parcele la care era Óndrept„˛it, situate Ón alt
amplasament dec‚t cel indicat prin hot„r‚rea din 11 iunie 1992. Terenul oferit se
g„sea, conform Guvernului, Ón acela∫i loc (Dealul Viilor peste Teslui) cu cel
indicat de judec„torie, dar situat cu 70 de m mai departe, calitatea solului fiind
aceea∫i.
16. Reclamantul a refuzat s„ ia Ón posesie acest teren ∫i s„ Ól cultive, pe
motivul c„ acesta “nu corespundea hot„r‚rii judec„tore∫ti“. Acesta a pretins s„ fie
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pus Ón posesia terenului Ón locul indicat prin hot„r‚rea judec„toreasc„ din 11 iunie
1992.
17. Cu toate acestea, la 10 iulie 1995 reclamantului i-a fost transmis un titlu
de proprietate pentru terenul de 7042 m<+>2<+> oferit de comisia local„.
Reclamantul a refuzat primirea titlului, l-a restituit prin po∫t„ comisiei locale ∫i nu
a intrat niciodat„ Ón posesia acestui teren. A contestat aceast„ m„sur„ pe l‚ng„
prefect.
18. Œntr-o scrisoare din 20 martie 1998, prefectul de Dolj l-a informat c„ titlul
de proprietate care nu era conform cu hot„r‚rea din 11 iunie 1992 ar fi trebuit s„
fie comunicat de c„tre comisia local„ Gherce∫ti comisiei jude˛ene, astfel Ónc‚t
aceasta s„ Ól anuleze ca fiind eronat.
Curtea nu a fost informat„ dac„ aceast„ scrisoare a prefectului a fost urmat„
de unele m„suri.
19. Pentru a ob˛ine executarea hot„r‚rii men˛ionate, reclamantul a formulat o
ac˛iune Ón contencios administrativ (a se vedea punctul B de mai jos), o pl‚ngere
penal„ pentru infrac˛iunea de nerespectare a hot„r‚rilor judec„tore∫ti, adresat„
parchetului (a se vedea punctul C de mai jos) ∫i a depus alte pl‚ngeri ∫i memorii
pe l‚ng„ alte autorit„˛i (a se vedea punctul D de mai jos).
B. Ac˛iunea Ón contencios administrativ
20. Œn 1993, reclamantul a introdus Ón fa˛a judec„toriei Craiova o ac˛iune Ón
contencios administrativ Ómpotriva primarului comunei Gherce∫ti ∫i comisiei
locale din aceast„ comun„, cer‚nd obligarea acestora la punerea Ón posesie cu cele
dou„ parcele care Ói fuseser„ atribuite Ón proprietate prin hot„r‚rea din 11 iunie
1992. A solicitat, totodat„, acordarea unor desp„gubiri reprezent‚nd echivalentul
produc˛iei de cereale pe care ar fi putut-o realiza pe terenul respectiv Ón 1992 ∫i
1993.
21. Prin hot„r‚rea din 17 noiembrie 1993, judec„toria ∫i-a declinat
competen˛a Ón favoarea Tribunalului Dolj. Prin hot„r‚rea din 4 aprilie 1994
tribunalul a admis cererea reclamantului. Instan˛a a constatat c„ p‚r‚˛ii nu
executaser„ hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992 ∫i a dispus punerea Ón posesie a
reclamantului pe terenurile respective.
22. Reclamantul a atacat cu apel aceast„ hot„r‚re, ar„t‚nd c„ instan˛a nu se
pronun˛ase cu privire la cererea sa de desp„gubiri. Prin decizia din 13 iulie 1994,
Curtea de Apel Craiova a admis apelul, a casat Ón Óntregime hot„r‚rea atacat„ ∫i a
trimis cauza Tribunalului Dolj.
23. Prin decizia din 2 octombrie 1995, Tribunalul a admis cererea. A obligat
p‚r‚˛ii la punerea Ón posesie a reclamantului ∫i la plata unor daune interese Ón
valoare de 197230 lei.
24. Reclamantul a atacat hot„r‚rea cu recurs, ar„t‚nd c„ Tribunalul nu a ˛inut
seama de cererea sa majorare a sumelor pretinse. Prin decizia din 5 iunie 1996,
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Curtea de Apel Craiova a admis recursul, a casat Ón totalitate hot„r‚rea atacat„ ∫i a
trimis cauza Tribunalului Ón vederea pronun˛„rii cu privire la cererea de majorare.

25. Prin hot„r‚rea din 20 noiembrie 1996, Tribunalul a respins aceast„
cerere. Tribunalul a re˛inut c„ “dup„ cum rezult„ din nota informativ„ prezentat„
de consiliul local Gherce∫ti, punerea Ón posesie s-a f„cut conform legii“ dar
reclamantul nu a lucrat terenul, astfel Ónc‚t acesta nu poate pretinde daune
interese. Œn hot„r‚rea sa Tribunalul nu a men˛ionat motivele care au condus
comisia comunal„ la atribuirea unui teren situat Ón alt amplasament dec‚t cel
atribuit prin hot„r‚rea 11 iunie 1996. Curtea de Apel Craiova a men˛inut hot„r‚rea
Tribunalului prin decizia din 9 iulie 1997.
26. La 5 decembrie 1997 ∫i 22 februarie 1999 Curtea de Apel Craiova a
respins cele dou„ contesta˛ii Ón anulare formulate de reclamant Ómpotriva hot„r‚rii
din 9 iulie 1997.
C. Pl‚ngerea penal„ pentru nerespectarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti

27. Œn 1997, reclamantul a introdus la parchet o pl‚ngere penal„ Ómpotriva
primarului din Gherce∫ti. Invoc‚nd articolul 271 din Codul Penal, acesta s-a pl‚ns
de refuzul primarului, Ón calitatea sa de pre∫edinte al comisiei locale, de a pune Ón
executare Ón totalitate hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992 ∫i de a-l pune Ón
posesie pe cele dou„ parcele.
28. Printr-o scrisoare din 15 ianuarie 1998, Direc˛ia Jude˛ean„ de Poli˛ie Dolj
l-a informat c„ fusese efectuat„ o anchet„ la fa˛a locului ∫i c„ primarul din
Gherce∫ti urma s„ Ól pun„ Ón cur‚nd Ón posesie cu privire la cele dou„ suprafe˛e.

La 22 iulie 1998, Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Craiova a dispus
neÓnceperea urm„ririi penale a primarului, motiv‚nd c„ neexecutarea hot„r‚rii
definitive din 11 iunie 1992 fusese determinat„ de cauze obiective, ca urmare a
modific„rii configura˛iei terenurilor Ón cauz„. Reclamantul a contestat aceast„
ordonan˛„ la Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie.
29. La 21 octombrie 1999, Parchetul de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi˛ie
a comunicat reclamantului c„ a infirmat ordonan˛a de neÓncepere a urm„ririi
penale ∫i c„ dosarul a fost retrimis Parchetului de pe l‚ng„ Judec„toria Craiova Ón
vederea complet„rii cercet„rilor.
30. La 24 mai 2000, Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Craiova a informat
reclamantul cu privire la faptul c„ printr-o expertiz„ recent„ se stabilise c„ ar fi
fost posibil ca acesta s„ fie pus Ón posesia terenurilor indicate prin hot„r‚rea din
11 iunie 1992.
31. La 19 iulie 2000 parchetul a dispus neÓnceperea urm„ririi penale, decizie
confirmat„, la 2 aprilie 2001, de procurorul-∫ef al parchetului.
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D. Alte demersuri ale reclamantului
33. Œn 1998, reclamantul a formulat o pl‚ngere adresat„ prefectului de Dolj ∫i
Direc˛iei Agricole a Jude˛ului Dolj, cu privire la refuzul primarului de a pune Ón
executare hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie 1992.
34. La 20 martie 1998, prefectul i-a recomandat formularea unei ac˛iuni
penale Ómpotriva primarului pentru refuzul s„u de a executa o hot„r‚re definitiv„.
35. La 3 noiembrie 1998, directorul general al Direc˛iei Agricole l-a informat
pe reclamant cu privire la faptul c„ singura competent„ Ón materie de punere Ón
posesie era comisia local„ Gherce∫ti, condus„ de primar, ∫i i-a recomandat
formularea unei pl‚ngeri penale adresate parchetului, Ómpotriva primarului ∫i
celorlal˛i membri ai comisiei.
36. Œn 1999, reclamantul s-a pl‚ns pre∫edintelui Judec„toriei Craiova cu
privire la refuzul primarului de a pune Ón executare hot„r‚rea din 11 iunie 1992 ∫i
i-a solicitat numirea unui executor judec„toresc Ón vederea punerii sale Ón posesie.
37. Printr-o scrisoare din 9 martie 1999, pre∫edintele judec„toriei i-a
comunicat c„ singura competent„ s„ pun„ Ón executare hot„r‚rea din 11 iunie
1992 era comisia local„, ale c„rei atribu˛ii nu puteau fi realizate de un executor
judec„toresc. I-a recomandat calea unei ac˛iuni Ón contencios administrativ
Ómpotriva primarului.
38. La 17 decembrie 2001 prefectul de Dolj a trimis o adres„ comisiei locale
Gherce∫ti solicit‚nd respectarea hot„r‚rii judec„tore∫ti din 11 iunie 1992, punerea
reclamantului Ón posesie pe terenul respectiv ∫i eliberarea titlului de proprietate.
Comisia nu a dat curs acestei solicit„ri.
39. La 9 mai 2003, prefectul a r„spuns unui memoriu adresat de reclamant
Ministerului Administra˛iei Publice. Prin acest r„spuns, a informat reclamantul c„
a constat c„, prin emiterea titlului de proprietate din 10 iulie 1997, autorit„˛ile
locale ale comunei Gherce∫ti nu respectaser„ hot„r‚rea definitiv„ din 11 iunie
1992. Prefectul a ar„tat c„ Ón 1999 comisia local„ ac˛ionase cu rea credin˛„,
pun‚nd Ón posesie pe T. D. pe terenul revendicat de reclamant. De asemenea,
comisia eliberase un titlu de proprietate pe numele lui T. D. cu privire la terenul
respectiv. Ulterior, T. D. a v‚ndut terenul unor ter˛i.
40. Printr-o scrisoare din 14 iunie 2003, reclamantul informat Curtea cu
privire la faptul c„, Ón ciuda celor peste 150 de pl‚ngeri ∫i memorii adresate
diverselor autorit„˛i rom‚ne (Parlament, pre∫edinte, prim-ministru, ministru al
justi˛iei, procuror general al Rom‚niei), autorit„˛ile locale competente cu aplicarea
Legii nr. 18/1991 refuzau Ón continuare s„ pun„ Ón executare hot„r‚rea din 11
iunie 1992.
La 12 septembrie 2003, prefectul a informat reclamantul c„ a constat c„ prin
atribuirea c„tre un ter˛ a terenului revendicat de acesta s-a Ónc„lcat hot„r‚rea
judec„toreasc„ pronun˛at„ Ón favoarea sa. Prefectul a ar„tat c„ recomandase
primarului s„ formuleze, Ón baza articolului III alineatul 2 din Legea nr. 169/1997,
o ac˛iune Ón anularea titlurilor de proprietate emise cu Ónc„lcarea legii.
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Curtea nu a fost informat„ cu privire la continuarea acestei proceduri.
II. DREPTUL INTERN PERTINENT

A. Dispozi˛iile privind procedura de ob˛inere a propriet„˛ii unor
terenuri
42. Dispozi˛iile pertinente ale Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar,
publicat„ Ón Monitorul Oficial din 20 februarie 1991, prev„d urm„toarele:
Articolul 11
“(…) 4. Comisia jude˛ean„ este competent„ s„ solu˛ioneze contesta˛iile si s„
valideze sau s„ invalideze m„surile stabilite de comisiile subordonate.
5. Œmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene, cel nemul˛umit poate face pl‚ngere
(…), Ón termen de 30 de zile de la data la care a luat cuno∫tin˛„ de solu˛ia dat„ de
comisia jude˛ean„.
6. Pl‚ngerea suspend„ executarea(…).
10. Œn baza hot„r‚rii judec„tore∫ti, comisia jude˛ean„ care a emis titlul Ól va
modifica, Ónlocui sau desfiin˛a, dup„ caz.“
43. Legea 18/1991 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial din 5 ianuarie
1998, pentru a fi luate Ón considerare modific„rile introduse prin Legea 169/1997.
Œn varianta modificat„, dispozi˛iile pertinente prev„d urm„toarele:
Aricolul 14
îAtribuirea efectiv„ a terenurilor se face, Ón zona colinar„, de regul„, pe
vechile amplasamente, iar Ón zonele de c‚mpie, pe sole stabilite de comisie ∫i nu
neap„rat pe vechile amplasamente ale propriet„˛ii, Ón cadrul perimetrelor actuale
ale cooperativelor agricole de produc˛ie. “
Articolul 51
îComisia jude˛ean„ este competent„ s„ solu˛ioneze contesta˛iile ∫i s„
valideze ori s„ invalideze m„surile stabilite de comisiile locale. “
Articolul 53
îŒmpotriva hot„r‚rii comisiei jude˛ene se poate face pl‚ngere la judec„toria
(…), Ón termen de 30 de zile de la comunicare. “
Articolul 64
î(1) Ón cazul Ón care comisia local„ refuz„ Ónm‚narea titlului de proprietate
emis de comisia jude˛ean„ sau punerea efectiv„ Ón posesie, persoana nemul˛umit„
poate face pl‚ngere la instan˛a Ón a c„rei raza teritorial„ este situat terenul.
(2) Dac„ instan˛a admite pl‚ngerea, primarul va fi obligat s„ execute de
Óndat„ Ónm‚narea titlului de proprietate sau, dup„ caz, punerea efectiv„ Ón posesie,
sub sanc˛iunea condamn„rii la daune cominatorii pentru fiecare zi de Ónt‚rziere,
anume stabilite de instan˛„. “
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44. Dispozi˛iile pertinente ale Regulamentului aprobat prin Hot„r‚rea de
Guvern nr. 131/1991, publicat„ Ón Monitorul Oficial nr. 43 din 4 martie 1991 sunt
astfel formulate:
Articolul 4
îComisiile comunale, or„∫ene∫ti sau municipale au urm„toarele atribu˛ii
principale: (…) f) Óntocmesc situa˛ia definitiv„ privind persoanele Óndrept„˛ite sa
li se atribuie teren(…).“

B. Dispozi˛iile privind anularea titlului de proprietate
45. Dispozi˛iile pertinente ale Legii nr. 169/1997, de modificare a legii nr.
18/1991, publicat„ Ón Monitorul Oficial din 4 noiembrie 1997 sunt astfel
formulate:
Articolul III
(1) Sunt lovite de nulitate absolut„, potrivit dispozi˛iilor legisla˛iei civile
aplicabile la data Óncheierii actului juridic, urm„toarele acte emise cu Ónc„lcarea
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:
a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, Ón
favoarea persoanelor fizice care nu erau Óndrept„˛ite (…) la astfel de reconstituiri
sau constituiri;
(2) Nulitatea poate fi invocat„ de primar, prefect, procuror ∫i de alte persoane
care justific„ un interes legitim, iar solu˛ionarea cererilor este de competen˛a
instan˛elor judec„tore∫ti de drept comun, care au plenitudine de jurisdic˛ie. “
C. Dispozi˛iile privind contenciosul administrativ
46. Dispozi˛iile pertinente ale Legii nr. 29/1990 privind contenciosul
administrativ sunt astfel formulate: Articolul 1
î(1) Orice persoana fizic„ sau juridic„, dac„ se consider„ v„t„mat„ Ón
drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul
nejustifÓcat al unei autorit„˛i administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un
drept recunoscut de lege, se poate adresa instan˛ei judec„tore∫ti competente,
pentru anularea actului, recunoa∫terea dreptului pretins ∫i repararea pagubei ce i-a
fost cauzat„.
(2) Se consider„ refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un
drept recunoscut de lege ∫i faptul de a nu se r„spunde peti˛ionarului Ón termen de
30 de zile de la Ónregistrarea cererii respective, dac„ prin lege nu se prevede un alt
termen.“
Articolul 16
î(1) Dac„, Ón urma admiterii ac˛iunii, autoritatea administrativ„ este obligat„
s„ Ónlocuiasc„ sau s„ modifice actul administrativ, s„ elibereze un certificat, o
adeverin˛„ sau orice alt Ónscris, executarea hot„r‚rii definitive se va face la
termenul prev„zut Ón cuprinsul ei, iar Ón lipsa unui astfel de termen, Ón cel mult 30
de zile de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii.
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(2) Œn cazul Ón care termenul nu este respectat se va aplica conduc„torului
autorit„˛ii administrative sanc˛iunea prev„zut„ la articolul 10 alin. 3, iar
reclamantului i se vor putea acorda daune pentru Ónt‚rziere. Tribunalul hot„r„∫te
Ón camera de consiliu, de urgen˛„, la cererea reclamantului, cu citarea p„r˛ilor, f„r„
plata vreunei taxe de timbru, hot„r‚rea fiind definitiv„ ∫i executorie.
(3) Conduc„torul autorit„˛ii administrative se poate Óndrepta cu ac˛iune
Ómpotriva celor vinova˛i de neexecutarea hot„r‚rii, potrivit dreptului comun. “
Amenda prev„zut„ de articolul 10 (3) din Legea nr. 29/1990 este de 500
ROL (adic„ 1, 25 EUR Ón 1992 ∫i 0,01 EUR Ón 2003) pentru fiecare zi de
Ónt‚rziere nejustificat„.
ŒN DREPT

I. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 6(1) DIN
CONVENfiIE
47. Invoc‚nd articolul 6 (1) din Conven˛ie, reclamantul se pl‚nge de faptul
c„ refuzul autorit„˛ilor competente de a respecta sentin˛a din 11 iunie 1992 a
Judec„toriei din Craiova i-a Ónc„lcat dreptul la o protec˛ie judiciar„ efectiv„.
Dispozi˛iile pertinente din articolul 6 (1) din Conven˛ie prev„d urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil (…) de c„tre o
instan˛„ (…) care va hot„rÓ (…) asupra contesta˛iilor privind drepturile ∫i
obliga˛iile sale cu caracter civil (…).“

A. Asupra admisibilit„˛ii
1. Excep˛ia preliminar„ a Guvernului privind nerespectarea termenului de
∫ase luni
48. Guvernul afirm„, cu titlu principal, c„ cererea este inadmisibil„ din cauza
nerespect„rii termenului de ∫ase luni. Acesta consider„ c„ ingerin˛a Ón drepturile
reclamantului a avut loc fie la 2 august 1994, data punerii Ón posesie a
reclamantului pe un alt teren Ón locul celor dou„ parcele indicate prin sentin˛a din
11 iunie 1992, fie la 9 august 1997, data deciziei Cur˛ii de Apel Craiova.
49. Reclamantul nu ∫i-a exprimat un punct de vedere cu privire la excep˛ia
ridicat„, dar afirm„ c„ sentin˛a din 11 iunie 1992 nu a fost Ónc„ executat„ ∫i c„
terenul oferit “nu corespunde sentin˛ei civile pronun˛ate“.
50. Curtea aminte∫te c„, Ón conformitate cu articolul 35 din Conven˛ie, ea nu
poate fi sesizat„ dec‚t dup„ epuizarea c„ilor de recurs interne ∫i Óntr-un termen de
∫ase luni de la data deciziei interne definitive. Or, atunci c‚nd pretinsa Ónc„lcare
const„ Óntr-o situa˛ie continu„, termenul de ∫ase luni nu Óncepe s„ curg„ dec‚t Ón
momentul Ón care aceast„ situa˛ie a luat sf‚r∫it (a se vedea, mutatis mutandis,
Hornsby Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 19 martie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i
decizii 1997-11, pag. 508, par. 35 ∫i Marinakos Ómpotriva Greciei, (dec. )
nr. 49282/99, 29 martie 2000).
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51. Œn prezenta cauz„ Curtea observ„ c„ reclamantul se pl‚nge de refuzul
autorit„˛ii competente de a-l pune Ón posesie pe un teren, conform sentin˛ei din 11
iunie 1992. Acest refuz constituie o situa˛ie continu„. Termenul de ∫ase luni este
deci inaplicabil Ón spe˛„.
52. Faptul c„ autorit„˛ile i-au oferit un alt teren dec‚t cel indicat de c„tre
instan˛„ nu reprezint„ dec‚t o manifestare a refuzului autorit„˛ilor de a executa, ca
atare, sentin˛a. Curtea consider„ c„ un astfel de fapt nu este de natur„ s„ pun„
cap„t situa˛iei continue ce rezult„ din neexecutarea hot„r‚rii din 11 iunie 1992, Ón
ceea ce prive∫te cele dou„ parcele de teren de 3360 m2, respectiv de 3683 m2.
53. Curtea observ„, Ón ceea ce prive∫te decizia din 9 iulie 1997 a Cur˛ii de
Apel din Craiova, c„ aceasta a considerat gre∫it c„ reclamantul a fost pus Ón
posesie pe terenul care trebuia s„-i fie atribuit Ón temeiul sentin˛ei din 11 iunie
1992. Trebuie constatat c„ Ónsu∫i Guvernul recunoa∫te c„ reclamantul a fost pus Ón
posesie pe un alt teren dec‚t cel fixat de instan˛„. Adresele prefectului din 17
decembrie 2001, 9 mai ∫i 12 septembrie 2003, care consider„ c„ sentin˛a din 11
iunie 1992 nu a fost executat„ ( a se vedea paragrafele 38, 39 ∫i 41 de mai sus)
atest„ acela∫i lucru.
54. Curtea observ„, Ón plus, c„ decizia din 9 iulie 1997 nu a desfiin˛at
sentin˛a din 11 iunie 1992. Ea nu a modificat nici modalitatea de executare a
obliga˛iei ce rezult„ din aceast„ sentin˛„. Doar prin intermediul unei asemenea
desfiin˛„ri sau prin Ónlocuirea de c„tre instan˛„ a obliga˛iei ce rezult„ din sentin˛a
Ón cauz„ cu o alt„ obliga˛ie echivalent„ situa˛ie continu„ de neexecutare ar putea
lua sf‚r∫it.
55. Œn consecin˛„, excep˛ia de tardivitate ridicat„ de Guvern este respins„.
2. Asupra excep˛iei preliminare a Guvernului privind neepuizarea c„ilor de
recurs interne
56. Guvernul sus˛ine, de asemenea, neepuizarea c„ilor de recurs interne.
Acesta sus˛ine c„, Ón m„sura Ón care autorit„˛ile au atribuit altor persoane terenul
pe care-l revendica, reclamantul ar fi trebuit s„ introduc„ o ac˛iune Ón anularea
titlurilor de proprietate ale acestor persoane.
57. Curtea aminte∫te c„ obliga˛ia de a epuiza c„ile de recurs interne,
prev„zut„ de articolul 35 din Conven˛ie, prive∫te c„ile de recurs care sunt
accesibile reclamantului ∫i care pot remedia situa˛ia de care acesta se pl‚nge.
Pentru a se pronun˛a asupra aspectului dac„ reclamantul a Óndeplinit aceast„
condi˛ie, trebuie analizat mai Ónt‚i actul autorit„˛ilor statului Ón cauz„, care
formeaz„ pl‚ngerea reclamantului ( a se vedea Ciobanu Ómpotriva Rom‚niei,
nr. 29053/95, 20 aprilie 1999).
58. Curtea remarc„, Ón aceast„ privin˛„, c„ cererea reclamantului prive∫te
faptul c„ autorit„˛ile competente refuz„ s„ execute, ca atare, sentin˛a din 11 iunie
1992. Ea observ„ c„ o ac˛iune Ón anularea titlului de proprietate atribuit de c„tre
acestea ∫i privind terenul care fusese atribuit reclamantului prin sentin˛a anterior
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men˛ionat„ nu este de natur„ s„ conduc„ Ón mod direct la executarea acestei
sentin˛e.
59. Œn plus, Curtea observ„ c„, Ón temeiul unei hot„r‚ri care-i stabile∫te
dreptul de proprietate, cele obligate s„-l pun„ Ón posesie pe reclamant sunt
autorit„˛ile. Œn consecin˛„, obliga˛ia de a ac˛iona incumb„ autorit„˛ilor, iar nu
reclamantului. A-i cere reclamantului s„ fac„ alte demersuri al c„ror rezultat nu ar
fi dec‚t unul repetitiv, ∫i anume ca instan˛a s„ dispun„ Ónc„ o dat„ autorit„˛ii
administrative competente s„ execute o hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„, ar fi
prea oneros ∫i nu ar corespunde cerin˛elor articolului 35 (1) din Conven˛ie (a se
vedea, mutatis mutandis, Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, nr. 41510/98, decizia din
24 octombrie 2000 ∫i hot„r‚rea din 6 martie 2003, par. 30). De altfel, reclamantul
a Óntreprins deja o procedur„ viz‚nd sanc˛ionarea pasivit„˛ii autorit„˛ilor, care a
fost solu˛ionat„ definitiv prin decizia din 9 iulie 1997. Or, cum Curtea a observat
deja, sentin˛a din 11 iunie 1992 nu a fost Ónc„ executat„ conform dispozitivului
acestei sentin˛e.
60. Œn consecin˛„, ∫i aceast„ excep˛ie este respins„.
3. Asupra fondului cap„tului de cerere
61. Curtea constat„ c„ acest cap„t de cerere nu este Ón mod v„dit neÓntemeiat,
Ón sensul articolului 35 (3) din Conven˛ie. Ea arat„ c„ acesta nu prezint„ nici un
lat motiv de inadmisibilitate. Œn consecin˛„, cap„tul de cerere este declarat
admisibil.
B. Asupra fondului
62. Guvernul admite c„ terenul pe care a fost pus Ón posesie reclamantul de
c„tre autorit„˛i nu corespunde cu exactitate amplasamentului fixat prin hot„r‚rea
din 11 iunie 1992. Cu toate acestea, el subliniaz„ c„ terenul atribuit nu numai c„
avea aceea∫i suprafa˛„ ∫i era situat Ón locul indicat de instan˛„, dar c„ ∫i calitatea
solului era aceea∫i. Œn plus, Guvernul justific„ aceast„ nerespectare a sentin˛ei din
11 iunie 1992, confirmat„ prin decizia din 9 iulie 1997, consider‚ndu-1 o m„sur„
de comasare agricol„ tinz‚nd la o mai bun„ exploatare a terenurilor agricole. El
arat„, de altfel, c„ ini˛iala configurare topografic„ a terenurilor din locul indicat de
instan˛„, luat„ Ón considerare de aceasta Ón 1992, s-a schimbat ca urmare a
dispari˛iei unui drum vicinal.
62. Reclamantul nu contest„ aceste afirma˛ii, dar arat„ c„ el trebuia s„ fie pus
Ón posesie pe terenul indicat Ón sentin˛a din 11 iunie 1992.
63. Curtea aminte∫te c„ dreptul de acces la justi˛ie, garantat de articolul 6,
protejeaz„, de asemenea, ∫i executarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti definitive ∫i
obligatorii, care, Óntr-un stat care respect„ preeminen˛a dreptului, nu pot r„m‚ne
f„r„ efect Ón detrimentul unei p„r˛i. Œn consecin˛„, executarea unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti nu poate fi Ómpiedicat„, anulat„ sau Ónt‚rziat„ Óntr-un mod excesiv (a
se vedea, printre altele, hot„r‚rile Hornsby Ómpotriva Greciei din 19 martie 1997,
Culegere 1997-11, p. 510-511, par. 40; Burdov Ómpotriva Rusiei, nr. 59498/00,
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par. 34, 7 mai 2002; Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, precitat„; Ruianu Ómpotriva
Rom‚niei, nr. 34647/97, 17 iunie 2003).
65. Œn plus, Curtea a considerat c„, dac„ se poate admite c„ statele intervin
Óntr-o procedur„ de executare a unei hot„r‚ri judec„tore∫ti, o asemenea interven˛ie
nu poate avea drept consecin˛„ Ómpiedicarea, anularea sau Ónt‚rzierea Óntr-un mod
excesiv a execut„rii, nici, cu at‚t mai mult, repunerea Ón discu˛ie a fondului
acestei hot„r‚ri (a se vedea hot„r‚rile Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei, 28 iulie
1999, Culegere 1999-V par. 63 ∫i 66; Satka ∫i al˛ii Ómpotriva Greciei, nr.
55828/00, par. 57, 27 martie 2003).
66. Curtea aminte∫t6e c„ dreptul la executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti este
unul dintre aspectele dreptului de acces la justi˛ie (a se vedea hot„r‚rea Hornsby
Ómpotriva Greciei precitat„, par. 40). Or, Curtea consider„ c„ dreptul de acces la
justi˛ie nu este absolut (Golder Ómpotriva Regatului Unit al Marii Britanii ∫i
Irlandei de Nord, hot„r‚rea din 21 februarie 1975, seria A nr. 18, p. 18, par. 36 ∫i
Waite ∫i Kennedy Ómpotriva Germaniei [MC], nr. 26083/94, par. 50, CEDO 19991) ∫i c„ reclam„, prin chiar natura sa, o reglementare din partea statului. Statele
contractante se bucur„, Ón aceast„ materie, de o oarecare marj„ de apreciere.
Totu∫i, este de competen˛a Cur˛ii s„ statueze Ón ultim„ instan˛„ asupra respect„rii
cerin˛elor Conven˛iei; ea trebuie s„ se conving„ de faptul c„ limitele impuse nu
restr‚ng accesul oferit individului Óntr-o asemenea manier„ Ónc‚t s„ aduc„ atingere
chiar substan˛ei dreptului. O asemenea limitare nu este conform„ cu articolul 6 (1)
dec‚t Ón m„sura Ón care ea vizeaz„ un scop legitim ∫i exist„ un raport rezonabil de
propor˛ionalitate Óntre mijloacele utilizate ∫i scopul urm„rit. Dac„ limitarea este
compatibil„ cu aceste principii, articolul 6 (1) nu este Ónc„lcat (Prin˛ul HansAdam
II al Liechtensteinului Ómpotriva Germaniei, [MC], nr. 42527/98, par. 44, CEDO
2001-VIH).
67. Curtea reitereaz„,de asemenea, ∫i principiile fundamentale care reies din
jurispruden˛a sa privind interpretarea ∫i aplicarea dreptului intern. Dac„, Ón
termenii articolului 19 din Conven˛ie, Curtea are sarcina de a asigura respectarea
angajamentelor ce rezult„ din Conven˛ie pentru statele contractante, ea nu este
competent„ s„ analizeze erorile de fapt sau de drept pretins comise de c„tre o
instan˛„ na˛ional„ dec‚t dac„ ∫i Ón m„sura Ón care acestea ar fi putut aduce atingere
drepturilor ∫i libert„˛ilor protejate de Conven˛ie. Œn plus, este Ón primul r‚nd, de
competen˛a autorit„˛ilor na˛ionale ∫i a instan˛elor s„ interpreteze ∫i s„ aplice
dreptul intern. Rolul Cur˛ii se limiteaz„ la verificarea compatibilit„˛ii cu
Conven˛ia a efectelor unei asemenea interpret„ri (Prin˛ul Hans Adam II al
Liechtensteinului Ómpotriva Germaniei, precitat„, par. 50; Streletz, Kessler ∫i
Krenz Ómpotriva Germaniei [MC], nr. 34044&96, 35532*97, 44801*98, par. 49,
CEDO 2001-11).
68. Œn prezenta cauz„, spre deosebire de cauza Satka ∫i al˛ii Ómpotriva
Greciei precitat„ (par. 57), sau de alte cauze privind executarea hot„r‚rilor
judec„tore∫ti care impun administra˛iei Óndeplinirea obliga˛iei pecuniare fa˛„ de
reclamant, Curtea nu poate concluziona c„ autorit„˛ile au privat de orice efect util
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hot„r‚rea pronun˛at„ Ón favoarea reclamantului. Ea arat„, pe de o parte, c„ sentin˛a
din 11 iunie 1992 a fost executat„ Ón ceea prive∫te o parte important„ a
dispozitivului s„u, iar, pe de alt„ parte, c„, referitor la cele dou„ parcele de teren
Ón litigiu, reclamantul a fost pus Ón posesie pe un teren echivalent, care
corespundea, Ón marea majoritate a caracteristicilor sale determinante cu terenul
fixat ∫i individualizat de c„tre instan˛„.
69. Cu toate acestea, Curtea observ„ c„ Ón spe˛„ nu este contestat c„ sentin˛a
din 11 iunie 1992 nu a fost executat„ nici ad litteram, nici desfiin˛at„ sau
modificat„ ca urmare a unei c„i de recurs prev„zut„ Ón dreptul intern.
70. Ca atare, Curtea consider„ c„ reclamantul a suferit o limitare Ón ceea ce
prive∫te dreptul s„u la executarea unei hot„r‚ri judec„tore∫ti. R„m‚ne de analizat
dac„ aceast„ limitare este compatibil„ cu articolul 6 (1) din Conven˛ie.
71. Œn aceast„ privin˛„, Curtea observ„ c„ refuzul autorit„˛ilor de a respecta
termenii hot„r‚rii definitive din 11 iunie 1992 a fost dublat de decizia acestora de
a satisface preten˛iile reclamantului decurg‚nd din aceast„ hot„r‚re printr-o
presta˛ie echivalent„ cu cea la care au fost obligate de c„tre instan˛„. Œn ceea ce
prive∫te refuzul lor, av‚nd Ón vedere c„ sentin˛a din 11 iunie 1992 nu a fost
niciodat„ desfiin˛at„, acesta reprezint„ o situa˛ie continu„ de nerespectare a unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti, adic„ de limitare a dreptului efectiv de acces la justi˛ie.
Pentru a afla dac„ aceast„ limitare este compatibil„ cu articolul 6 din Conven˛ie,
trebuie analizate motivele care au condus autorit„˛ile la nerespectarea Ón Óntregime
a hot„r‚rii judec„tore∫ti Ón cauz„.
72. Curtea observ„ c„ autorit„˛ile au procedat, la 2 august 1994, la punerea Ón
posesie a reclamantului pe un teren echivalent. Aceast„ diferen˛„ fa˛„ de sentin˛a
din 11 iunie 1992 nu a fost motivat„ prin nici o decizie administrativ„ formal„.
73. Ca urmare, Curtea de Apel Craiova, Ón decizia sa din 9 iulie 1997, a
considerat stins„ obliga˛ia care incumba autorit„˛ilor Ón temeiul sentin˛ei anterior
men˛ionate, consider‚nd c„ “punerea Ón posesie [a reclamantului] a fost realizat„
conform legii. “ Curtea de Apel nu a f„cut, totu∫i, referire nici la motivele care au
justificat nerespectarea sentin˛ei din 11 iunie 1992, nici la baza legal„ care a
permis o astfel de nerespectare.
74. Œn aceast„ privin˛„, Curtea acord„ aten˛ie ∫i adresei din 9 martie 2003 a
prefectului jude˛ului Dolj. Acesta denun˛„ reaua-credin˛„ a autorit„˛ilor locale din
comuna Gherce∫ti, care nu au respectat hot„r‚rea judec„toreasc„ pronun˛at„ Ón
favoarea reclamantului ∫i Ól informeaz„ c„ din 1999 terenul pe care-l pretindea Ón
temeiul hot„r‚rii men˛ionate este atribuit lui T. D. , care, de altfel, l-a v‚ndut unor
ter˛i (a se vedea paragraful 39 de mai sus).
75. Curtea observ„, de asemenea, c„ Guvernul a motivat nerespectarea de
c„tre autorit„˛i a sentin˛ei din 11 iunie 1992 ar„t‚nd c„ Ón realitate este vorba
despre o m„sur„ de comasare agricol„ tinz‚nd la o mai bun„ exploatare a
terenurilor agricole. El arat„, de altfel, c„ ini˛iala configurare topografic„ a
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terenurilor din locul indicat de instan˛„, care a fost luat„ Ón considerare de aceasta
Ón 1992, s-a schimbat datorit„ dispari˛iei unui drum vicinal.
76. Cu toate acestea, Curtea constat„ c„ aceste justific„ri, de∫i pertinente, nu
au fost prezentate reclamantului nici de c„tre Ónse∫i autorit„˛ile administrative,
nici de c„tre instan˛ele interne, pentru a se putea considera c„ nerespectarea Ón
Óntregime a sentin˛ei din 11 iunie 1992 este o restric˛ie justificat„ ∫i, deci, o
limitare compatibil„ cu articolul 6 (1) din Conven˛ie.
Ón consecin˛„, articolul 6 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
II. ASUPRA PRETINSEI ŒNC√LC√RI A ARTICOLULUI 1 DIN PRIMUL
PROTOCOL ADIfiIONAL LA CONVENfiIE
77. Reclamantul se pl‚nge de faptul c„ dreptul s„u la respectarea bunurilor a
fost Ónc„lcat prin neexecutarea sentin˛ei din 11 iunie 1992. El invoc„ articolul 1
din primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie, care prevede urm„toarele:
“Orice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„
∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului
interna˛ional.

Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii sau
a amenzilor. “
A. Asupra admisibilit„˛ii
78. Curtea observ„ c„ acest cap„t de cerere este str‚ns legat de articolul 6 (1)
din Conven˛ie. Av‚nd Ón vedere argumentele prezentate Ón paragrafele 52, 58 ∫i
59 de mai sus, Curtea concluzioneaz„ c„ acest cap„t de cerere trebuie declarat
admisibil.

B. Asupra fondului
79. Curtea aminte∫te c„, pentru a aprecia dac„ reclamantul avea un “bun“, Ón
sensul articolului 1 din Protocolul adi˛ional nr. 1 la Conven˛ie, Curtea trebuie s„
stabileasc„ dac„ sentin˛a din 11 iunie 1992 a Judec„toriei Craiova a dat na∫tere Ón
beneficiul acestuia unei crean˛e suficient stabilite pentru a fi exigibil„ (a se vedea
Rafin„riile grece∫ti Stran ∫i Stratis Andreadis Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 9
decembrie 1994, seria A nr. 301-B, pag. 84, par. 59; Burdov Ómpotriva Rusiei
precitat„, par. 40; Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, par. 44).
Curtea a statuat deja c„ sentin˛a din 11 iunie 1992 impunea autorit„˛ilor
obliga˛ia de a-i atribui reclamantului, printre altele, dou„ parcele de teren de 3360
m2, respectiv 3682 m . Curtea consider„, ca atare, c„ aceast„ sentin˛„, care nu a
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fost niciodat„ desfiin˛at„, a dat na∫tere Ón beneficiul reclamantului unui “bun“, Ón
sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1.
80. Cu toate acestea,sentin˛a anterior men˛ionat„ nu a fost executat„ conform
dispozitivului s„u ∫i neexecutarea sa este imputabil„ exclusiv autorit„˛ilor
administrative competente. Rezult„ c„ imposibilitatea pentru reclamant de a
ob˛ine executarea complet„ a acestei sentin˛e constituie o ingerin˛„ Ón dreptul s„u
la respectarea bunurilor, a∫a cum este prev„zut de prima fraz„ a primului alineat
din articolul 1 din Protocolul adi˛ional nr. 1 la Conven˛ie ( a se vedea Burdov
Ómpotriva Rusiei precitat„, par. 40; Jasiuniene Ómpotriva Lituaniei, par. 45).
81. Prin refuzul lor de a executa sentin˛a din 11 iunie 1992 conform
dispozitivului s„u, autorit„˛ile na˛ionale I-au privat pe reclamant de dreptul s„u de
proprietate asupra celor dou„ parcele de teren Ón litigiu, f„r„ a-i furniza vreo explica˛ie.
82. Cu toate acestea, Curtea reitereaz„ faptul c„ nu este contestat c„
reclamantului i-a fost oferit un teren echivalent cu cel asupra c„ruia era
Óndrept„˛it, dar c„ acesta refuz„ s„ primeasc„ terenul, chiar dac„ autorit„˛ile i-au
emis un titlu administrativ de proprietate asupra acestui teren (a se vedea
paragrafele 17 ∫i 18 de mai sus).
83. De altfel, Curtea observ„ c„ dintr-o adres„ din 20 martie 1998 a
prefectului de Dolj rezult„ c„ titlul de proprietate acordat reclamantului la 10 iulie
1997 trebuia anulat din cauz„ c„ fusese atribuit “Ón mod gre∫it“, ∫i anume nu
respecta decizia din 11 iunie 1992 )a se vedea paragraful 17 de mai sus). Curtea
nu a fost informat„ despre o eventual„ anulare a titlului de proprietate atribuit la
10 iulie 1997. Chiar Ón cazul Ón care acest titlu ar fi Ónc„ valabil, Curtea noteaz„ c„
dreptul reclamantului nu a fost stabilit cu certitudine, Óntruc‚t Ón opinia
autorit„˛ilor administrative ∫i potrivit dispozi˛iilor legale pertinente, acesta este
susceptibil de a fi anulat din oficiu.
Curtea consider„ c„ punerea Ón posesie pe un teren echivalent, car, Ón plus,
nu este efectiv„ ∫i este revocabil„, nu este de natur„ a acoperi absen˛a unei
justific„ri pentru ingerin˛„. Nu este vorba nici despre un act de natur„ a Ónl„tura
calitatea de victim„ a reclamantului, deoarece îo decizie sau o m„sur„ favorabil„
reclamantului nu este, Ón principiu, suficient„ pentru a Ónl„tura calitatea de
îvictim„“ dec‚t dac„ autorit„˛ile na˛ionale au recunoscut, explicit sau Ón substan˛„,
apoi reparat Ónc„lcarea Conven˛iei“ (Dalban Ómpotriva Rom‚niei [MC], nr.
28114/95, par. 44, CEDO 1999-VI). Or, Ón spe˛„, Ónc„lcarea nu a fost niciodat„
recunoscut„.
85. Av‚nd Ón vedere cele de mai sus, Curtea concluzioneaz„ c„ articolul 1
din Protocolul adi˛ional nr. 1 la Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
III. ASUPRA APLIC√RII ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
86. Œn termenii articolului 41 din Conven˛ie,
“Œn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
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dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “

A. Prejudiciu
87. Cu titlu principal, reclamantul solicit„ pentru prejudiciul material suferit
punerea Ón posesie pe cele dou„ parcele de teren Ónsum‚nd 7042 m<+>2<+> de
teren, astfel cum au fost stabilite prin sentin˛a din 11 iunie 1992. Œn observa˛iile
sale transmise Cur˛ii la 4 martie 2003, el estimeaz„ valoarea real„ a terenului la 25
000 000 de lei (ROL), adic„ 653 de euro (EUR).
Reclamantul solicit„ ∫i acordarea unei sume pentru produc˛ia nerealizat„ Ón
anii 1992-2002, Ón valoare de 48 901 600 ROL sau 1 362 EUR. El prezint„ Cur˛ii
certificate emise de c„tre autorit„˛ile administrative de resort din cadrul
Ministerului Agriculturii ∫i de c„tre o Óntreprindere de stat de comercializare a
cerealelor, care indic„ produc˛ia medie de gr‚u realizat„ Ón fiecare an Ón comuna
Gherce∫ti, precum ∫i pre˛ul gr‚ului.
88. Reclamantul nu pretinde nici o sum„ cu titlu de prejudiciu moral.
89. Guvernul este de p„rere c„ sumele solicitate de reclamant nu sunt
justificate, Óntruc‚t prejudiciul invocat se datoreaz„ propriului s„u comportament.
Guvernul sus˛ine c„ prin acceptarea terenului de 7042 m2 oferit de c„tre autorit„˛i
Ón 1994, care era echivalentul terenului asupra c„ruia avea dreptul, reclamantul ar
fi putut preveni orice prejudiciu, av‚nd Ón vedere c„ terenul oferit avea aceea∫i
valoare ∫i c„ ar fi putut s„-l cultive ∫i s„ ob˛in„ aceea∫i produc˛ie de gr‚u.
90. Curtea observ„ c„ sumele solicitate cu titlu de prejudiciu material sunt
legate de privarea de proprietate suferit„ de reclamant datorit„ neexecut„rii
sentin˛ei din 11 iunie 1992 a Judec„toriei Craiova, precum ∫i de imposibilitatea Ón
care se afl„ actualmente de a se bucura de bunul s„u.
91. Ea remarc„ faptul c„ reclamantul a suferit, Ón mod incontestabil, un
prejudiciu material Ón leg„tur„ direct„ cu Ónc„lc„rile articolelor 6 din Conven˛ie ∫i
a articolului 1 din Protocolul nr. 1 ∫i consecin˛ele provocate de aceste Ónc„lc„ri Ón
ceea ce prive∫te dreptul de proprietate al reclamantului (a se vedea, mutatis
mutandis, hot„r‚rea din 9 aprilie 2002, Anghelescu Ómpotriva Rom‚niei, nr.
29411/95, par. 75).
Curtea constat„ totu∫i c„, Ón ciuda refuzului s„u de a accepta terenul oferit Ón
schimbul terenului datorat, reclamantul este titularul unui drept de proprietate
asupra unui teren de 7042 metri p„tra˛i, adic„ echivalentul terenului la care avea
dreptul. Din informa˛iile de care dispune Curtea, acest titlu este Ónc„ valabil, chiar
dac„ este susceptibil de a fi anulat. De altfel, valabilitatea titlului administrativ de
proprietate nu depinde de acceptarea sa de c„tre reclamant.
Referitor la echivalen˛a valorii acestui teren cu cea a terenului la care
reclamantul avea drept, Curtea constat„ c„ acesta nu a comb„tut afirma˛iile
Guvernului conform c„rora cele dou„ terenuri au aceea∫i valoare.
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Ón aceste condi˛ii, Curtea consider„ c„ reclamantului i s-a acordat un bun
echivalent cu cel la care avea dreptul ∫i c„ astfel, daunele corespunz‚nd
prejudiciului suferit (damnum emergens) au fost reparate.
92. Chiar dac„ reclamantul ar fi putut s„ accepte oferta autorit„˛ilor privind
un alt teren ∫i ar fi putut astfel, cel pu˛in, s„ diminueze prejudiciul, Ón spe˛„,
c‚∫tigul nerealizat (lucrum cessans), el nu poate fi considerat responsabil pentru
refuzul de a accepta terenul oferit Ón schimbul terenului datorat, Ón absen˛a unei
decizii administrative sau hot„r‚ri judec„tore∫ti care s„ justifice aceast„ Ónlocuire.
Œn consecin˛„, reclamantul este Óndrept„˛it s„ primeasc„ o repara˛ie a prejudiciului
rezult‚nd din lipsa folosin˛ei bunului pe parcursul mai multor ani.
93. Pronun˛‚ndu-se Ón echitate conform articolului 41 din Conven˛ie, Curtea
acord„ reclamantului 1500 EURO cu titlu de prejudiciu.

B. Cheltuieli de judecat„
94. Reclamantul solicit„ de asemenea 970 000 ROL, adic„ 27 EUR, cu titlu
de cheltuieli de judecat„ din cadrul procedurilor interne, precum ∫i pentru
procedurile desf„∫urate Ón fa˛a Cur˛ii.
95. Guvernul nu a formulat observa˛ii cu privire la aceste aspect.
96. conform jurispruden˛ei Cur˛ii, un reclamant nu poate ob˛ine plata
cheltuielilor de judecat„ dec‚t dac„ acestea au fost cu adev„rat suportate, c„
acestea au fost necesare ∫i c„ au o valoare rezonabil„. Œn spe˛„, ˛in‚nd cont de
elementele de care dispune precum ∫i de criteriile anterior enun˛ate, Curtea
estimeaz„ ca fiind rezonabil„ suma de 27 de EUR toate cheltuielile incluse, pe
care o acord„ reclamantului.

C. Penalit„˛i de Ónt‚rziere
97. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„ri de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.
PENTRU MOTIVELE DE MAI SUS, CURTEA:
1. Respinge excep˛iile preliminare formulate de Guvern;
2. Declar„, Ón unanimitate cererea admisibil„;
3. Hot„r„∫te Ón unanimitate c„ articolul 6 (1) din Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
4. Hot„r„∫te Ón unanimitate c„ articolul 1 din Protocolul 1 adi˛ional la
Conven˛ie a fost Ónc„lcat;
5. Hot„r„∫te, cu ∫ase voturi la unu, c„ statul p‚r‚t trebuie s„ acorde
reclamantului, Ón trei luni de la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii conform
articolului 44 alineat 2 din Conven˛ie, suma de 1500 EUR (o mie cinci sute euro)
cu titlu de prejudiciu material, convertibil„ Ón lei la rata de schimb aplicabil„ la
data efectu„rii pl„˛ii;
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6. Hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ statul p‚r‚t trebuie s„ acorde reclamantului,
Ón trei luni de la r„m‚nerea definitiv„ a hot„r‚rii conform articolului 44 (2) din
Conven˛ie, suma de 27 EUR (dou„zeci ∫i ∫apte euro) cu titlu de cheltuieli de
judecat„, convertibil„ Ón lei la rata de schimb aplicabil„ la data efectu„rii pl„˛ii;
7. Hot„r„∫te, Ón unanimitate, c„ statul p‚r‚t v„ pl„ti, Ón plus, orice sum„ care
ar trebui s„ fie achitat„ cu titlu de impozit ∫i c„, de la data expir„rii termenului
men˛ionat ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii, la aceste sume se va aplica o dob‚nd„
simpl„ echivalent„ cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„
de Banca central„ european„ aplicabil„ pentru acea perioad„, majorat„ cu trei
puncte procentuale.
8. Respinge, Ón unanimitate, restul cererii de repara˛ie echitabil„.
Redactat Ón limba francez„ ∫i comunicat„ Ón scris la 2 martie 2004, conform
articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulament.
J. -P. COSTA
Pre∫edinte
Sally DOLLE
Grefier

La aceast„ hot„r‚re se afl„ anexat„, conform articolului 45 (2) din Conven˛ie
∫i 74 (2) din Regulament, textul opiniei par˛ial dizidente a doamnei judec„tor
Mularoni.
J-P. C. S. D. OPINIA PARfiIAL DIZIDENT√ A DOAMNEI JUDEC√TOR
MULARONI
1. Nu sunt de acord cu concluzia la care a ajuns majoritatea cu privire la
prejudiciul material.
2. Curtea a concluzionat Ón unanimitate c„ articolele 6 (1) ∫i 1 din Protocolul
1 adi˛ional au fost Ónc„lcate.
3. Œn ceea ce prive∫te aplicarea articolului 41, reclamantul a solicitat, pe de o
parte, plata unei sume corespunz‚nd valorii reale a terenului (25 000 000 ROL,
Ónsemn‚nd 653 EURO), iar pe de alt„ parte, plata unei indemniza˛ii valor‚nd
produc˛ia de cereale nerealizat„ Ón intervalul 1992– 2002, Ón valoare de 48 901
600 ROL, Ónsemn‚nd 1362 EURO (paragrafele 87-88).
4. Majoritatea a hot„r‚t de a nu acorda nici o sum„ pentru prima parte a
cererii formulate de c„tre reclamant, consider‚nd c„ îacestuia i-a fost acordat un
bun echivalent celui la care avea dreptul, paguba corespunz‚nd prejudiciului
suferit (damnum emergens) fiind astfel reparat„“ (paragraful 91, Ón fine). Œn mod
contrar, Curtea a decis, pronun˛‚ndu-se Ón echitate, de a acorda reclamantului
suma de 1500 EURO (o sum„ echivalent„ cu totalul c‚∫tigului nerealizat ó lucrum
cessans ó pentru produc˛ia de cereale nerealizat„ Ón anii 1992 – 2003) pentru cea
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de a dou„ parte a cererii, consider‚nd c„ reclamantul nu poate fi considerat
responsabil pentru refuzul de a accepta terenul oferit la schimb pentru terenul
datorat, Ón absen˛a unei hot„r‚ri administrative sau judiciare care s„ justifice o
asemenea Ónlocuire. Astfel, reclamantul este Óndrept„˛it s„ primeasc„ o repara˛ie a
prejudiciului rezult‚nd din lipsa folosin˛ei bunului pe parcursul mai multor ani“,
(paragraful 92).
5. Aceste considera˛ii mi se par contradictorii.
Nu reu∫esc s„ Ón˛eleg de ce nu i se acord„ nici o sum„ reclamantului cu titlu
de prejudiciu material pe care I-ar fi suferit datorit„ neatribuirii celor dou„ parcele
de teren Ón cauz„,
afirm‚ndu-se c„ î…reclamantului i-a fost acordat un bun echivalent celui la
care avea dreptul, paguba corespunz‚nd prejudiciului suferit (damnum emergens)
fiind astfel reparat„“ (paragraful 91, Ón fine) ∫i i se acord„ Ón echitate suma de
1500 EURO cu titlu de beneficiu nerealizat (totalitatea c‚∫tigului nerealizat pentru
anii 1992-2003). consider‚ndu-se c„ îreclamantul nu poate fi considerat
responsabil pentru refuzul de a accepta terenul oferit la schimb pentru terenul
datorat, Ón absen˛a unei hot„r‚ri administrative sau judiciare care s„ justifice o
asemenea Ónlocuire“ (paragraful 92).
6. Consider c„ dac„ ra˛ionamentul pentru paragraful 91 Ón fine este valabil
pentru prima parte a cererii reclamantului, cu at‚t mai mult trebuie s„ fie valabil
pentru cea de a doua parte: reclamantul ar fi putut s„ cultive terenul de 7042 m2
acordat de autorit„˛i Ón 1994, îsituat 70 metri mai departe, pe un sol de aceea∫i
calitate“ (paragraful 15) ∫i av‚nd aceea∫i valoare (paragraful 91), Ón consecin˛„
Curtea nu ar trebui s„ acorde nici o sum„ cu titlu de c‚∫tig nerealizat. Mai mult,
observ c„ Guvernul a declarat Ón observa˛iile sale c„ îpentru Ónt‚rzierea punerii Ón
posesie (Óntre 1992-1994), reclamantul a solicitat ∫i a ob˛inut desp„gubiri
corespunz‚nd lipsei de folosin˛„ a terenului Óntre 1992-1994, data punerii Ón
posesie“. Dac„, Ón mod contrar, reclamantul înu poate fi considerat responsabil
pentru refuzul de a accepta terenul oferit la schimb pentru terenul datorat, Ón
absen˛a unei hot„r‚ri administrative sau judiciare care s„ justifice o asemenea
Ónlocuire“ (paragraful 92) ∫i av‚nd Ón vedere c„ dreptul reclamantului nu este
stabilit cu certitudine, fiind susceptibil de anulare din oficiu, cu toate c„ titlul de
proprietate emis la 10 iulie 1997 este Ón continuare valabil (paragraful 83), Ón
opinia mea, Curtea ar fi trebuit s„ acorde reclamantului o sum„ cu titlu de
prejudiciu pentru prima parte a cererii sau chiar o sum„ global„, Ón echitate,
pentru ambele p„r˛i ale cererii.
7. Œn fapt, motivele dezacordului meu nu privesc suma acordat„ de c„tre
Curte reclamantului cu titlu de prejudiciu material; eu contest de fapt criteriul de
determinare a prejudiciului material ales de c„tre majoritate, alegere pe care nu
pot s„ o Ómp„rt„∫esc pentru motivele anterior prezentate.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 4 august 2005

Œn cauza Stoianova ∫i Nedelcu contra Rom‚niei
(Cererile nr. 77517/01 ∫i 77722/01 conexate)

Œn cauza Stoianova ∫i Nedelcu Ómpotriva Rom‚niei
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a ), cu o comisie
compus„ din: B. M. Zupancic, pre∫edinte, J. Hedigan, C. BÓrsan, M. TsatsaNikolovska, R. Jaeger, E. Myjer, David Thor Bjôrgvinsson, judec„tori, ∫i
V.Berger, grefier de sec˛ie,
Dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu la data de 5 iulie 2005,
Emite urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la aceast„ dat„:

PROCEDUR√
1. La originea cauzei se afl„ dou„ cereri (nr. 77517/01 ∫i 77722/01)
Óndreptate Ómpotriva Rom‚niei, prin care doi resortisan˛i ai acestui stat, domnii
Dorel Stoianova ∫i Claudiu Nedelcu (îreclaman˛ii“) au sesizat Curtea la data de 4
aprilie 2001 Ón virtutea articolului 34 al Conven˛iei pentru ap„rarea Drepturilor
Omului ∫i Libert„˛ilor fundamentale (îConven˛ia“).
2. reclaman˛ii sunt reprezenta˛i de domnul I. LAZAR, avocat Ón Bucure∫ti.
Guvernul rom‚n („Guvernul“) este reprezentat prin agentul s„u, doamna
R. Rizoiu, subsecretar de stat.
3. La data de 3 februarie 2004, Curtea a decis s„ conexeze cererile, le-a
declarat par˛ial inadmisibile ∫i a decis s„ comunice pl‚ngerea privind durata
exagerat„ a procedurii Guvernului. Invoc‚nd articolul 29§ 3 al Conven˛iei, aceasta
a decis c„ se pronun˛a Ón acela∫i timp asupra admisibilit„˛ii ∫i asupra fondului.
ŒN FAPT

A. Circumstan˛ele cauzei
4. Reclaman˛ii s-au n„scut Ón 1974, respectiv 1975 ∫i locuiesc Ón Bucure∫ti.
1. Cercet„rile penale ini˛iale Ómpotriva celor doi reclaman˛i
5. Ca urmare a unui incident survenit la data de 17 martie 1993, dat„ la care
ter˛ului CD. i-au fost sustrase bijuterii, Ón timpul sau dup„ ce a fost imobilizat, cu
ajutorul pumnilor, de un grup de persoane, reclaman˛ii au fost identifica˛i ∫i
aresta˛i preventiv la data de 14 aprilie 1993.

414

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

6. Printr-un rechizitoriu din data de 10 iunie 1993 al parchetului de pe l‚ng„
judec„toria din Bucure∫ti, reclaman˛ii au fost trimi∫i Ón judecat„ pentru furt cu
violen˛„, infrac˛iune pedepsit„ de articolul 211 § 1 din codul penal.

7. Printr-o hot„r‚re din 24 noiembrie 1993, ace∫tia au fost achita˛i ∫i pu∫i Ón
libertate, tribunalul statu‚nd c„ faptele pentru care parchetul ia urm„rit pe cei doi
nu le puteau fi imputate.
8. Œn cadrul apelului introdus de parchet, Tribunalul Bucure∫ti a constatat
prin sentin˛a din data de 12 iulie 1994, c„ actele de urm„rire penal„ Óntreprinse de
parchet au fost lovite de nulitate absolut„, prin urmare a anulat hot„r‚rea din data
de 24 noiembrie 1993 ∫i a trimis Ónapoi cauza parchetului. Curtea a re˛inut mai
ales c„ m„surile de cercetare efectuate de parchet fa˛„ de reclaman˛i au avut loc Ón
absen˛a unui avocat ∫i c„ parchetul a omis, Ón cursul anchetei, s„ interogheze
anumi˛i martori ∫i s„ re˛in„ anumite fapte esen˛iale, care ar fi fost susceptibile s„
conduc„ la identificarea autorilor incidentului din data de 17 martie 1993.

9. Aceast„ decizie devine definitiv„, fiind confirmat„ prin hot„r‚rea
definitiv„ a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti din data de 27 octombrie 1994, prin care
cercet„rile penale au fost reluate de Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Bucure∫ti.
10. Printr-o ordonan˛„ datat„ 11 noiembrie 1997, procurorul N. O. a dispus
Óncetarea urm„ririi penale Ón beneficiul reclaman˛ilor. Aceast„ ordonan˛„ preciza
c„ de∫i faptele reclamate de victima CD. s-au Ónt‚mplat Ón realitate, nu existau
probe care s„ permit„ stabilirea f„r„ nici o Óndoial„ c„ r„spunderea incumba celor
doi reclaman˛i. Procurorul sublinia, printre altele c„ s-a scurs un interval mare de
timp de la incidentul incriminat ∫i ordona/dispunea clasarea dosarului.

11. Aceast„ hot„r‚re a fost comunicat„ reclaman˛ilor, la cererea acestora,
prin scrisoarea Parchetului datat„ 11 martie ∫i, respectiv, 4 decembrie 1998.
2. Reluarea urm„ririi penale

12. La data de 12 mai 1999, procurorul ∫ef al Parchetului de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a infirmat ordonan˛a din data de 11 noiembrie 1997 ∫i, av‚nd
Ón vedere aticolele 220 ∫i 270 din Codul de procedur„ penal„ („CPP“) a ordonat
reÓnceperea urm„ririi penale fa˛„ de reclaman˛i pentru furt cu violen˛„/t‚lh„rie ∫i
pentru incitarea ter˛ilor la declara˛ii mincinoase, infrac˛iuni pedepsite de articolele
211 ∫i 260 din Codul penal. Parchetul a estimat c„ decizia parchetului ierarhic
inferior nu era conform„ cu probele existe la dosar ∫i c„, printre altele, ancheta pe
care a condus-o nu era complet„, mai multe acte de urm„rire penal„ nefiind
efectuate, ca de exemplu confruntarea autorilor prezuma˛i Ón prezen˛a avoca˛ilor
lor ∫i audierea anumitor martori.
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13. La data de 26 mai 2000, un poli˛ist de la Biroul de cercet„ri penale care a
efectuat acte de urm„rire penal„ fa˛„ de reclama˛i a cerut parchetului Óncetarea
procesului penal.

14. La data de 9 februarie 2001, Parchetul trimitea dosarul de urm„rire
penal„ aceluia∫i Birou de poli˛ie. Nici un act de procedur„ nu a fost realizat Óntre
27 aprilie ∫i 30 noiembrie 2001. La data de 14 ianuarie 2002, dosarul a fost trimis
de poli˛ie Parchetului de pe l‚ng„ Judec„toria Bucure∫ti. Parchetul a trimis cauza,
la data de 17 octombrie 2002 Biroului de poli˛ie pentru ca acesta s„ continue
cercet„rile fa˛„ de cei doi reclaman˛i.

15. Œn 2003 ∫i 2004, poli˛ia i-a citat Ón mai multe r‚nduri, pe reclaman˛i,
partea v„t„mat„ ∫i mai mul˛i martori pentru ai audia din nou cu privire la
incidentul petrecut la data de 17 martie 1993 (paragraful 5 de mai sus). Din
documentele furnizate rezult„ c„ martorii au refuzat s„ dea curs invita˛iei
parchetului sub motivul c„ nu Ó∫i mai aduc aminte de faptele despre care parchetul
dorea s„ Ói interogheze.
16. Printr-o ordonan˛„ din data de 21 aprilie 2005, Parchetul de pe l‚ng„
Tribunalul Bucure∫ti a constatat c„ termenul prescrip˛iei speciale a r„spunderii
penale a reclaman˛ilor, Ón spe˛„ 12 ani raportat la maximum de pedeaps„ aplicabil
pentru infrac˛inea de t‚lh„rie, s-a Ómplinit la data de 17 martie 2005, ∫i a ordonat
Óncetarea procesului penal Óndreptat Ómpotriva acestora.
B. Dreptul intern aplicabil Ón spe˛„

Codul de procedur„ penal„ con˛ine urm„toarele dispozi˛ii aplicabile Ón spe˛„.
Articolul 220

îC‚nd procurorul constat„ c„ un act sau o m„sur„ procesual„ a organului de
urm„rire penal„ nu este dat„ cu repectarea dispozi˛iilor legale, o infirm„ prin
ordonan˛„ motivat„“
Articolul 270

îUrm„rirea penal„ este reluat„ Ón caz de (…) redeschidere a urm„ririi
penale“.
Articolul 273

î1. Redeschiderea urm„ririi penale Ón cazul Ón care s-a dispus Óncetarea
urm„ririi penale sau scoaterea de sub urm„rire are loc dac„ ulterior se constat„ c„
nu a existat Ón fapt cazul care a determinat luarea acestor m„suri sau c„ a disp„rut
Ómprejurarea pe care se Óntemeia Óncetarea sau scoaterea de sub urm„rire.
2. Redeschiderea urm„ririi penale se dispune de procuror prin ordonan˛„. “
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ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 6§ 1 AL
CONVENfiIEI
17. Reclaman˛ii pretind c„ durata procedurii Ómpotriva lor, Óncep‚nd cu data
de 14 aprilie 1993, nu a respectat principiul de “termen rezonabil“ ∫i astfel cum
este el Ónscris Ón articolul 6§ 1 al Conven˛iei, mai jos citat:
“Orice persoan„ are dreptul la judecarea (…) Óntr-un termen rezonabil a
cauzei sale de c„tre o instan˛„ (…) care va hot„ra (…) asupra temeiniciei oric„rei
acuza˛ii Ón materie penal„ Óndreptate Ómpotriva sa. “
18. Guvernul nu se opune acestei teze ∫i se bazeaz„ pe Ón˛elepciunea Cur˛ii.
Cit‚nd jurispruden˛a Cur˛ii, acesta sublimeaz„, de asemenea, c„ perioada
considerat„ Óncepe s„ curg„ de la data de 12 mai 1999, data relu„rii urm„ririi
penale fa˛„ de reclaman˛i ∫i c„, prin urmare este vorba de o perioad„ de ∫ase ani.
19. Urm„rirea penal„ Óndreptat„ Ómpotriva reclaman˛ilor cuprinde dou„ faze
distincte. Prima a Ónceput la data de 14 aprilie 1993 odat„ cu arestarea ∫i de˛inerea
reclaman˛ilor ∫i se termin„ la data de 11 noiembrie 1997, dat„ la care procurorul
N. O. a adoptat o ordonan˛„ de Óncetare a urm„ririi penale. Cea de a doua a
debutat la data de 12 mai 1999, dat„ la care parchetul a ordonat reÓnceperea
urm„ririi penale ∫i a Óncetat la data de 21 aprilie 2005, o dat„ cu Óncetarea
procesului penal ordonat„ de parchet.
20. Curtea nu poate s„ subscrie la teza formulat„ de Guvern, potrivit c„reia
prima faz„ nu ar fi luat„ Ón calcul potrivit articolului 6§1. Acesta este de p„rere c„
ordonan˛a de Óncetare a urm„ririi penale adoptat„ de procurorul N. O. la data de
11 noiembrie 1997 nu trebuie Ón˛eleas„ c„ a pus un termen urm„ririi Óndreptate
Ómpotriva reclaman˛ilor prin aceea c„ ea nu constituie o decizie intern„ definitiv„
(vezi, a contrario, LqffÓer c. Austria, nr. 30546/96, §19 primul alineat Ón fine, 3
octombrie 2000). Din acest punct de vedere, Curtea constat„ c„ parchetul
dispunea, Ón virtutea articolului 270 al Codului de procedur„ penal„, de puterea de
a infirma o ordonan˛„ de Óncetare a urm„ririi penale ∫i de a redeschide ancheta
penal„ f„r„ nici o Ónt‚rziere.
Nu este vorba despre o simpl„ posibilitate teoretic„ pentru procuror de a
reactiva procedura (a se vedea, a contrario, Withey vs. Marea Britanie, no.
59493/00, CEDO 2003-X): ar fi la dispozi˛ia parchetului deschiderea unei anchete
penale f„r„ a fi contrar solicit„rii unei autoriza˛ii de la o jurisdic˛ie na˛ional„,
aceasta din urm„ fiind ˛inut„ s„ examineze fundamentarea respectivei solicit„ri
Ónainte de a verifica, spre exemplu, dac„ redeschiderea dosarului nu ar fi
inechitabil„ ∫i dac„ Ónt‚rzierea survenit„ dup„ decizia de Ónchidere a anchetei nu a
fost excesiv„ (a se vedea, a contrario, Withey vs. Marea Britanie, no. 59493/00,
CEDO 2003-X). Curtea nu a ignorat faptul c„ procurorii rom‚ni, Ón calitatea lor
de magistra˛i ai Ministerului Public, nu au Ónc„lcat principiul independen˛ei
justi˛iei Ón raport cu puterea executiv„ (Vasilescu vs. Rom‚nia, decizia din 22 mai
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1998, Culegere de hot„r‚ri 1998 III, pg. 1075, §40, §41 ∫i Pantea vs. Rom‚nia, nr.
33343/96, §238-239, CEDO, 2003-VI).
Œn plus, redeschiderea urm„ririi penale a fost ordonat„ pe motivul c„ ancheta
ini˛ial„ nu a fost complet„ (paragraful 12 de mai sus). Œn acest caz asemenea
lipsuri din partea autorit„˛ilor nu pot fi imputate reclaman˛ilor ∫i nu ar trebui Ón
conclutie s„-i plaseze pe ace∫tia Óntr-o situa˛ie defavorabil„.
Œn sf‚r∫it, guvernul ne-a demostrat c„ repriza de urm„riri penale Ónche printro ordonan˛„ a procurorului a avut un caracter excep˛ional (a se vedea, a contrario,
Withey vs. Marea Britanie, no. 59493/00, CEDO 2003-X).
21. Perioada asupra c„reia Curtea va trebui s„ se pronun˛e pentru a examina
compatibilitatea cu exigen˛ele artocolului 6 §1 se Óntinde Óntre 20 iunie 1994, dat„
la care a intrat Ón vigoare dreptul individual la recurs Ón cazul Rom‚niei ∫i 11
noimebrie 1997 precum ∫i Óntre 12 mai 1999 p‚n„ la 21 aprilie 2005. Œn concluzie
a durat Ón total 9 ani ∫i 4 luni.
A. Cu privire la admisibilitatea cererii
22. Curtea constat„ c„ cererea nu este Ón mod v„dit nefondat„ Ón sensul
articolului 35, alin 3 al Conven˛iei. Curtea mai precizeaz„ c„ aceast„ cerere nu
implic„ nici un alt motiv de inadmisibilitate.

B. Cu privire la fondul cauzei
23. Curtea reaminte∫te c„ durata rezonabil„ a unei proceduri se apreciaz„ Ón
func˛ie de circumstan˛ele cauzei ∫i de criteriile consacrate prin jurispruden˛a
Cur˛ii, Ón special, Ón func˛ie de complexitatea cauzei, comportamentul
reclamantului ∫i acela al autorit„˛ilor competente (a se vedea, printre altele,
Pelissier ∫i Sassi c. Fran˛ei [GC], nr. 25444/94, § 67, CEDH 1999 – II). De
asemenea, Curtea reaminte∫te c„, Ón materie penal„, dreptul de a fi judecat Óntr-un
termen rezonabil are ca scop mai ales s„ evite “ca un inculpat s„ nu r„m‚n„ prea
mult timp Óntr-o stare de incertitudine cu privire Ia soarta sa“ (Stˆgm¸ller c.
Austria, decizia din data de 10 noiembrie 1969, seria A nr. 9, pag. 40, § 5).
24. Curtea a solu˛ionat Ón mai multe r‚nduri aspecte similare celor care se
desprind din spe˛a Ón cauz„ ∫i a constat Ónc„lcarea articolului 6 § 1 (a se vedea
Pélissier ∫i Sassi, mai sus citat„).
25. Dup„ ce a examinat toate elementele care i-au fost supuse aten˛iei,
Curtea consider„ c„ Guvernul nu a eviden˛iat nici un aspect sau argument care ar
putea s„ conduc„ la o concluzie diferit„ fa˛„ de cazurile precedente. Av‚nd Ón
vedere jurispruden˛a Cur˛ii Ón materie, aceasta consider„ c„ Ón cauz„ durata
procedurii judec„tore∫ti este excesiv„ ∫i nu r„spunde exigen˛elor impuse de
principiu “duratei rezonabile“.
Prin urmare, exist„ o Ónc„lcare a articolului 6 § 1.
II. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENfiIEI
26. Œn termenii articolului 41 al Conven˛iei:
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“Dac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„. “

A. Prejudiciu
27. Reclaman˛ii solicit„ fiecare 100 000 dolari americani (USD) cu titlu de
prejudiciu moral pe care I-au suferit prin prisma ilegalit„˛ii m„surii arest„rii
preventive ∫i a duratei procedurii Óndreptate Ómpotriva lor.
28. Guvernul contest„ aceste preten˛ii, pe care le consider„ excesive.
29. Curtea relev„ c„ singura baz„ care poate fi re˛inut„ pentru acordarea unei
satisfac˛ii echitabile rezid„ Ón faptul c„ durata procedurii judec„tore∫ti Óndreptate
Ómpotriva reclaman˛ilor este excesiv„ ∫i nu nu r„spunde exigen˛elor impuse de
principiu “duratei rezonabile“ (paragraful 25 de mai sus). Curtea consider„ c„
reclaman˛ii au suferit totu∫i o Ónc„lcare serioas„ a drepturilor lor. Statu‚nd Ón
echitate, Curtea acord„ la fiecare reclamant suma de 3 500 de euro cu acest titlu.
B. Daune moratorii
30. Curtea g„se∫te Óntemeiat s„ fundamenteze procentul daunelor moratorii
pe procentul dob‚nzii facilit„˛ii pre˛ului marginal practicat de Banca central„
european„, majorat cu 3 la sut„.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, CU UNANIMITATE,
1. Declar„ restul cererilor admisibile;
2. Statueaz„ c„ exist„ o Ónc„lcare a articolului 6, alin. 1 al Conven˛iei;
3. Dispune
a)c„ Statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ fiec„rui reclamant, Ón termen de trei luni
de la data la care sentin˛a va deveni definitiv„ conform articolului 44, alin. 2 al
Conven˛iei, 3. 500 EUR (trei mii cinci sute euro) cu titlu de daune morale, suma
fiind impozabil„;
b)c„, de la data expir„rii termenului de mai sus ∫i p‚n„ la plata efectiv„,
suma total„ put‚nd fi majorat„ cu o dob‚nd„ simpl„ Ón procent egal cu cel al
facilit„˛ii pre˛ului marginal practicat de Banca central„ european„ aplicabil„ pe
toat„ aceast„ perioad„, majorat„ cu trei la sut„;
4. Respinge cerereadesatisfac˛ie echitabil„ pentrurestulsumeipretinse de
reclaman˛i.
Elaborat„ Ón francez„, apoi comunicat„ Ón scris la 4 august 2005 Ón aplicarea
articolului 77, alin. 2 ∫i 3 ale regulamentului.
Bostjan M. ZUPANCIC
Pre∫edinte
Vincent BERGER
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 3 februarie 2005

Ón cauza Partidul Comuni∫tilor (nepeceri∫ti)
∫i Ungureanu Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 46626/1999)
Definitiv„ la 06.07.2005

Curtea European„ a Drepturilor Omului (sec˛ia a III-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere formate din domnii B.M. Zupancic, pre∫edinte, J. Hedigan,
L. Caflisch, C. Birsan, doamnele A. Guylumyan, R. Jaeger, domnul E. Myjer,
judec„tori ∫i domnul V. Berger, grefier de sec˛ie,
Dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la data de 16 decembrie 2003 ∫i de
13 ianuarie 2005,
pronun˛„ urm„toarea hot„r‚re, adoptat„ la aceea∫i dat„:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl„ cererea (nr. 46626/1999) introdus„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care o forma˛iune politic„ numit„ Partidul Comuni∫tilor
(Nepeceri∫ti) (Partidul comuni∫tilor care nu au fost membri ai Partidului Comunist
Rom‚n, îPCN“) ∫i un cet„˛ean al acestui stat, dl. Gheorghe Ungureanu, au sesizat
Comisia European„ a Drepturilor Omului (îComisia“), la 14 aprilie 1997, Ón
temeiul fostului articol 25 din Conven˛ia pentru ap„rarea Drepturilor ∫i Libert„˛ilor
Fundamentale ale Omului (îConven˛ia“).
2. Guvernul rom‚n (îGuvernul“) este reprezentat de agentul guvernamental,
d-na Roxana Rizoiu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
3. Reclaman˛ii invoc„ faptul c„ respingerea cererii lor viz‚nd Ónregistrarea
PCN ca partid politic, prin hot„r‚rea Cur˛ii de Apel Bucure∫ti din 28 august 1996,
a adus atingere dreptului la liber„ asociere, Ón temeiul articolului 11 din Conven˛ie.
Av‚nd Ón vedere motivele re˛inute de instan˛e pentru a refuza Ónregistrarea, ei se
consider„, de asemenea, victimele unei discrimin„ri Óntemeiate pe opiniile lor
politice, contrare dispozi˛iilor articolului 14 din Conven˛ie.
4. Cererea a fost transmis„ Cur˛ii, la 1 noiembrie 1998, data intr„rii Ón vigoare
a Protocolului nr. 11 din Conven˛ie (articolul 5 alineatul (2) din Protocolul nr. 11).
5. Cererea a fost repartizat„ sec˛iei a doua a Cur˛ii (articolul 52 alineatul (1)
din regulament). Œn cadrul acesteia, camera c„reia i-a fost Óncredin˛at„ examinarea
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cauzei (articolul 27 alineatul (1) din Conven˛ie) s-a constituit Ón conformitate cu
articolul 26 alineatul (1) din Regulament.
6. Prin hot„r‚rea din 16 decembrie 2003, camera a declarat cererea admisibil„.

7. At‚t reclaman˛ii c‚t ∫i Guvernul au depus observa˛ii scrise privind fondul
cauzei (articolul 59 alineatul (1) din Regulament).
8. La 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat compozi˛ia sec˛iilor (articolul 25
alineatul (1) din Regulament). Prezenta cerere a fost repartizat„ sec˛iei a treia
reorganizate astfel (articolul 52 alineatul (1) din Regulament).
ŒN FAPT

CIRCUMSTANfiELE CAUZEI

A. Respingerea cererii de Ónregistrare a PCN

9. Primul reclamant este o forma˛iune politic„ a c„rei Ónregistrare ca partid
politic a fost refuzat„ prin hot„r‚rea din 28 august 1996 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti.
Al doilea reclamant este pre∫edintele acestei forma˛iuni politice.
10. La 23 martie 1996 are loc, sub pre∫edin˛ia celui de al doilea reclamant,
conferin˛a na˛ional„ de constituire a PCN. Au fost adoptate statutul ∫i programul
politic al forma˛iunii. Pasajele pertinente ale statutului prev„d urm„toarele:

î[PCN] respect„ suveranitatea na˛ional„, integritatea teritorial„ a Statului,
ordinea de drept ∫i principiile democra˛iei. El interzice tuturor membrilor s„i
def„imarea ˛„rii ∫i a na˛iunii, Óndemnul la r„zboi (...), la ur„ na˛ional„, rasial„, de
clas„ ori religioas„, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau violen˛„
public„, precum ∫i manifest„rile obscene, contrare bunelor moravuri.
[PCN] materializeaz„ asocierea liber„ a cet„˛enilor care militeaz„ pentru
pluralism politic, sus˛in principiile statului de drept democratic, fiind promotorii
op˛iunii de afirmare a propriilor interese, ci nu de negare a altora.
I. SCOP

Articolul 1: Comuni∫tii (nepeceri∫ti) exprim„, reprezint„ ∫i ap„r„ interesele
politice ale oamenilor muncii, indiferent de etnie, sex, v‚rst„, profesii, convingeri
∫i sentimente.

Sunt oameni ai muncii to˛i cei care Ó∫i c‚∫tig„ existen˛a prin munc„ de orice
fel (...).

Pentru a asigura cre∫terea necontenit„ a nivelului de trai al celor care
muncesc, comuni∫tii (nepeceri∫ti) ac˛ioneaz„, Ón cadrul ∫i cu mijloacele legale,
admise ∫i permise tuturor partidelor, pentru cucerirea puterii politice, spre a
garanta instaurarea unei societ„˛i democratice ∫i umane.
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Articolul 20: [PCN] nu este continuator al Partidului Comunist Rom‚n cu
care nu are nici o leg„tur„; el reprezint„ prelungirea rezisten˛ei antipeceriste de
dinainte de 1989. Ini˛iat ∫i format de c„tre nepeceri∫ti, [PCN] precizeaz„ c„ nu i se
cuvin nici meritele ∫i nici criticile adresate Partidului Comunist Rom‚n“.
11. Œn programul politic adoptat la 23 martie 1996, PCN afirma c„ are drept
obiectiv ap„rarea intereselor oamenilor muncii ∫i respectarea esen˛ei doctrinei
comuniste, care se bazeaz„ pe urm„toarele principii fundamentale: neexploatarea
unora de c„tre ceilal˛i sau de c„tre stat, dreptatea social„ bazat„ pe munc„ ∫i pe o
real„ concuren˛„ calitativ„ ∫i adev„rata democra˛ie capabil„ s„ garanteze drepturile
majorit„˛ii prin alegeri libere, la care s„ fie admise toate curentele politice. Ei
depl‚ngeau evolu˛ia societ„˛ii rom‚ne dup„ r„sturnarea regimului din 1989,
consider‚nd aceast„ r„sturnare drept antisocial„ ∫i antipopular„, ca ∫i
transformarea ˛„rii Óntr-o îcolonie a imperiilor néocolonialiste europene ∫i
mondiale“. Programul cuprindea de asemenea urm„toarele idei politice:
îTeza fundamental„ pe care se bazeaz„ Óntreaga doctrin„ ∫i politic„ este aceea
c„ Ón politic„ principala calitate este num„rul! Indiferent cum g‚ndesc ∫i ac˛ioneaz„
cei mul˛i, ei au dreptate Óntotdeauna, fapt confirmat de fiecare dat„, inclusiv la 22
decembrie 1989, c‚nd a ie∫it victorioas„, Ón mai multe ˛„ri din Europa,
contrarevolu˛ia antipopular„, antisocial„ ∫i antina˛ional„. Premisa cert„ a tuturor
ac˛iunilor desf„∫urate de oamenii muncii a fost dorin˛a de schimbare a R„ului:
practic, a fost schimbat, exclusiv ∫i aproape total, Binele... Care este acest Bine˛ Ón
anii de practic„ social-economic„, Socialismul a realizat pe p„m‚ntul vechii Dacii,
pentru masele populare – Ón ciuda erorilor, abuzurilor, neÓmplinirilor, denatur„rilor
∫i deturn„rilor utilizate de noua burghezie, ciocoimea pecerist„ – obiective pe care
oamenii muncii nu le pot abandona ∫i nu le pot uita: cel mai Ónalt nivel de trai
material ∫i spiritual din istorie; cel mai Ónalt nivel de cultur„ ∫i civiliza˛ie din istorie
(...); cel mai larg ∫i mai profund cadru legal democratic (...). [PCN] este organiza˛ia
politic„ revolu˛ionar„ a oamenilor muncii (...) care ac˛ioneaz„ organizat ∫i
con∫tient, Ón cadrul constitu˛ional, pentru Ónl„turarea efectelor contrarevolu˛iei ∫i
reluarea construirii celei mai democratice ∫i umane societ„˛i cunoscute Ón istorie –
Socialismul. Indiferent de pozi˛ia pe care o ocup„ Ón raport cu celelalte for˛e
politice, antrenat sau nu Ón activitatea Puterii ∫i Administra˛iei Statului, [PCN] Ó∫i
asum„ Óndatorirea de a milita pentru realizarea obiectivelor care s„ asigure ap„rarea
intereselor maselor populare.“
12. La 4 aprilie 1996, al doilea reclamant, Ón calitate de reprezentant al PCN,
a sesizat Tribunalul Municipiului Bucure∫ti cu o cerere de Ónscriere Ón registrul
special al partidelor politice.
13. Prin hot„r‚rea din 19 aprilie 1996, tribunalul respinge cererea ca
neÓntemeiat„. Pasajele pertinente din motivarea hot„r‚rii prev„d:
îPentru dovedirea cererii de Ónregistrare a partidului, s-au depus la dosar
tabelul nominal cu datele persoanelor alese Ón conducerea partidului, tabelul cu
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membrii fondatori, statutul de organizare ∫i func˛ionare, programul politic,
contractul de Ónchiriere a spa˛iului pentru sediul partidului, dovada asigur„rii
mijloacelor financiare ∫i actul de constituire – procesul verbal al Conferin˛ei
Na˛ionale de Constituire din 23 martie 1996.
Examin‚nd actele depuse la dosar se constat„ c„ Ón statutul de organizare ∫i
func˛ionare la capitolul scopul urm„rit de partid (...) se arat„ Ón final c„ acest partid
ac˛ioneaz„ pentru cucerirea puterii politice spre a garanta instaurarea unei societ„˛i
umane ∫i democratice. At‚t din statut c‚t ∫i din programul politic, rezult„ c„ se
urm„re∫te instaurarea unui stat uman, av‚nd la baz„ o doctrin„ comunist„,
Ón˛eleg‚ndu-se c„ ordinea de stat ∫i de drept actual„ instaurat„ dup„ 1989, este
inuman„ ∫i nu are la baz„ o real„ democra˛ie.

Prin aceasta se Óncalc„ dispozi˛iile art. 2 al. 3 ∫i 4 din Decretul-lege 8/1989
care prevede c„ îscopurile partidelor politice, trebuie s„ se Óntemeieze pe
respectarea suveranit„˛ii, iar mijloacele de realizare a scopului urm„rit trebuie s„
fie Ón conformitate cu ordinea de drept ∫i de stat din Rom‚nia.“
14. Al doilea reclamant atac„ hot„r‚rea Ón fa˛a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti. Prin
hot„r‚rea definitiv„ din 28 august 1996, aceasta respinge recursul pe motivul c„
analiza f„cut„ Ón hot„r‚re era corect„. Hot„r‚rea este redactat„ la 21 octombrie
1996 ∫i apoi trimis„ Tribunalului Bucure∫ti pentru arhivare. Dl. Ungureanu afirm„
c„ a luat cuno∫tin˛„ de motivele hot„r‚rii la 13 noiembrie 1996. Paragraful
pertinent din motivarea hot„r‚rii prevede urm„toarele:
îC‚t prive∫te ultima critic„ care prive∫te fondul cauzei, corect a re˛inut
instan˛a de fond c„ prevederile din statut Óncalc„ dispozi˛iile legii 8/1989,
referitoare la ordinea de drept ∫i de stat din ˛ar„. Prin urmare, instan˛a va respinge
contesta˛ia ca neÓntemeiat„.“

15. La 28 mai 1997, procurorul general al Rom‚niei Ól informeaz„ pe dl.
Ungureanu c„ nu vede nici un motiv pentru a introduce recurs Ón anulare Ómpotriva
deciziei din 28 august 1996.
16. Dl. Ungureanu formuleaz„ contesta˛ie Ón anulare, respins„ ca tardiv„ de
tribunalul Bucure∫ti, la 5 decembrie 1997.
B. Publica˛iile ulterioare ale celui de al doilea reclamant

17. Dup„ 1997, dl. Ungureanu continu„ s„-∫i exprime opiniile politice, prin
intermediul jurnalului Pentru socialism, al c„rui redactor ∫ef este. La 13 august
1998, public„ Ón acesta un articol intitutulat îManifestul comunist“, Ón care Ó∫i
proclam„ adeziunea la doctrina comunist„ ∫i critic„, Ón acela∫i timp, deriva
conduc„torilor partidului comunist Ónainte de 1989 ∫i politica dus„ de guvernan˛i
dup„ 1989. Numeroase articole publicate Ón 1998 ∫i 1999 Ón jurnal de dl.
Ungureanu foloseau lozinci cum ar fi îMuncitori din toate ˛„rile, uni˛i-v„ !“,
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îLupta continu„ !“ sau îTr„iasc„ socialismul !“. Œntr-unul din ele, nota c„, odat„
ajuns la putere, nu va (ar) accepta dec‚t pe cei care Ól vor (I-ar) accepta„.
18. Œn 2000, dl. Ungureanu public„ o carte intitulat„ Contrarevolu˛ia
antisocialist„, antipopular„ ∫i antina˛ional„, Ón care r„spunde la aproximativ o
sut„ de Óntreb„ri puse de un jurnalist ∫i, Ón decembrie 2003, o trimite Cur˛ii. Œ∫i
prezenta acolo viziunea politic„, exprim‚ndu-∫i adeziunea la doctrina comunist„ ∫i
la clasa muncitoare, desemn‚ndu-l pe Marx drept cel mai mare filozof politic al
omenirii ∫i critic‚nd at‚t tr„darea progresiv„, dup„ el, a idealurilor comuniste de
c„tre autorit„˛ile dinainte de 1989, f„c‚nd Ón acela∫i timp elogiul fostului pre∫edinte
Ceau∫escu, c‚t ∫i politica guvernan˛ilor dup„ acea dat„. El preciza c„, spre
deosebire de regimul comunist dinainte de 1989, el se pronun˛a pentru alegeri
libere ∫i pluripartite, la care s„ participe, cu excep˛ia extremi∫tilor ∫i a fasci∫tilor,
toate for˛ele politice ∫i se declara adeptul unei concuren˛e politice bazate pe
respectul celorlal˛i ∫i al opiniilor lor politice. Printre altele, men˛iona dificultatea
de a g„si, dup„ 1989, num„rul necesar de membri pentru a Ónregistra PCN ∫i faptul
c„ partidul nu era cunoscut Ón ˛ar„, Óndeosebi de cei c„rora li se adresa Ón mod
special, ˛„ranii ∫i muncitorii.
19. Consider‚nd c„ socialismul f„cuse alt„dat„ obiectul a numeroase
îatacuri“, viz‚nd s„-l distrug„, printre care cita anii 1968 la Praga, 1978 Ón Polonia
∫i 1985 ∫i 1993 Ón Rusia, dl. Ungureanu declara Ón Óncheierea r„spunsului la o
Óntrebare a jurnalistului:
îAt‚ta timp c‚t vor mai exista pe p„m‚nt brutele capitaliste, imperialiste ∫i
religioase, al c„ror obiectiv fundamental este Ónrobirea celuilalt, se vor men˛ine
condi˛iile pentru repetarea unor asemenea ac˛iuni interne ∫i externe Ómpotriva
Socialismului, (...) [acesta] fiind o concep˛ie ∫i o credin˛„ fundamental„ a
popoarelor; aminti˛i-v„ de repetarea la nesf‚r∫it a atacurilor Ómpotriva Binelui din
basme... Aceste atacuri nu se opresc dec‚t dup„ distrugerea p„s„retului hidos ∫i
parazitar, criminal oriunde ∫i oric‚nd.“*
20. El preciza c„ sistemul politic s-ar organiza, Ón timp, conform structurii
claselor sociale, c„ PCN Ón˛elegea s„ reprezinte interesele ˛„ranilor ∫i muncitorilor
∫i c„ un parlament democratic trebuia s„ reflecte structura social„ a ˛„rii, cele dou„
clase citate anterior de˛in‚nd marea majoritate a fotoliilor, conform procentajului.
21. Consider‚nd c„ ho˛ia este Óncurajat„ de capitalism, dl. Ungureanu indica Ón
lucrarea respectiv„ c„ poporul, care dispre˛uia bog„˛ia, s-ar Óndep„rta de partidele
politice de dup„ 1989 ∫i, Ón aproximativ cincizeci de ani, s-ar apropia de PCN.
22. Œn privin˛a propriet„˛ii, el sublinia c„ poporul ar hot„rî Ón leg„tur„ cu
utilitatea privatiz„rilor ∫i c„ „boga˛ii“ ar putea beneficia de bunurile lor ob˛inute
prin mijloace legale. Referitor la restituirea propriet„˛ilor trecute Ón patrimoniul
statului Ón timpul regimului comunist, dl. Ungureanu consider„ c„ propriet„˛ile
* Textul este tradus din varianta Ón limba francez„ a hot„r‚rii CEDO.
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confiscate din motive politice ar trebui restituite, f„r„ restituirea totu∫i a imobilelor
Ón Óntregime sau a uzinelor, Óntruc‚t na˛ionaliz„rile de dup„ 1947 – 1948 fuseser„
acte de justi˛ie social„.
II. DREPTUL INTERN PERTINENT
23. Œn perioada faptelor, dispozi˛iile pertinente ale decretului-lege nr. 8/1989
privind Ónregistrarea ∫i func˛ionarea partidelor politice ∫i organiza˛iilor ob∫te∫ti din
Rom‚nia, publicat Ón Monitorul Oficial din 31 decembrie 1989 ∫i abrogat de legea
nr. 27 din 26 aprilie 1996, referitoare la partidele politice, prevedeau:

Articolul 1
Œn Rom‚nia este liber„ constituirea partidelor politice, cu excep˛ia partidelor
fasciste sau care propag„ concep˛ii contrare ordinii de stat ∫i de drept Ón Rom‚nia.
Nici o alt„ Óngr„dire pe motiv de ras„, na˛ionalitate, religie, grad de cultur„,
sex sau convingeri politice nu poate Ómpiedica constituirea ∫i func˛ionarea
partidelor politice (...).
Articolul 2
(...)
Scopurile partidelor politice ∫i organiza˛iilor ob∫te∫ti trebuie s„ se Óntemeieze
pe respectul suveranit„˛ii, independen˛ei ∫i integrit„˛ii na˛ionale, al democra˛iei, Ón
vederea asigur„rii libert„˛ilor ∫i drepturilor cet„˛enilor ∫i afirm„rii demnit„˛ii
na˛iunii rom‚ne.
Mijloacele de realizare a scopurilor partidelor politice ∫i organiza˛iilor
ob∫te∫ti trebuie s„ fie Ón conformitate cu ordinea de stat ∫i de drept din Rom‚nia.

Articolul 4*
Œnregistrarea partidelor politice se face la Tribunalul municipiului Bucure∫ti,
care, Ón termen de 5 zile, se pronun˛„ asupra legalit„˛ii constituirii lor.
Œmpotriva deciziei Tribunalului municipiului Bucure∫ti se poate face
contesta˛ie la Curtea Suprem„ de Justi˛ie, Ón termen de 3 zile de la comunicarea
deciziei (...).
24. Articolul 37 alineatul (2) din Constitu˛ie dispune:
(2) Partidele sau organiza˛iile care, prin scopurile ori prin activitatea lor,
militeaz„ Ómpotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a
suveranit„˛ii, a integrit„˛ii sau a independen˛ei Rom‚niei sunt neconstitu˛ionale.
25. Legea nr. 51/1991 privind siguran˛a na˛ional„ a Rom‚niei prevede Ón
articolul 3:

* Hot„r‚rea CEDO men˛ioneaz„ articolul 5, reproduc‚nd Óns„ con˛inutul articolului 4 din DL
nr. 8/1989
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Constituie amenin˛„ri la adresa siguran˛ei na˛ionale a Rom‚niei (...) h)
ini˛ierea, organizarea, s„v‚r∫irea sau sprijinirea Ón orice mod a ac˛iunilor
totalitariste sau extremiste de sorginte comunist„, fascist„ (...), rasiste, antisemite,
revizioniste, separatiste care pot pune Ón pericol sub orice form„ unitatea ∫i
integritatea teritorial„ a Rom‚niei, precum ∫i incitarea la fapte ce pot periclita
ordinea statului de drept (...).
Articolul 13 prevede competen˛a procurorului, Ón cazurile men˛ionate Ón
articolul 3 citat anterior, s„ dispun„ anumite m„suri, cum ar fi ascult„rile
telefonice, pentru a culege mai multe informa˛ii privind faptele respective.
Œn conformitate cu articolul 19, crearea ∫i organizarea de re˛ele de informa˛ii
care pot aduce atingere securit„˛ii na˛ionale, constituie infrac˛iune care se
sanc˛ioneaz„ cu pedeapsa de doi p‚n„ la ∫apte ani de Ónchisoare.
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 11 DIN
CONVENfiIE
26. Reclaman˛ii invoc„ faptul c„ refuzul instan˛elor interne de a le admite
cererea de Ónregistrare a PCN ca partid politic le-a Ónc„lcat libertatea de asociere,
garantat„ de articolul 11 din Conven˛ie, care prevede urm„toarele:
Orice persoan„ are dreptul la libertatea de Óntrunire pa∫nic„ ∫i la libertatea de
asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu al˛ii sindicate ∫i de a se afilia la sindicate
pentru ap„rarea intereselor sale.
Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restr‚ngeri dec‚t
acelea care, prev„zute de lege, constituie m„suri necesare, Óntr-o societate
democratic„, pentru securitatea na˛ional„, siguran˛a public„, ap„rarea ordinii ∫i
prevenirea infrac˛iunilor, protejarea s„n„t„˛ii sau a moralei ori pentru protec˛ia
drepturilor ∫i libert„˛ilor altora. Prezentul articol nu interzice ca restr‚ngeri legale
s„ fie impuse exercit„rii acestor drepturi de c„tre membrii for˛elor armate, ai
poli˛iei sau ai administra˛iei de stat.
A. Cu privire la existen˛a unei ingerin˛e
27. Guvernul ∫i reclaman˛ii recunosc c„ refuzul Ónregistr„rii PCN ca partid
politic reprezint„ o ingerin˛„ Ón dreptul de asociere al acestora. Aceasta este ∫i
opinia Cur˛ii.
B. Cu privire la justificarea ingerin˛ei
28. O atare ingerin˛„ Óncalc„ articolul 11, cu excep˛ia situa˛iei Ón care este
îprev„zut„ de lege“, vizeaz„ unul sau mai multe scopuri legitime, Ón conformitate
cu articolul 2 ∫i este înecesar„ Óntr-o societate democratic„“ pentru atingerea
acestui sau acestor scopuri.
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1. Prev„zut de lege
29. Guvernul sus˛ine c„ Ón spe˛„, ingerin˛a era prev„zut„ de lege. Pe de o parte,
cererea de Ónregistrare ca partid politic, depus„ de PCN la Tribunalul Municipiului
Bucure∫ti, la 4 aprilie 1996, prezenta vicii de form„, care justificau respingerea. Pe
de alt„ parte, statutul ∫i programul politic al PCN Ónc„lca articolul 37 din
Constitu˛ie, articolul 2 din Decretul-lege nr. 8/1989 privind Ónregistrarea ∫i
func˛ionarea partidelor politice ∫i articolul 3 h) din Legea nr. 51/1991 privind
siguran˛a na˛ional„, toate dispozi˛iile legale r„spunz‚nd condi˛iilor de accesibilitate
∫i de previzibilitate cerute de Conven˛ie. A∫adar, refuzul Ónregistr„rii era conform
cu dispozi˛iile articolului 1 din Decretul-lege nr. 8/1989.
30. Reclaman˛ii invoc„ faptul c„ respingerea cererii de Ónregistrare a PCN este
lipsit„ de temei legal, instan˛ele interne Ónc„lc‚nd dispozi˛iile decretului-lege nr.
8/1989 ∫i ale Constitu˛iei, Óntruc‚t au adoptat un ra˛ionament ipotetic.
31. Curtea noteaz„ de la Ónceput c„ deciziile instan˛elor interne se Óntemeiaz„
Ón exclusivitate pe decretul-lege nr. 8/1989 privind Ónregistrarea ∫i func˛ionarea
partidelor politice, Ón care articolul 1 prevede posibilitatea de a refuza Ónregistrarea
ca partide politice a forma˛iunilor de tip fascist sau care difuzeaz„ concep˛ii
contrare ordinii constitu˛ionale ∫i juridice a ˛„rii. Ingerin˛a beneficiaz„ a∫adar de o
fundamentare Ón dreptul intern.
32. Curtea aminte∫te jurispruden˛a constant„, conform c„reia expresia
îprev„zut„ de lege“ figur‚nd Ón articolele de la 8 la 11 din Conven˛ie, nu numai c„
impune ca m„sura incriminat„ s„ aib„ fundamentare Ón dreptul intern, dar vizeaz„
∫i calitatea legii Ón cauz„, care trebuie s„ fie destul de accesibil„ ∫i previzibil„, adic„
enun˛at„ cu suficient„ precizie pentru a permite individului – asistat, dac„ este
cazul, de consilieri – s„-∫i adapteze comportamentul (vezi, Óntre altele, cauza
Sunday Times Ómpotriva Regatului-Unit (nr. 1), hot„r‚rea din 26 aprilie 1979, seria
A anr. 30, p. 31, paragraful 49).
33. Curtea noteaz„ c„ Decretul-lege nr. 8/1989 a fost publicat Ón Monitorul
Oficial ∫i c„ acesta define∫te, de∫i foarte succint, principiile esen˛iale care urmeaz„
s„ fie respectate de partidele politice; acestea trebuie s„ fie conforme cu ordinea
constitu˛ional„ ∫i juridic„ a ˛„rii ∫i Ón special s„ se Óntemeieze pe respectul
suveranit„˛ii, independen˛ei, integrit„˛ii teritoriale, democra˛iei ∫i libert„˛ilor ∫i
drepturilor cet„˛enilor. Œn afar„ de aceasta, decretul-lege prevede procedura
judiciar„ care trebuie urmat„ pentru a contesta, dac„ este cazul, interpretarea de
c„tre instan˛e a conformit„˛ii cererii de Ónscriere a partidelor cu dispozi˛iile sale.
34. Curtea consider„ critica adus„ de reclaman˛i intepret„rii decretului-lege de
c„tre instan˛ele interne, care consideraser„ c„ obiectivul PCN de a instaura o
societate bazat„ pe doctrrina comunist„ contrar„ ordinii juridice ∫i constitu˛ionale
a ˛„rii, ca apar˛in‚nd mai degrab„ examin„rii necesit„˛ii ingerin˛ei dec‚t
caracterului previzibil al legii.

CAUZA PARTIDUL COMUNI™TILOR (NEPECERI™TI) ™I UNGUREANU ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

427

Av‚nd Ón vedere observa˛iile anterioare, Curtea pleac„ de la principiul c„
ingerin˛a Ón cauz„ era îprev„zut„ de lege“.
2. Scop legitim

35. Pentru Guvern, ingerin˛a litigioas„ urm„rea mai multe scopuri legitime ∫i
anume protec˛ia securit„˛ii na˛ionale, protec˛ia moralei ∫i protec˛ia drepturilor
altuia. Din programul politic ∫i din statutul PCN reie∫ea c„ forma˛iunea ac˛ioneaz„,
Ón realitate, Ómpotriva democra˛iei pluraliste ∫i a principiilor protejate de
Conven˛ie. Guvernul consider„ c„ trebuie luate Ón considerare consecin˛ele l„sate
de experien˛a comunist„ a ˛„rii ∫i c„ ideea promov„rii comunismului este contrar„
concep˛iilor morale ale majorit„˛ii popula˛iei Rom‚niei.
36. Reclaman˛ii se opun argumentelor Guvernului ∫i sus˛in, Ón mod special, c„
acesta nu vorbe∫te despre moral„ dec‚t Ón numele unei minorit„˛i ∫i c„, Ón lipsa
confrunt„rii electorale directe Óntre PCN ∫i celelalte partide politice, nu se pot face
specula˛ii asupra concep˛iilor morale ∫i politice ale majorit„˛ii popula˛iei ˛„rii.
37. Curtea consider„ c„, av‚nd Ón vedere, Ón special, experien˛a totalitar„ pe
care a avut-o Rom‚nia, m„surile litigioase pot fi considerate ca viz‚nd protec˛ia
securit„˛ii na˛ionale ∫i protec˛ia drepturilor ∫i libert„˛ilor celuilalt.
Necesar Óntr-o societate democratic„
a) Teza p„r˛ilor
/. Reclaman˛ii

38. Reclaman˛ii invoc„ faptul c„ respingerea de c„tre instan˛e a cererii de
Ónregistrare a PCN nu are baz„ real„, ci se Óntemeiaz„ pe un ra˛ionament ipotetic.
Ei consider„ c„ programul politic ∫i statutul PCN demonstreaz„ c„ acesta Ón˛elegea
s„ ac˛ioneze Ón respectul legilor, al Constitu˛iei ∫i al regimului democratic pluralist.

Ei afirm„ c„ nu exista nici o inten˛ie ascuns„, nici Ón documentele constitutive
ale PCN, nici Ón articolele de pres„ sau Ón cartea publicate de cel de al doilea
reclamant Óntre 1998 ∫i 2000, dup„ pronun˛area hot„r‚rii din 28 august 1996 a
Cur˛ii de Apel Bucure∫ti. Dimpotriv„, ei v„d Ón documentele Ón cauz„, ca ∫i Ón
numele PCN, dovada ata∫amentului la doctrina comunist„ ∫i opozi˛ia at‚t fa˛„ de
abuzuri ∫i de deriva partidului comunist Ónainte de 1989, c‚t ∫i fa˛„ de guvernan˛ii
de dup„ 1989, proveni˛i, Ón opinia lor, din acest partid.
39. Reclaman˛ii subliniaz„ c„ Ón mai multe state din Europa Occidental„ ∫i de
Est exist„ partide comuniste a c„ror doctrin„ se inspir„ din marxism. Ai adaug„ c„
PCN ar dori s„-i poat„ reprezenta pe muncitori ∫i pe ˛„rani Ón parlament unde, Ón
opinia lor, aceste categorii nu sunt reprezentate ast„zi. Ace∫tia Óncheie afirm‚nd c„
Ón orice caz, climatul politic ∫i social care domne∫te Ón ˛ar„ nu ar putea justifica
Ónc„lcarea dreptului la libertatea de asociere.
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//. Guvernul
40. Guvernul invoc„ faptul c„ obiectivele men˛ionate de PCN Ón statut ∫i Ón
programul politic din 23 martie 1996 disimuleaz„ adev„ratele inten˛ii ale
partidului, ∫i anume reinstaurarea unui regim comunist ∫i a dictaturii
proletariatului, care vin Ón contradic˛ie cu principiile democra˛iei, astfel cum sunt
recunoscute de Conven˛ie. El consider„ c„ inten˛iile transpar din mai multe articole
publicate de dl. Ungureanu Ón 1998 ∫i 1999, printre care cel intitulat îManifestul
comunist“ ∫i Ón special, cartea îContrarevolu˛ia antisocialist„, antipopular„ ∫i
antina˛ional„“, publicat„ Ón 2000 (paragrafele 17 – 22 de mai sus). Pun‚nd Ón
eviden˛„ amenin˛area care ar rezulta din instaurarea societ„˛ii propov„duite de
reclaman˛i, Guvernul consider„ c„ ar trebui s„ se aplice, Ón spe˛„, articolul 17 din
Conven˛ie, Óntruc‚t PCN ar afecta fundamentul Conven˛iei ∫i libert„˛ile pe care
aceasta le recunoa∫te.
41. Guvernul consider„ c„, pentru a analiza necesitatea m„surii incriminate ∫i
a propor˛ionalit„˛ii cu scopurile urm„rite, trebuie luat„ Ón calcul specificitatea
istoric„ a Rom‚niei ∫i, Ón acest sens, suferin˛a cauzat„ ˛„rii de totalitarismul
comunist. PCN ar fi continuatorul, dac„ nu al fostului partid comunist, cel pu˛in al
ideologiei comuniste totalitare, iar ˛ara nu ar putea accepta rena∫terea unei astfel de
ideologii, iar apari˛ia unui partid comunist nu ar putea face obiectul unei dezbateri
democratice Ón Rom‚nia. Al doilea reclamant ar Óncerca s„ lase impresia c„ este
purt„torul de cuv‚nt al unui curent de opinie comunist, Ón timp ce, Ón realitate, nu
este vorba dec‚t de c‚teva persoane, PCN neav‚nd cu adev„rat membri.
42. Guvernul sus˛ine c„ mai multe ˛„ri ex-comuniste, printre care Republica
Ceh„, Polonia ∫i Lituania, au adoptat m„suri legislative menite s„ Ómpiedice
rena∫terea forma˛iunilor politice care ar prelua ideile regimurilor totalitare. El
consider„ c„ reclaman˛ii nu s-ar desolidariza de doctrina comunist„ ∫i de
simbolurile fostului partid comunist, ci doar de conduc„torii lor.
43. Cit‚nd cauza Refah Partisi (Partidul prosperit„˛ii) ∫i altele Ómpotriva
Turciei ([GC], cererile 41340/1998, 42342/1998, 41343/1998 ∫i 41344/1998,
paragrafele 102-103, CEDO 2003-II), Guvernul consider„ ca hot„r‚rea de
respingere a cererii de Ónregistrare a PCN nu a fost luat„ Ón prip„, Óntruc‚t nu i se
poate cere statului s„ a∫tepte Ónainte de a interveni ca un partid politic s„ preia
puterea pentru a aplica un proiect politic incompatibil cu Conven˛ia ∫i democra˛ia.
A∫adar el considre„ c„ Ón spe˛„, statul nu a dep„∫it marja de apreciere ce-i este
conferit„, pentru a interpreta necesitatea ingerin˛ei litigioase Óntr-o societate
democratic„.

b) Aprecierea Cur˛ii
44. Curtea aminte∫te c„, Ón pofida rolului autonom c‚t ∫i a specificit„˛ii sferei
de aplicare, articolul 11 trebuie privit de asemenea Ón raport cu articolul 10.
Protec˛ia opiniilor ∫i a libert„˛ii de a le exprima constituie unul dintre obiectivele
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libert„˛ii de reuniune ∫i de asociere consascrat„ prin articolul 11. ™i aceasta cu at‚t
mai mult Ón cazul partidelor politice, av‚nd Ón vedere rolul lor esen˛ial Ón
men˛inerea pluralismului ∫i a bunei func˛ion„ri a democra˛iei.
45. Conform Cur˛ii, nu exist„ democra˛ie f„r„ pluralism, iat„ de ce libertatea
de exprimare consacrat„ prin articolul 10 este valabil„, sub rezerva alineatului (2),
nu numai pentru îinforma˛ii“ sau îidei“ primite favorabil sau considerate ca
inofensive sau indiferente, dar ∫i pentru cele care frapeaz„, ∫ocheaz„ sau
Óngrijoreaz„ (vezi, printre altele, cauza Handyside Ómpotriva Regatului- Unit,
hot„r‚rea din 7 decembrie 1976, seria A nr. 24, p. 23, paragraful 49 ∫i cauza Jersild
Ómpotriva Danemarcii, hot„r‚rea din 23 septembrie 1994, seria A nr. 298, p.26,
paragraful 37). Av‚nd Ón vedere c„ prin activit„˛ile lor particip„ la un exerci˛iu
colectiv al libert„˛ii de exprimare, partidele politice pot invoca drepturile prev„zute
de articolele 10 ∫i 11 din Conven˛ie (cauza Partidul comunist unit din Turcia ∫i
altele Ómpotriva Turciei, hot„r‚rea din 30 ianuarie 1998, Culegere de hot„r‚ri ∫i
decizii 1998-1, pp. 20-21, paragrafele 42-43).
46. Curtea stabilit deja c„ un partid politic poate face campanie Ón favoarea
schimb„rii legisla˛iei sau a structurilor legale sau constitu˛ionale ale statului, cu
dou„ condi˛ii: 1) mijloacele folosite Ón acest scop trebuie s„ fie total legale ∫i
democratice; 2) schimbarea propus„ trebuie s„ fie ea Óns„∫i compatibil„ cu
principiile democratice fundamentale. De unde decurge, obligatoriu, ca un partid
politic ai c„rui responsabili incit„ la violen˛„ sau propun un proiect care nu respect„
una sau mai multe reguli ale democra˛iei sau care vizeaz„ distrugerea acesteia, ca
∫i ignorarea drepturilor ∫i libert„˛ile pe care aceasta le recunoa∫te, nu se poate
prevala de protec˛ia Conven˛iei Ómpotriva sanc˛iunilor aplicate pentru aceste
motive (vezi cauza Yazar ∫i al˛ii Ómpotriva Turciei, cererile 22723/1993 ∫i
22725/1993, paragraful 49, CEDO 2002-II ∫i cauza Refah Partisi ∫i al˛ii, citate
anterior, paragraful 98).
47. Œn plus, Ón examinarea necesit„˛ii unei ingerin˛e Óntr-o societate
democratic„, adjectivul înecesar“, Ón sensul articolului 11 alineatul (2), implic„ o
înevoie social„ imperioas„“.
48. Curtea aminte∫te c„, pentru a determina dac„ refuzul Ónregistr„rii unui
partid politic r„spunde unei înevoi sociale imperioase“, aceasta trebuie s„
stabileasc„ Ón principal: i) dac„ exist„ indicii Ón m„sur„ s„ dovedeasc„ faptul c„
riscul de atingere adus„ democra˛iei este suficient ∫i rezonabil de apropiat; ii) dac„
actele ∫i discursul conduc„torilor luate Ón considerare Ón cauz„ sunt imputabile
partidului respectiv; iii) dac„ actele ∫i discursurile imputabile partidului politic
constituie un ansamblu care red„ imaginea clar„ a unui model de societate
conceput ∫i propov„duit de partid ∫i care ar veni Ón contradic˛ie cu conceptul de
îsocietate democratic„“. Ea va lua de asemenea Ón considerare, Ón examenul global
privind aceste puncte, evolu˛ia istoric„ Ón care se situeaz„ refuzul Ónregistr„rii
partidului politic respectiv (vezi cauza Refah Partisi ∫i al˛ii citat„ anterior,
paragraful 104).
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49. Curtea nu are menirea s„ se substituie instan˛elor na˛ionale competente, ci
s„ verifice, Ón conformitate cu articolul 11, hot„r‚rile pe care acestea le-au
pronun˛at, Ón conformitate cu puterea de apreciere. Ceea ce nu Ónseamn„ c„ aceasta
trebuie s„ se m„rgineasc„ la a examina dac„ statul p‚r‚t a uzat de aceast„ putere cu
bun„ credin˛„, cu grij„ ∫i Ón mod rezonabil: trebuie s„ ia Ón considerare ingerin˛a
litigioas„ Ón conformitate cu ansamblul cauzei pentru a determina dac„ aceasta este
îpropor˛ional„ cu scopul legitim urm„rit“ ∫i dac„ motivele invocate de autorit„˛ile
na˛ionale pentru a o justifica sunt îpertinente ∫i suficiente“. A∫adar, Curtea trebuie
s„ se conving„ c„ autorit„˛ile na˛ionale au aplicat reguli conforme cu principiile
consacrate Ón articolul 11 ∫i, Ón plus, Óntemeindu-se pe o apreciere acceptabil„ a
faptelor pertinente (vezi mutatis mutandis, cauza Ahmed ∫i al˛ii Ómpotriva
Regatului Unit, hot„r‚rea din 2 septembrie 1998, Culegere 1998- VI, pp. 23772378, paragraful 55 ∫i cauza Goodwin Ómpotriva Regatului Unit, hot„r‚rea din 27
martie 1996, Culegere 1996-11, pp. 500-501, paragraful 40).
50. Œn spe˛„, Curtea este cea care trebuie s„ aprecieze dac„ ingerin˛a litigioas„,
adic„ respingerea prin hot„r‚rea din 28 august 1996 a Cur˛ii de Apel Bucure∫ti, a
cererii de Ónregistrare a PCN ca partid politic, r„spundea unei înevoi sociale
imperioase“ ∫i era îpropor˛ional„ cu scopurile legitime urm„rite“.
51. Curtea noteaz„ de la bun Ónceput c„ instan˛ele na˛ionale ∫i-au Óntemeiat
respingerea cererii reclaman˛ilor exclusiv pe examinarea conformit„˛ii statutului ∫i
programului politic ale PCN cu dispozi˛iile decretului-lege nr. 8/1989, forma˛iunea
politic„ respectiv„ neav‚nd activitate politic„ Ónaintea cererii de Ónregistrare. Œn
acest sens, ea observ„ c„ nici Tribunalul nici Curtea de Apel Bucure∫ti, Ón
hot„r‚rile din 19 aprilie 1996 ∫i respectiv din 28 august 1996, nu s-au Óntemeiat pe
un alt document eman‚nd de la PCN sau pe oricare alt„ luare de pozi˛ie, fie din
partea celui de al doilea reclamant, fie a unui alt conduc„tor al PCN. Asemeni
autorit„˛ilor na˛ionale, Curtea se bazeaz„ deci pe programul politic ∫i statutul PCN
pentru a aprecia necesitatea ingerin˛ei litigioase (vezi, Óntre altele, cauza Refah
Partisi ∫i al˛ii, citat„ anterior, paragraful 116 ∫i cauza Partidul comunist unit din
Turcia ∫i altele, citat„ anterior, paragrafele de la 25 la 51).
52. Œn aceast„ privin˛„, Curtea nu poate da curs cererii Guvernului de a extinde
sfera analizei sale la lu„rile de pozi˛ie ale celui de al doilea reclamant formulate cu
c‚˛iva ani dup„ ingerin˛a litigioas„, adic„ articolele de pres„ din 1998-1999 citate
anterior ∫i cartea îContrarevolu˛ia antisocialist„, antipopular„ ∫i antina˛ional„“,
publicat„ Ón 2000. Aceasta aminte∫te c„ a adoptat aceea∫i abordare Óntr-o cauz„ Ón
care discursurile politice anterioare dizolv„rii partidului reclamant nu fuseser„
luate Ón considerare de instan˛ele interne (vezi cauza Dicle pentru Partidul
Democra˛iei (DEP) Ómpotriva Turciei, nr. 2514/1994, paragraful 50, 10 decembrie
2002). Ea nu s-ar putea substitui instan˛elor interne Ón aprecierea faptelor care
dep„∫esc cadrul cauzei a fortiori Ón spe˛„, Ón care faptele invocate de Guvern sunt
ulterioare ingerin˛ei litigioase. Œn orice caz, Curtea nu vede Ón publica˛iile
ulterioare citate anterior de dl. Ungureanu, Ón pofida limbajului critic ∫i uneori
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chiar virulent folosit, vreo luare de pozi˛ie care ar putea fi interpretat„ rezonabil ca
o chemare la violen˛„, sub forma unui mijloc politic sau a unui proiect politic care
ignor„ regulile democra˛iei. Œn aceast„ privin˛„, Curtea observ„ c„, chiar Ón aceste
texte neoficiale destinate unor simpatizan˛i poten˛iali ai PCN, al doilea reclamant
se declara favorabil alegerilor libere ∫i pluripartite ∫i jocului politic bazat pe
respectul celorlal˛i ∫i al opiniilor politice ale celuilalt (paragraful 18 anterior).
53. Curtea observ„ c„, resping‚nd cererea de Ónregistrare a PCN, Curtea de
Apel Bucure∫ti a confirmat, f„r„ s„-l dezvolte, ra˛ionamentul Tribunalului
Municipiului Bucure∫ti care hot„r‚se c„ PCN dorea s„ c‚∫tige puterea politic„, Ón
vederea instaur„rii unui stat uman bazat pe o doctrin„ comunist„, ceea ce Ónsemna,
conform acestuia, c„ reclaman˛ii considerau ordinea constitu˛ional„ ∫i juridic„
instaurat„ Ón 1989 drept inuman„ ∫i nefundamentat„ pe o democra˛ie real„.
Œn consecin˛„, instan˛ele interne au hot„r‚t c„ PCN nu respecta prevederile
articolului 2 alineatele (3) ∫i (4) din decretul-lege nr. 8/1989. Din lectura
combinat„ a hot„r‚rilor rezult„ c„ reclaman˛ilor li se repro∫a c„ obiectivele PCN nu
respect„ suveranitatea ˛„rii ∫i, Ón special, c„ mijloacele de punere Ón aplicare a
obiectivelor nu sunt conforme cu ordinea constitu˛ional„ ∫i juridic„ a Rom‚niei.
A∫adar, Curtea va examina necesitatea ingerin˛ei litigioase, lu‚nd Ón considerare,
Ón principal, motivele de respingere re˛inute de instan˛ele interne (vezi, mutatis
mutandis, cauza Partidul comunist unit din Turcia ∫i altele citat„ anterior, p. 25,
paragraful 52).
54. Analiz‚nd statutul ∫i programul politic al PCN, Curtea observ„ ca textele
insist„ asupra respectului suveranit„˛ii na˛ionale, integrit„˛ii teritoriale ∫i ordinii
juridice ∫i constitu˛ionale a ˛„rii, ca ∫i asupra principiilor democra˛iei, printre care
pluralismul politic, sufragiul universal ∫i libera participare la via˛a politic„. Ea
noteaz„, de asemenea, c„ acestea nu cuprind nici un pasaj care ar putea fi
considerat chemare la violen˛„, la revolt„ sau la orice alt„ form„ de respingere a
principiilor democratice, ceea ce este un element esen˛ial, ce trebuie luat Ón
considerare, sau la „dictatura proletariatului“ (vezi cauza Partidul socialist din
Turcia (STP) ∫i altele Ómpotriva Turciei, cererea 26482/95, paragraful 45, 12
noiembrie 2003; a contrario, cauza Partidul comunist din Germania Ómpotriva
Republicii Federale a Germaniei, cererea 250/57, decizia Comisiei, din 20 iulie
1957, Anuar I, p. 222).
55. Curtea noteaz„ c„ programul politic ∫i statutul PCN cuprindeau Óntradev„r pasaje care criticau at‚t abuzurile fostului partid comunist Ónainte de 1989,
de care se distan˛eaz„, inclusiv prin titulatura sa, c‚t ∫i politica dus„ dup„ 1989.
Conform Cur˛ii, una dintre principalele caracteristici ale democra˛iei rezid„ Ón
posibilitatea pe care o ofer„ de a dezbate prin dialog ∫i f„r„ recurgere la violen˛„,
problemele ridicate de diferite curente politice de opinie ∫i aceasta chiar dac„
deranjeaz„ sau Óngrijoreaz„. Œntr-adev„r, democra˛ia se bazeaz„ pe libertatea de
exprimare. Œn aceast„ privin˛„, o forma˛iune politic„ ce respect„ principiile
fundamentale ale democra˛iei (paragraful 46 anterior) nu poate Óngrijora pentru
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simplul fapt c„ a criticat ordinea constitu˛ional„ ∫i juridic„ a ˛„rii ∫i c„ dore∫te s„ o
dezbat„ public pe scena politic„ (vezi, mutatis mutandis, cauza Partidul comunist
unit din Turcia ∫i altele, citat„ anterior, p. 27, paragraful 57). Or, Ón spe˛„, instan˛ele
interne nu au ar„tat Ón nici un fel prin ce anume programul ∫i statutul PCN erau
contrare principiilor fundamentale ale democra˛iei.
Œn aceast„ privin˛„, Curtea nu poate admite argumentul Guvernului, conform
c„ruia Rom‚nia nu poate accepta ca apari˛ia unui partid comunist s„ fac„ obiectul
unei dezbateri democratice.
56. Desigur, experien˛a politic„ a statelor contractante a ar„tat c„, Ón trecut,
partidele politice cu scopuri contrare principiilor fundamentale ale democra˛iei nu
le-au dezv„luit Ón textele oficiale Ónainte de a prelua puterea. Nu se poate exclude
c„ programul politic al unui partid ascunde obiective ∫i inten˛ii diferite de cele
afi∫ate public. Pentru a ajunge la o asemenea concluzie, trebuie comparat
con˛inutul programului cu actele ∫i lu„rile de pozi˛ie ale membrilor ∫i
conduc„torilor partidului respectiv (vezi cauza Refah Partisi ∫i al˛ii, citat„ anterior,
paragraful 101).
57. Or, Ón spe˛„, programul PCN nu putea fi Ón nici un fel dezmin˛it de ac˛iuni
concrete, Óntruc‚t cererea de Ónregistrare fusese respins„, iar partidul n-a avut
practic timp s„ le aplice. Astfel, a fost sanc˛ionat pentru un comportament ˛in‚nd
strict de exercitarea libert„˛ii de exprimare.
58. Curtea este, de asemenea, dispus„ s„ ia Ón considerare contextul istoric al
cazurilor ce-i sunt supuse spre examinare, anume, Ón spe˛„, experien˛a de
comunism totalitar a Rom‚niei Ónainte de 1989. Cu toate acestea, ea observ„ c„
doar acest context nu poate justifica necesitatea ingerin˛ei, cu at‚t mai mult cu c‚t
partide comuniste cu ideologie marxist„ exist„ Ón c‚teva ˛„ri semnatare ale
Conven˛iei.
Curtea observ„ a∫adar c„ toate criteriile ce definesc înevoia social„
imperioas„“ (paragraful 48 anterior) nu sunt reunite Ón spe˛„: instan˛ele nu au
probat c„ programul politic al reclaman˛ilor era incompatibil cu o îsocietate
democratic„“ ∫i cu at‚t mai pu˛in existen˛a unei amenin˛„ri rezonabile iminente la
adresa democra˛iei.
59. Nu poate fi invocat nici articolul 17, statutul ∫i programul PCN
neconduc‚nd Ón nici un caz la concluzia c„ acesta se prevala de Conven˛ie pentru
a desf„∫ura o activitate sau a Óndeplini un act viz‚nd anularea drepturilor ∫i
libert„˛ilor pe care aceasta le recunoa∫te (vezi cauza Partidul comunist unit din
Turcia ∫i al˛ii, citat„ anterior, p.27, paragraful 60).
60. A∫adar, o m„sur„ at‚t de radical„ ca respingerea cererii reclaman˛ilor de
Ónregistrare a PCN ca partid politic, luat„ Ónainte chiar ca acesta s„ Ónceap„
desf„∫urarea activit„˛ilor, este dispropor˛ionat„ cu scopul propus ∫i, Ón consecin˛„,
nu este necesar„ Óntr-o societate democratic„.
61. Prin urmare a fost Ónc„lcat articolul 11 din Conven˛ie.
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II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 14 DIN
CONVENfiIE
62. Reclaman˛ii se declar„ victimele unei discrimin„ri Óntemeiate pe opinii
politice ∫i invoc„ Ón aceast„ privin˛„ articolul 14 din Conven˛ie.
63. Curtea consider„ c„ nu este necesar„ examinarea separat„, av‚nd Ón vedere
c„ acest cap„t de cerere se refer„ la acelea∫i fapte ca cele examinate Ón temeiul
articolului 11.

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
64. Œn conformitate cu articolul 41 din Conven˛ie,
Œn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
Protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„ p„r˛ii
lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.

A. Prejudiciu material
65. Œn cadrul prejudiciului material, reclaman˛ii cer pe de o parte suma de
351.450 EUR reprezent‚nd, Ón opinia lor, ajutoarele publice pe care ar fi trebuit s„
le primeasc„ din 1996, Ón conformitate cu legea nr. 27/1996 privind partidele
politice, invoc‚nd c„ PCN ar fi fost un partid parlamentar. Pe de alt„ parte, cer s„
se dispun„ ca Guvernul s„ le pun„ la dispozi˛ie spa˛ii pentru sediile PCN Ón flecare
jude˛ al ˛„rii sau, Ón lipsa acestora, suma de 351.450 EUR, reprezent‚nd valoarea
total„ de 702.900 EUR cu titlul de prejudiciu material.
66. Guvernul apreciaz„ sumele cerute de reclaman˛i ca excesive, nejustificate
Ón conformitate cu legea rom‚n„ ∫i Óntemeiate pe un ra˛ionament pur speculativ.
Era pu˛in probabil ca PCN s„ ob˛in„ statutul de partid parlamentar – nu sunt dec‚t
∫ase la ora actual„ – dat fiind faptul c„ nu a demonstrat c„ are un num„r
semnificativ de membri ∫i de simpatizan˛i. Œn privin˛a spa˛iilor pentru sedii, acestea
nu sunt puse la dispozi˛ia partidului Ón mod gratuit, ci prin contracte de Ónchiriere.
67. Curtea noteaz„ c„ cererea Ón cauz„ se bazeaz„ pe aplicarea fictiv„ a
dispozi˛iilor care, Ón legea citat„ anterior, reglementeaz„ acordarea de ajutoare
publice partidelor politice, Ón anumite condi˛ii. Or, Curtea nu poate face specula˛ii
privind aplicarea dispozi˛iilor referitoare la PCN, nici privind consecin˛ele care
decurg din acestea (vezi cauza Partidul comunist unit din Turcia ∫i al˛ii, citat„
anterior, p. 29, paragraful 69). A∫adar, respinge cererea, Ón lipsa leg„turii de
cauzalitate Óntre Ónc„lcarea constatat„ ∫i prejudiciul invocat.
B. Prejudiciu moral
68. Pentru prejudiciul moral, reclaman˛ii cer, de asemenea, suma de 702.900
EUR, ad„ug‚nd Ón acela∫i timp c„ un astfel de prejudiciu nu poate fi calculat.
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69. Guvernul observ„ c„ reclaman˛ii nu au precizat ce prejudiciu moral au
suferit prin refuzul Ónregistr„rii PCN. Œn cazul Ón care Curtea ar hot„rÓ c„ exist„ un
astfel de prejudiciu, el consider„ c„, Ón conformitate cu jurispruden˛a Cur˛ii, (vezi
cauza Partidul comunist unit din Turcia ∫i al˛ii, citat„ anterior, p. 30, paragraful 73),
prejudiciul ar fi reparat prin constatarea Ónc„lc„rii articolului 11 din Conven˛ie.
C. Cheltuieli de judecat„
70. Cu titlul de cheltuieli de judecat„, reclaman˛ii cer 802 EUR, pe care Ói
repartizeaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) 4 000 000 lei rom‚ne∫ti (ROL) [100 EUR] pentru cheltuieli ocazionate de
procedura intern„;
b) 25 300 000 ROL [632 EUR] pentru traducerea Ón francez„ sau Ón rom‚n„ a
diverselor documente aferente pl‚ngerii Ómpotriva serviciilor po∫tale;
c) 2 800 000 ROL [70 EUR] pentru cheltuielile de coresponden˛„ adresat„
Cur˛ii, justificate cu timbrele depuse la dosarul cauzei;
71. Guvernul nu se opune ramburs„rii cheltuielilor atestate cu acte justificative, dar noteaz„ c„ reclaman˛ii nu au probat cheltuielile a c„ror rambursare o
reclam„.
72. Curtea, Ón conformitate cu jurispruden˛a, va examina dac„ cheltuielile a
c„ror rambursare este reclamat„ au fost suportate Ón mod real ∫i necesar pentru a
preveni sau redresa situa˛ia constitutiv„ a unei Ónc„lc„ri a Conven˛iei ∫i dac„ au o
valoare rezonabil„ (vezi, de exemplu, cauza Nilsen ∫i Johnsen contra Norvegiei
[GC], cererea 23118/1993, paragraful 62, CEDO 1999-VIII).
73. Av‚nd Ón vedere c„ reclaman˛ii nu au furnizat documente justificative Ón
sprijinul cererii lor, Curtea Ói acord„ d-lui Ungureanu, pe baza elementelor
existente la dosar, 100 EUR pentru cheltuieli.
O. Major„ri de Ónt‚rziere
74. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„rile de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitarea de credit marginal practicat„ de Banca Central„
European„, la care se vor ad„uga trei puncte procentuale.
PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNAMITITATE,
1. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 11 din Conven˛ie;
2. Hot„r„∫te s„ nu examineze dac„ a fost Ónc„lcat articolul 14 din Conven˛ie;
3. Respinge cererea de satisfac˛ie echitabil„ cu titlu de prejudiciu suferit de
PCN;
4. Hot„r„∫te c„ faptul de a constata Ónc„lcarea constituie Ón sine o satisfac˛ie
echitabil„ suficient„ pentru prejudiciul moral suferit de dl. Ungureanu;
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Hot„r„∫te
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„-i pl„teasc„ d-lui Ungureanu, Ón termen de trei luni
de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, Ón conformitate cu articolul 44
alineatul (2) din Conven˛ie, 100 EUR (una sut„ EURO) pentru cheltuieli de
judecat„, plus suma datorat„ cu titlul de impozit ;
b) c„ Óncep‚nd de la data expir„rii termenului respectiv p‚n„ la momentul
pl„˛ii, suma va fi majorat„ cu o dob‚nd„ simpl„, a c„rei rat„ este egal„ cu
rata dob‚nzii pentru facilitarea de credit marginal practicat„ de Banca
Central„ European„, la care se vor ad„uga trei puncte procentuale;
6. Respinge restul cererii de acordare a unei repara˛ii echitabile.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris, la data de 3 februarie
2005, cu aplicarea articolului 77 alineatele (2) ∫i (3) din Regulament.
Bostjan M. ZUPANCIC
Pre∫edinte
Vincent BERGER
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 24 martie 2005

Ón cauza ™andor Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 67289/01)

Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a), statu‚nd Ón cadrul
unei Camere formate din domnii B.M. Zupancic, pre∫edinte, J. Hedigan, L.
Caflisch, C. B‚rsan, doamnele A. Gyulumyan, R. Jaeger, domnul E. Myjer,
judec„tori ∫i domnul M. Villinger, grefier adjunct de sec˛ie,
Dup„ ce a deliberat Ón camera de consiliu, la data de 3 martie 2005, pronun˛„
hot„r‚rea urm„toare, adoptat„ la aceea∫i dat„:

PROCEDURA
La originea cauzei se afl„ o cerere (nr. 67289/01) Óndreptat„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, doamna Agneta ™andor
(îreclamanta“), a sesizat Curtea la data de 12 septembrie 2000, Ón temeiul
articolului 34 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale (îConven˛ia“).
Reclamanta este reprezentat„ de domnul Z.-F. Leszay. Guvernul rom‚n
(îGuvernul“) este reprezentat de domnul B. Aurescu, agent guvernamental, apoi
de doamna R. Rizoiu, care l-a Ónlocuit Ón func˛ie pe acesta din urm„.
La data de 24 octombrie 2003, Curtea (Sec˛ia a ll-a) a hot„r‚t comunicarea
c„tre Guvern a cererii. Ón conformitate cu dispozi˛iile articolului 29 alin. 3, ea a
decis examinarea Ón acela∫i timp a admisibilit„˛ii ∫i a fondului cauzei.
La data de 1 noiembrie 2004, Curtea ∫i-a modificat structura sec˛iilor
(articolul 25 alin. 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a treia
sec˛ii, reorganizat„ astfel (articolul 52 alin. 1 din Regulament).
ŒN FAPT

I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
Reclamanta s-a n„scut Ón 1923 ∫i are domiciliul la Miske, Ón Ungaria.
La 28 martie 1998, reclamanta a sesizat Judec„toria Hunedoara cu o ac˛iune
Ón vederea ob˛inerii pl„˛ii desp„gubirilor reprezent‚nd contravaloarea p„r˛ii
nerestituite dintr-un imobil na˛ionalizat care Ói apar˛inuse.
Prin sentin˛a din 3 martie 1999, Judec„toria Hunedoara a obligat statul,
reprezentat prin Ministerul Finan˛elor Publice (îMinisterul“), la plata c„tre
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reclamant„ a 21.460.500 lei (ROL) cu titlu de desp„gubiri ∫i a 1.000.000 ROL cu
titlu de cheltuieli de judecat„.
Instan˛a a stabilit valoarea desp„gubirilor Ón baza unei expertize tehnice pe
care o dispusese Ón cauz„.
Œn plus, instan˛a a dispus ca suma astfel stabilit„ s„ fie reactualizat„ Ón func˛ie
de data pl„˛ii efective, Ón virtutea articolului 13 din Legea nr. 112/1995 pentru
reglementarea situa˛iei juridice a unor imobile cu destina˛ia de locuin˛e, trecute Ón
proprietatea statului.
La o dat„ neprecizat„, Ministerul a declarat apel Ómpotriva acestei sentin˛e Ón
fa˛a Judec„toriei Hunedoara. La 7 septembrie 1999, reclamanta a solicitat instan˛ei
de apel s„ dispun„ efectuarea unei noi expertize. La 12 octombrie 1999, cererea sa
a fost respins„ ca tardiv„. Ón aceea∫i zi, tribunalul a pronun˛at hot„r‚rea Ón cauz„,
prin care a respins apelul ∫i a condamnat Ministerul la plata c„tre reclamant„ a
500.000 ROL, cu titlu de cheltuieli de judecat„.
Printr-o decizie definitiv„ ∫i irevocabil„ din 1 februarie 2000, Curtea de Apel
Alba lulia a respins recursul introdus de Minister ∫i l-a obligat pe acesta la plata
c„tre reclamant„ a 700.000 ROL cu titlu de cheltuieli de judecat„.
La 6 februarie 2000, sentin˛a Judec„toriei Hunedoara a fost Ónvestit„ cu
formul„ executorie.Ón aceea∫i zi, reclamanta a depus o cerere Ón vederea efectu„rii
pl„˛ii la Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice ∫i Controlului Financiar Hunedoara
(îDirec˛ia“), serviciu descentralizat al Ministerului.
La 25 februarie 2000, Direc˛ia i-a respins cererea ∫i a indicat reclamantei s„
se adreseze direct Ministerului.
Prin scrisoarea din 17 martie 2000, reclamanta a transmis cererea sa
Ministerului, care i-a respins-o la 27 martie 2000, indic‚ndu-i s„ se adreseze
Direc˛iei.
Urmare a unei a doua cereri adresate Direc˛iei, reclamanta a fost din nou
invitat„ s„ se adreseze Ministerului, care, la r‚ndul s„u, la 2 iunie 2000, i-a respins
cererea. Ónc„ o dat„, Ministerul a sf„tuit-o pe reclamant„ s„ se adreseze Direc˛iei.
La 2 august ∫i 18 septembrie 2000, reclamanta a solicitat din nou Direc˛iei
efectuarea pl„˛ii dispuse de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti sau, Ón caz de refuz,
restituirea documentelor justificative depuse de ea Ón vederea ob˛inerii pl„˛ii.
La 6 octombrie 2000, reclamantei i-au fost restituite toate documentele
depuse anterior pentru plata desp„gubirilor.
Reclamanta ∫i-a lichidat contul bancar.
15. La 9 martie 2004, Ministerul a informat Agentul Guvernamental c„ este
dispus s„ pl„teasc„ reclamantei suma de 189.018.218 ROL, reprezent‚nd suma
dispus„ de c„tre instan˛e, reactualizat„. Pentru a putea efectua plata, Ministerul
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solicita reclamantei s„ depun„ sentin˛a din 3 martie 1999 Ónvestit„ cu formul„
executorie ∫i s„-i comunice coordonatele bancare.
Din informa˛iile p„r˛ilor nu rezult„ dac„ reclamanta a furnizat aceste
documente ∫i informa˛ii Ministerului.
ŒN DREPT

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 6 (1) DIN
CONVENfiIE
16. Reclamanta afirm„ c„ neexecutarea sentin˛ei din 3 martie 1999, prin care
s-a dispus acordarea de desp„gubiri Ón favoarea sa pentru imobilul s„u na˛ionalizat
a Ónc„lcat dreptul de acces la justi˛ie, drept garantat de articolul 6 (1) din
Conven˛ie, ale c„rui dispozi˛ii pertinente prev„d urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil a cauzei sale (...),
de c„tre o instan˛„ (...) care s„ decid„ (...) asupra contesta˛iilor sale privind
drepturi ∫i obliga˛ii cu caracter civil (...).“

A. Asupra admisibilit„˛ii
Curtea aminte∫te, Ón primul r‚nd, c„ pretinsa Ónc„lcare a dreptului de acces la
justi˛ie reprezint„ o situa˛ie continu„, care nu ia sf‚r∫it dec‚t Ón momentul Ón care
hot„r‚rea judec„toreasc„ definitiv„ este executat„. Ón consecin˛„, termenul de ∫ase
luni prev„zut de articolul 35 (1) din Conven˛ie nu Óncepe s„ curg„ dec‚t Ón
momentul Ón care aceast„ situa˛ie continu„ ia sf‚r∫it (Sabin Popescu Ómpotriva
Rom‚niei, cererea nr. 48102/99, par. 50, 2 martie 2004). Ón m„sura Ón care
hot„r‚rea definitiv„ nu a fost Ónc„ executat„, Ón spe˛„ nu se pune problema
respect„rii termenului de ∫ase luni.
Curtea constat„ c„ acest cap„t de cerere nu este Ón mod v„dit neÓntemeiat, Ón
sensul articolului 35 (3) din Conven˛ie. Ea arat„ c„ acesta nu este lovit de nici un
alt motiv de inadmisibilitate. Ca atare, declar„ admisibil acest cap„t de cerere.
B. Asupra fondului
Guvernul sus˛ine c„ reclamanta nu a solicitat sprijinul instan˛elor ∫i al
executorilor judec„tore∫ti Ón vederea execut„rii hot„r‚rilor judec„tore∫ti pronun˛ate
Ón cauz„. Ón opinia sa, reclamanta nu a justificat existen˛a unor Ómprejur„ri speciale
care s„ justifice nerecurgerea la procedura de executare silit„. De altfel, el
consider„ c„ durata procedurii interne a fost rezonabil„, av‚nd Ón vedere criteriile
ce reies din jurispruden˛a constant„ Ón materie a Cur˛ii. Guvernul invoc„ Ón special
cauza Oneryildiz Ómpotriva Turciei (cererea nr. 48939/99, 18 iunie 2002).
Œn plus, la data de 18 septembrie 2000, c‚nd a fost Óntreprins ultimul demers
Ón vederea ob˛inerii pl„˛ii, dreptul reclamantei de a cere executarea hot„r‚rii
definitive era prescris Óncep‚nd cu 17 septembrie 2003, conform dreptului intern Ón
materie.
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Œn consecin˛„, Guvernul consider„ c„ reclamanta nu a f„cut dovad„ de
diligent„ Ón ceea ce prive∫te executarea hot„r‚rii definitive din 3 martie 1999.
Reclamanta contest„ argumentele Guvernului.
Curtea aminte∫te c„ executarea unei sentin˛e sau a unei decizii, indiferent de
instan˛a care o pronun˛„, trebuie considerat„ ca f„c‚nd parte integrant„ din
îproces“, Ón sensul articolului 6 (1) din Conven˛ie. Dreptul de acces la justi˛ie ar fi
iluzoriu dac„ ordinea juridic„ intern„ a unui stat contractant ar permite ca o
hot„r‚re definitiv„ ∫i obligatorie s„ r„m‚n„ f„r„ efect Ón detrimentul unei p„r˛i
(Immobiliare Saffi Ómpotriva Italiei [M.C.], cererea nr. 22774/93, par. 63, CEDO
1999-V).
Œn cauza de fa˛„, cu toate c„ reclamanta a ob˛inut o hot„r‚re judec„toreasc„
definitiv„ prin care autorit„˛ile administrative au fost obligate la o ac˛iune
specific„, aceasta nu este nici acum executat„, din cauza refuzului debitorului de a
respecta aceast„ hot„r‚re.
Or, administra˛ia constituie un element al statului de drept, interesul s„u fiind
identic cu cel al unei bune administr„ri a justi˛iei. Pe cale de consecin˛„, dac„
administra˛ia refuz„ sau omite s„ execute o hot„r‚re judec„toreasc„, sau Ónt‚rzie Ón
executarea acesteia, garan˛iile articolului 6 de care a beneficiat justi˛iabilul Ón fa˛a
instan˛elor judec„tore∫ti Ó∫i pierd orice ra˛iune de a fi (Hornsby Ómpotriva Greciei,
hot„r‚rea din 19 martie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-11, pag. 510511, para. 41).
Œn plus, Curtea nu subscrie la teza Guvernului conform c„reia reclamanta ar fi
trebuit s„ recurg„ la executarea silit„ a sentin˛ei din 3 martie 1999. Ea aminte∫te c„
nu este oportun s„-i ceri unei persoane care, Ón urma unei proceduri judiciare, a
ob˛inut o crean˛„ Ómpotriva statului, s„ recurg„ la procedura de executare silit„
pentru a ob˛ine satisfac˛ie (Metaxas Ómpotriva Greciei, nr. 8415/02, par. 19, 27 mai
2004).
Curtea nu poate admite nici argumentele Guvernului referitoare la pretinsa
lips„ de diligen˛„ a reclamantei.
Timp de opt luni, Óncep‚nd cu 1 februarie 2000, data deciziei Cur˛ii de Apel
∫i p‚n„ la 6 octombrie 2000, data la care debitorul i-a restituit reclamantei
documenta˛ia, toate demersurile efectuate de reclamant„ Ón vederea ob˛inerii pl„˛ii
datorate au fost f„r„ succes. Ón aceste condi˛ii, nu este rezonabil a cere reclamantei
continuarea diligen˛elor sale.
Œn fine, dac„ este adev„rat c„, Ón conformitate cu dreptul intern, de∫i trecuse
termenul p‚n„ la care se putea cere executarea silit„ a sentin˛ei, cu toate acestea,
crean˛a reclamantei Ómpotriva statului este Ónc„ valid„ ∫i suma nu i-a fost pl„tit„. Ón
plus, Curtea aminte∫te c„ Ministerul Ónsu∫i, Ón scrisoarea din 9 martie 2004, a
recunoscut existen˛a datoriei ∫i ∫i-a manifestat voin˛a de a efectua plata sumei
reactualizate.
Aceste elemente sunt suficiente Cur˛ii pentru a concluziona c„, prin refuzul de
a executa sentin˛a din 3 martie 1999, precum ∫i refuzul pl„˛ii cheltuielilor de
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judecat„ dispuse de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti, autorit„˛ile na˛ionale au lipsit
reclamanta de un acces efectiv la justi˛ie Ón privin˛a execut„rii unei hot„r‚ri
definitive pronun˛ate Ón favoarea sa.
Œn consecin˛„, articolul 6 (1) din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 1 DIN
PRIMUL PROTOCOL ADIfiIONAL LA CONVENfiIE
30. Reclamanta invoc„, de asemenea, ∫i Ónc„lcarea dreptului s„u de
proprietate, ca urmare a refuzului statului de a-i pl„ti desp„gubirile dispuse de c„tre
instan˛ele de judecat„. Ea invoc„ articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la
Conven˛ie, potrivit c„ruia:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„
∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului
interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii,
sau a amenzilor.“
Guvernul admite c„, Ón baza sentin˛ei din 3 martie 1999, reclamanta
beneficiaz„ de o crean˛„ suficient de bine stabilit„ ∫i exigibil„. Œn plus, el
recunoa∫te c„ aceast„ crean˛„ nu a fost pl„tit„ de Minister.
Œn orice caz, Guvernul consider„ c„ autorit„˛ile nu s-au opus niciodat„ pl„˛ii
sumei ∫i aminte∫te c„ aceste autorit„˛i nu pot fi f„cute responsabile pentru
neexecutarea sentin˛ei dup„ septembrie 2000, Ón lipsa cererii exprese a reclamantei
Ón vederea execut„rii.
Curtea arat„ c„ acest cap„t de cerere este legat de cap„tul de cererea examinat
mai sus ∫i trebuie, Ón consecin˛„, de asemenea declarat admisibil.
Pe fond, Curtea observ„ mai Ónt‚i c„ nu este contestat faptul c„ reclamanta are
o crean˛„ suficient de bine stabilit„ pentru a fi exigibil„ (conform cauzelor
Rafin„riile grece∫ti Stran ∫i Stratis Adreadis Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 9
decembrie 1994, seria A nr. 301-B, pag. 84, par. 59 ∫i Jasiuniene Ómpotriva
Lituaniei, cererea nr. 41510/98, par. 44, 6 martie 2003).
Œn plus, reclamanta nu a primit Ónc„ suma dispus„ de c„tre instan˛ele interne.
Œn consecin˛„, refuzul autorit„˛ilor de a pl„ti desp„gubirile constituie o
atingere adus„ drepturilor reclamantei ce decurg din articolul 1 din Primul Protocol
adi˛ional la Conven˛ie. Guvernul nu a oferit nici o justificare valabil„ pentru
ingerin˛a cauzat„ prin neexecutarea sentin˛ei din 3 martie 1999. Aceast„ ingerin˛„
a fost, deci, arbitrar„ ∫i constituie o Ónc„lcare a principiului legalit„˛ii. O astfel de
concluzie face inutil„ verificarea de c„tre Curte a aspectului dac„ a fost men˛inut
un just echilibru Óntre exigen˛ele interesului general al comunit„˛ii ∫i imperativele
ap„r„rii drepturilor individuale (cauza Metaxas, precitat„, par. 31).
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Œn consecin˛„, articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie a fost
Ónc„lcat.

III. CU PRIVIRE LA CELELALTE PRETINSE ŒNC√LC√RI
Reclamanta consider„ c„ neexecutarea sentin˛ei din 3 martie 1999 a
reprezentat, de asemenea, o atingere adus„ drepturilor sale garantate de articolele
1, 3, 5, 13, 14 ∫i 17 din Conven˛ie. Invoc‚nd articolul 6 (1) din Conven˛ie, ea se
pl‚nge ∫i de faptul c„ instan˛ele judec„tore∫ti nu au judecat cauza Óntr-un mod
echitabil, av‚nd Ón vedere nivelul desp„gubirilor care i-au fost acordate. Ea invoc„
∫i lipsa de impar˛ialitate a exper˛ilor care au stabilit valoarea imobilului.
Av‚nd Ón vedere ansamblul elementelor aflate la dispozi˛ia sa ∫i Ón m„sura Ón
care este competent„ s„ analizeze afirma˛iile formulate, Curtea nu a observat nici
o aparen˛„ de Ónc„lcare a drepturilor ∫i libert„˛ilor garantate de Conven˛ie sau de
Protocoalele acesteia.
40. Œn consecin˛„, aceast„ parte a cererii este Ón mod v„dit neÓntemeiat„ ∫i
trebuie respins„ conform articolului 35 (3) din Conven˛ie.
IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
41. Conform articolului 41 din Conven˛ie:
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau
a protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„
p„r˛ii lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“

A. Prejudiciu
Reclamanta solicit„ 13.012 EUR cu titlu de prejudiciu material pe care
pretinde c„ l-a suferit, din care 7.500 EUR reprezint„ contravaloarea imobilului Ón
cauz„ ∫i 5.512 EUR contravaloarea terenului aferent. Ea solicit„, de asemenea,
5.000 EUR cu titlu de prejudiciu moral.
Guvernul apreciaz„ aceste solicit„ri ca fiind excesive ∫i nedovedite. Œn plus,
Ón opinia sa, suma de 5.512 EUR nu poate fi pl„tit„, Ón m„sura Ón care aceasta nu a
fost dispus„ de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti. Indemniza˛ia pentru imobil trebuie s„
se limiteze la valoarea stabilit„ prin sentin˛a din 3 martie 1999, reactualizat„ la 9
martie 2004 (paragraful 15 de mai sus).
Curtea aminte∫te c„ o hot„r‚re prin care se constat„ o Ónc„lcare antreneaz„,
pentru statul p‚r‚t, obliga˛ia juridic„ de a pune cap„t Ónc„lc„rii constatate ∫i de a
elimina consecin˛ele acesteia, pentru a restabili, Ón m„sura posibilului, situa˛ia
anterioar„ acesteia (cauzele Metaxas, precitat„, par. 35 ∫i Latridis Ómpotriva
Greciei (satisfac˛ie echitabil„) [M.C.], nr. 31107/96, par. 32, CEDO 2000-XI).

Curtea a constatat o Ónc„lcare a drepturilor reclamantei datorat„ neexecut„rii
unei hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive prin care s-a dispus plata de c„tre
administra˛ie a unei sume stabilite de c„tre instan˛ele judec„tore∫ti, cu titlu de
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repara˛ie pentru partea nerestituit„ a imobilului s„u na˛ionalizat. Aceast„ hot„r‚re
este Ónc„ neexecutat„.

Œn consecin˛„, Curtea apreciaz„ c„ reclamanta a suferit un prejudiciu material
datorat neexecut„rii hot„r‚rii judec„tore∫ti definitive, precum ∫i un prejudiciu
moral, Ón special din cauza frustr„rii provocate de refuzul administra˛iei de a
executa sentin˛a pronun˛at„ Ón favoarea sa ∫i de faptul c„ a fost direc˛ionat„, timp
de mai multe luni, de la Direc˛ie la Minister ∫i invers, aceste institu˛ii resping‚ndu-i,
una dup„ cealalt„, cererile sale de efectuare a pl„˛ii. Acest prejudiciu nu este
compensat suficient prin constatarea Ónc„lc„rilor.
46. Œn aceste Ómprejur„ri, av‚nd Ón vedere ansamblul informa˛iilor de care
dispune ∫i statu‚nd Ón echitate, conform articolului 41 din Conven˛ie, ea acord„
reclamantei 6.500 EUR cu titlu de prejudiciu.
B. Cheltuieli de judecat„

Reclamanta solicit„, de asemenea, 500 EUR cu titlu de cheltuieli de judecat„
Ón fa˛a instan˛elor judec„tore∫ti interne ∫i Ón fa˛a Cur˛ii.

Guvernul se opune acord„rii acestei sume, pe care o consider„ nedovedit„. El
nu se opune ramburs„rii cheltuielilor pe care Curtea le apreciaz„ ca fiind reale,
necesare ∫i rezonabile, Ón lumina jurispruden˛ei sale (acesta invoc„, Ón special,
cauzele Philis Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 27 august 1991, seria A nr. 209,
pag. 26, par. 76, Malama Ómpotriva Greciei (satisfac˛ie echitabil„), cererea
nr. 43622/98, 18 aprilie 2002 ∫i Pialopoulos Ómpotriva Greciei, cererea
nr. 37095/97, par. 24, 27 iunie 2002).
49. Conform jurispruden˛ei Cur˛ii, un reclamant nu poate ob˛ine rambursarea
cheltuielilor sale dec‚t Ón m„sura Ón care realitatea lor, necesitatea lor ∫i caracterul
rezonabil al valorii acestora sunt stabilite.

Œn spe˛„, Curtea observ„ c„ instan˛ele judec„tore∫ti interne au acordat
reclamantei, cu titlu de cheltuieli de judecat„, suma de 2.200.000 ROL. Aceast„
sum„ nu i-a fost niciodat„ pl„tit„. Ón plus, reclamanta a prezentat Cur˛ii facturi Ón
valoare de 4.985 forin˛i ungure∫ti Ón ceea ce prive∫te cheltuielile implicate de
procedura Ón fa˛a Cur˛ii, Ón special pentru po∫t„.

Av‚nd Ón vedere ansamblul informa˛iilor aflate la dispozi˛ia sa ∫i criteriile
anterior men˛ionate, Curtea apreciaz„ ca rezonabil„ ∫i acord„ reclamantei suma de
160 EUR, cu titlu de cheltuieli.
C. Major„ri de Ónt‚rziere

50.Curtea apreciaz„ adecvat s„ stabileasc„ valoarea major„rilor de Ónt‚rziere
Ón raport cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca
Central„ European„, majorat„ cu trei procente.

CAUZA ™ANDOR ŒMPOTRIVA ROM¬NIEI

443

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA:
Declar„, cu ∫ase voturi contra unul, cererea admisibil„ Ón ceea ce prive∫te
capetele de cerere Óntemeiate pe articolul 6 (1) din Conven˛ie (acces la justi˛ie) ∫i
pe articolul 1 din Primul Protocol adi˛ional la Conven˛ie ∫i inadmisibil„ pentru rest;
Hot„r„∫te, cu ∫ase voturi contra unul, c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 (1) din
Conven˛ie;
Hot„r„∫te, cu ∫ase voturi contra unul, c„ a fost Ónc„lcat articolul 1 din Primul
Protocol adi˛ional la Conven˛ie;
Hot„r„∫te, cu ∫ase voturi contra unul,
a) c„ statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantei, Ón 3 luni de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, Ón conformitate cu articolul 44 alin. 2 din
Conven˛ie, 6.500 EUR (∫ase mii cinci sute euro) pentru prejudiciul material
∫i moral, precum ∫i 160 EUR (o sut„ ∫aizeci de euro) pentru cheltuielile de
judecat„, plus orice sum„ put‚nd fi datorat„ cu titlu de impozit;
b) c„, Óncep‚nd de la expirarea acestui termen ∫i p‚n„ la efectuarea pl„˛ii,
aceste sume vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ egal„ cu rata dob‚nzii
pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca Central„
European„, majorat„ cu trei procente;
5. Respinge, cu ∫ase voturi contra unul, cererea de acordare a unei satisfac˛ii
echitabile pentru rest.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 24 martie
2005, Ón aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulament.
Bostjan M. ZUPANCIC
Pre∫edinte
Mark VILLINGER
Grefier adjunct

La prezenta hot„r‚re se afl„ anexat, conform articolelor 45 (2) din Conven˛ie
∫i 74 (2) din Regulament, con˛inutul opiniei dizidente a doamnei judec„tor Jaeger.

OPINIA DIZIDENT√ A DOAMNEI JUDEC√TOR JAEGER
Nu am votat cu majoritatea pentru c„, Ón materie civil„, hot„r‚rea definitiv„
poate fi urmat„ de o procedur„ de executare, care Óncepe cu Ónvestirea, de c„tre
judec„tor, a hot„r‚rii cu formul„ executorie. Ón m„sura Ón care procedurile
administrative intr„ Ón c‚mpul de aplicare al articolului 6 (1) din Conven˛ie (∫i sunt
incluse Ón no˛iunea de îdrepturi cu caracter civil“) ∫i Ón care dreptul intern prevede
reguli similare sau identice pentru hot„r‚rile pronun˛ate Ómpotriva Guvernului sau
organelor administrative, ace∫tia pot, de asemenea, Ón cazul Ón care refuz„ s„ se
conformeze unei hot„r‚ri definitive, s„ demareze o procedur„ de control
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jurisdic˛ional, Óntruc‚t acest lucru constituie o posibilitate deschis„ celor dou„ p„r˛i
din proces. Conven˛ia nu cere ca autorit„˛ile administrative fie supuse unor
dispozi˛ii diferite, ci doar ca ele s„ utilizeze Ón mod rezonabil ∫i Óntemeiat
dispozi˛iile aplicabile, chiar dac„ executarea unei hot„r‚ri poate dura mai mult.
Œn Rom‚nia, procedurile de executare sunt deschise autorit„˛ilor
administrative, aspect recunoscut de Curte Ón decizia adoptat„ Ón cauza Manoilescu
∫i Dobrescu Ómpotriva Rom‚niei ∫i Rusiei (cererea nr. 60861/00). Ón aceast„ cauz„,
refuzul unei prim„rii din Rom‚nia de a se conforma unei hot„r‚ri definitive a fost
sanc˛ionat de c„tre instan˛ele interne, iar Curtea a concluzionat c„ procedura Ón
cauz„ nu era contrar„ Conven˛iei, cu toate c„ reclaman˛ii au trecut, Ón van, prin
proceduri de executare care au durat aproape trei ani. Subscriu Ón totalitate la
aceast„ constatare a neÓnc„lc„rii. Hot„r‚rile definitive nu sunt, Ón mod automat,
executorii ∫i contesta˛iile la executare pot fi Óntemeiate, chiar dac„ acestea sunt
introduse de Guvern sau de orice alt organ administrativ.
Curtea nu a fost chemat„ s„ analizeze chestiuni de acest tip Ón jurisprudenta
sa anterioar„, de exemplu Ón hot„r‚rile Hornsby Ómpotriva Greciei (hot„r‚rea din
19 martie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-11, pag. 495) sau Metaxas
Ómpotriva Greciei (cererea nr. 8415/02, 27 mai 2004). Ón aceste cauze ∫i Ón altele
precedente, refuzul de a se conforma unei hot„r‚ri definitive nu era motivat Ón nici
un mod. Ón ceea ce m„ prive∫te, lipsa justific„rii neexecut„rii este crucial„. Aceast„
chestiune trebuie analizat„ nu doar prin prisma articolului 1 din Protocolul nr. 1
(hot„r‚rea Mefaxas, precitat„, par. 31), ci ∫i sub aspectul articolului 6 (1).
Procedurile de executare prev„d garan˛ii specifice pentru debitor. Nu v„d de
ce Guvernul sau un organ administrativ nu ar putea beneficia de aceste dispozi˛ii.
Trebuie s„ fie posibil„, Ón cadrul procedurii de executare, prezentarea de informa˛ii
noi, ap„rute dup„ pronun˛area hot„r‚rii definitive – de exemplu, trebuie s„ poat„ fi
precizat care este, Ón practic„, organul care trebuie s„ efectueze plata sumei
men˛ionat„ Ón hot„r‚rea definitiv„. Acesta este motivul pentru care instan˛a
judec„toreasc„ trebuie s„ Ónvesteasc„ hot„r‚rea cu formul„ executorie, astfel cum
a procedat Ón spe˛„ o instan˛„ rom‚neasc„, Ón fa˛a c„reia putea fi introdus„ o nou„
ac˛iune.
Œn opinia mea, nu se poate constata o Ónc„lcare dec‚t Ón cazul Ón care Guvernul
sau organul administrativ Ón cauz„ nu este Ón m„sur„ s„ prezinte un oarecare motiv
rezonabil care s„ justifice refuzul de a executa imediat hot„r‚rea definitiv„ ∫i se
afl„, astfel, la originea unei Ónt‚rzieri considerabile. Aceasta ar fi putut constitui
problema Ón spe˛„, lucru care ar fi justificat constatarea unei Ónc„lc„ri, Óns„
hot„r‚rea adoptat„ de majoritate nu privea aceast„ chestiune.

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 5 aprilie 2005

Ón cauza Monory Ómpotriva Rom‚niei ∫i Ungariei*
Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a Doua), reunit„ Óntr-o camer„
format„ din: Dl J.-P. Costa, pre∫edinte, Dl. A.B. Baka, Dl. R. Tormen, Dl. C.
BÓrsan, Dl. K. Jungwiert, Dl. M. Ugrekhelidze, Dna A. Mularoni, judec„tori, ∫i dna
S. Dollé, grefier de sec˛ie,
Dup„ deliber„ri Ón camera de consiliu Ón datele de 17 februarie 2004 ∫i 15
martie 2005, Pronun˛„ prezenta hot„r‚re, adoptat„ la aceast„ ultim„ dat„:
PROCEDURA

1. La originea cauzei se afl„ cererea (nr. 71099/01) Ómpotriva Rom‚niei ∫i
Ungariei, introdus„ la Curte Ón temeiul art. 34 din Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale (îConven˛ia“), de c„tre un
cet„˛ean ungar, dl Gyôrgy Monory (îreclamantul“), la data de 23 noiembrie 2000.

2. Reclamantul a fost reprezentat de dna L. Farkas, avocat Ón Budapesta.
Guvernul ungar a fost reprezentat de dl L. Hôltz, Secretar de Stat Adjunct Ón
Ministerul Justi˛iei. Guvernul roman (îGuvernul“) a fost reprezentat de agen˛ii s„i,
dl B. Aurescu urmat de dna R. Rizoiu.

3. Reclamantul s-a pl‚ns Ón special de faptul c„ autorit„˛ile rom‚ne nu au f„cut
eforturi suficiente pentru a asigura Ónapoierea copilului s„u Ón vederea relu„rii de
c„tre reclamant a exerci˛iului drepturilor p„rinte∫ti, ca urmare a ac˛iunii ilegale a
so˛iei sale de a deplasa copilul din ˛ar„ ∫i c„ nu beneficiaz„ Ón dreptul intern de un
remediu eficient Ón fa˛a instan˛elor na˛ionale, Ónc„lc‚ndu-se astfel art. 8 ∫i 13 din
Conven˛ie.
Pl‚ngerea Ómpotriva Ungariei prive∫te durata procesului de divor˛ ∫i de
Óncredin˛are a copilului, despre care se afirm„ c„ Óncalc„ art. 6 § 1 din Conven˛ie.

4. Cererea a fost atribuit„ Sec˛iei a Doua a Cur˛ii (art. 52 § 1 din Regulament).
Ón cadrul acestei sec˛ii, cauza a fost examinat„ de o camer„ (art. 27 § 1 din
Conven˛ie) format„ potrivit Regulii 26 § 1.

5. Printr-o decizie din 17 februarie 2004, Curtea a declarat cererea par˛ial
admisibil„.
* Prezenta traducere reproduce doar p„r˛ile din hot„r‚rea Cur˛ii referitoare la Rom‚nia.
Fragmentele referitoare la procedura Ómpotriva Ungariei sunt marcate prin puncte de suspensie.
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6. Reclamantul ∫i Guvernele au formulat observa˛ii privind fondul cauzei (art.
59 § 1 din Regulament). Óntruc‚t Camera a decis, dup„ consultarea p„r˛ilor, c„ nu
este necesar„ o audiere privind fondul cauzei (art. 59 § 3 in fine din Regulament),
fiecare parte a r„spuns Ón scris la observa˛iile celeilalte.
7. La data de 1 noiembrie 2004, Curtea a schimbat compunerea sec˛iilor (art. 25
§ 1). Prezenta cauz„ a fost atribuit„ Sec˛iei a Doua, Ón noua componen˛„ (art. 52 § 1).
ŒN FAPT

I. ŒMPREJUR√RILE CAUZEI
8. Reclamantul s-a n„scut Ón 1946 ∫i locuie∫te Ón Nagymaros, Ungaria.

A. R„pirea fiicei reclamantului ∫i procesul de divor˛ intentat Ón Rom‚nia
9. Œn 1994 reclamantul s-a c„s„torit cu dna CM., care are cet„˛enie rom‚n„ ∫i
ungar„. La 16 februarie 1995 s-a n„scut fiica lor, V. Potrivit dreptului ungar,
p„rin˛ii exercitau Ómpreun„ dreptul privind Óncredin˛area copilului. Ace∫tia locuiau
Ón Nagymaros.
10. Œn decembrie 1998 cei trei au vizitat familia so˛iei din Rom‚nia.
Reclamantul s-a Óntors Ón Ungaria. CM. a r„mas Ón Rom‚nia cu V., dar a promis s„
se Óntoarc„ p‚n„ la 30 ianuarie 1999.
11 La 4 ianuarie 1999 CM. a introdus, la Judec„toria Satu Mare, o ac˛iune de
divor˛, solicit‚nd ∫i Óncredin˛area minorei ∫i acordarea pensiei de Óntre˛inere. La 17
ianuarie 1999, ea l-a informat pe reclamant, prin telefon, c„ s-a hot„r‚t s„ se
stabileasc„ Ón Rom‚nia ∫i c„ nu-i va permite s-o ia pe V. Ón Ungaria, Ón ciuda
faptului ca acesta era Ónc„ so˛ul s„u ∫i exercita Ómpreun„ cu ea dreptul privind
Óncredin˛area fiicei lor.
12. Printr-o sentin˛„ din 8 octombrie 2003, Judec„toria Satu Mare a stabilit
domiciliul copilului la mam„ p‚n„ la terminarea procesului de divor˛ ∫i a obligat
reclamantul la plata pensiei de Óntre˛inere pentru fiica sa. Instan˛a i-a acordat
reclamantului dreptul de a-∫i vizita copilul. La 19 februarie 2004 sentin˛a a r„mas
definitiv„.

B. Procedura Ón baza Conven˛iei de la Haga Ón fa˛a instan˛elor rom‚ne
13. Œntre timp, la 20 ianuarie 1999, reclamantul a formulat o cerere de
Ónapoiere a fiicei sale Ón Ungaria, Ón temeiul art. 3 din Conven˛ia de la Haga din 25
octombrie 1980 privind aspectele civile ale r„pirii interna˛ionale de copii
(îConven˛ia de la Haga“). Cererea a fost transmis„ prin intermediul Ministerului
Justi˛iei din Ungaria (îMinisterul ungar“) la Ministerul Justi˛iei din Rom‚nia
(îMinisterul rom‚n“). Reclamantul a ar„tat c„ V. este victima r„pirii interna˛ionale
∫i a fost re˛inut„ ilegal Ón Rom‚nia, Ón sensul art. 72 § 1 din Codul familiei din
Ungaria.
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14. Ministerul rom‚n, Ón calitate de Autoritate Central„ cu atribu˛ii Ón
Óndeplinirea obliga˛iilor impuse de Conven˛ia de la Haga, a ini˛iat, Ón numele
reclamantului, procedura Ón fa˛a Judec„toriei Satu Mare. La 8 iunie 1999
Judec„toria a decis c„ nu exist„ nici o Ónc„lcare a articolelor relevante din
Conven˛ia de la Haga ∫i a respins cererea reclamantului. Instan˛a a ar„tat c„
re˛inerea copilului nu a fost ilegal„, dat fiind c„ reclamantul nu exercita separat
dreptul privind Óncredin˛area fiicei sale, art. 3 din Conven˛ia de la Haga nefiind
aplicabil. Instan˛a a mai re˛inut c„, Ón orice caz, Ónapoierea copilului ar prezenta un
mare risc pentru acesta, de vreme ce copilul s-a integrat deja Ón noul mediu ce i-a
fost creat de mam„ Ón perioada petrecut„ Ón Rom‚nia.
15. La 5 octombrie 1999, Autoritatea Tutelar„ Ungar„ din Nagymaros a
declarat, la cererea reclamantului, c„ CM. nu a ini˛iat procedura administrativ„
corespunz„toare, potrivit Codului familiei din Ungaria, cu privire la deplasarea
legal„ a fiicei lor ∫i re˛inerea ei Ón Rom‚nia. Autoritatea a propus stabilirea
re∫edin˛ei copilului la tat„.
16. La 22 octombrie 1999, Tribunalul Satu Mare a respins apelul
reclamantului Ómpotriva sentin˛ei din 8 iunie 1999. Instan˛a a re˛inut c„
reclamantul nu exercita Ón mod separat dreptul privind Óncredin˛area fiicei sale. A
mai re˛inut c„ Ónapoierea copilului ar priva-o pe mam„ de exerci˛iul drepturilor
p„rinte∫ti. Ón sf‚r∫it, tribunalul a statuat c„, at‚t timp c‚t c„s„toria nu a fost
desf„cut„, litigiul privind Óncredin˛area trebuie solu˛ionat de o instan˛„ competent„.
17. Ministerul rom‚n a formulat recurs Ómpotriva acestei decizii, ar„t‚nd c„
tribunalul a dat o interpretare gre∫it„ legii aplicabile ∫i situa˛iei de fapt. A subliniat
c„, potrivit Conven˛iei de la Haga, instan˛a ar fi trebuit s„ aplice dreptul ungar,
potrivit c„ruia re˛inerea copilului de cealalt„ parte a grani˛ei, de c„tre mam„, f„r„
consim˛„m‚ntul tat„lui, era ilegal„.
18. La 2 februarie 2000, Curtea de Apel Oradea a respins recursul. Instan˛a a
re˛inut c„, Ón conformitate cu dreptul ungar, p„rin˛ii exercit„ drepturile p„rinte∫ti
Ómpreun„. Cu toate acestea, datorit„ situa˛iei concrete a familiei, era normal ca
p„rintele care locuie∫te Ón str„in„tate s„ fac„ mai multe eforturi pentru a-∫i exercita
aceste drepturi. Œn plus, instan˛a a considerat c„ minora s-a integrat deja Ón noul
mediu ∫i a decis, Ón consecin˛„, c„ interesul superior al copilului impune r„m‚nerea
ei la mam„.

C. Procesul de divor˛ ∫i Óncredin˛are a copilului, Ón principal Ón fa˛a
instan˛elor ungare
19. Œn paralel, la 28 aprilie 1999, reclamantul a ini˛iat procedura de
Óncredin˛are a lui V. la Judec„toria din V‚c, Ungaria. La 17 mai 1999 reclamantul
a solicitat instan˛ei s„ judece cauza Ón regim de urgen˛„ ∫i s„ audieze martori.
20. La 21 mai 1999 instan˛a, prin intermediul Ministerului Justi˛iei, a notificat
p‚r‚ta din Rom‚nia cu privire la ac˛iune.
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21. La 30 august 1999 reclamantul a solicitat, ca m„sur„ provizorie,
Óncredin˛area temporar„ a lui V. ∫i desfiin˛area dreptului mamei privind
Óncredin˛area.
22. La termenul din 8 septembrie 1999, instan˛a a respins cererea
reclamantului privind m„surile provizorii ∫i a suspendat judecata p‚n„ la
finalizarea procedurii Óntemeiate pe prevederile Conven˛iei de la Haga. Instan˛a a
re˛inut c„ procesul de divor˛ aflat pe rolul Judec„toriei Satu Mare fusese, de
asemenea, suspendat la o dat„ anterioar„, pentru acela∫i motiv. La 16 septembrie
1999, reclamantul a formulat apel Ómpotriva acestei hot„r‚ri.
23. La 21 septembrie 1999 Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul din Pest a
intervenit Ón proces Ón interesul reclamantului ∫i a su˛inut apelul formulat de acesta
la 16 septembrie Ómpotriva hot„r‚rii Judec„toriei din V‚c. La 30 septembrie 1999
at‚t apelul reclamantului c‚t ∫i cel al procurorului au fost comunicate p‚r‚tei, care
le-a primit Ón data de 28 decembrie 1999.
24. La 29 octombrie 1999 reclamantul a solicitat Judec„toriei s„-i Óncredin˛eze
copilul, cu titlu de m„sur„ provizorie, s„ desfiin˛eze drepturile p„rinte∫ti ale mamei
∫i s„ procedeze la examinarea de urgen˛„ a cauzei.
25. La 31 ianuarie 2000, reclamantul ∫i-a reînnoit cererea privind
Óncredin˛area copilului. De asemenea, a recuzat instan˛a ∫i membrii completului de
judecat„. La 21 februarie 2000, reclamantul ∫i-a reÓnnoit cererea de recuzare.
26. La 29 februarie 2000 Tribunalul din Pest a men˛inut solu˛ia respingerii
cererii reclamantului de luare a m„surilor provizorii, dar a dispus reluarea
procedurii la judec„torie. Hot„r‚rea, notificat„ prin intermediul Ministerului ungar,
a fost comunicat„ p‚r‚tei la 29 mai 2000.
27. La 19 mai 2000, Judec„toria a dispus efectuarea anchetei sociale la
domiciliile ambilor p„rin˛i, Ón vederea stabilirii condi˛iilor de via˛„ ale acestora.
Ancheta social„ la domiciliul reclamantului a fost efectuat„ Ón data de 8 iunie 2000.
Dispozi˛ia instan˛ei a fost comunicat„ p‚r‚tei la 10 iulie 2000, iar documenta˛ia
relevant„ a fost transmis„ Ministerului Justi˛iei la 23 ianuarie 2001, Ón vederea
efectu„rii unei anchete sociale similare la domiciliul p‚r‚tei din Rom‚nia.
28. Cererile repetate de recuzare formulate de reclamant au fost respinse la 27
septembrie, 26 ∫i 30 octombrie ∫i 11 decembrie 2000.
29. La 5 ianuarie 2001, Judec„toria a dispus conexarea cererii de divor˛
introdus„ de reclamant la 3 iulie 2000. Reclamantul a fost informat despre aceast„
m„sur„ la 1 martie 2001.
30. La 21 ∫i respectiv 30 ianuarie 2001, reclamantul a depus la dosar un nou
set de acte ∫i a solicitat citarea altor martori.
31. O nou„ cerere a reclamantului, din data de 31 ianuarie 2001, pentru luarea
m„surilor provizorii, a fost respins„ de instan˛„ la 15 februarie 2001.
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32. La termenul din 6 iunie 2001 au fost audia˛i patru martori. P‚r‚ta nu s-a
prezentat. Instan˛a a pus Ón vedere acesteia s„ prezinte observa˛ii pe marginea
Óncheierii de ∫edin˛„, Ón termen de 15 zile, precum ∫i s„ depun„ un r„spuns scris la
cererea reclamantului de Óncredin˛are a copilului.
33. La 8 iunie 2001, un avocat din Ungaria a informat instan˛a c„ p‚r‚ta l-a
Ómputernicit s„ o reprezinte Ón cauz„. La 2 iulie 2001, p‚r‚ta a formulat cerere
reconven˛ional„ ∫i a solicitat s„-i fie admise probe.
34. La 5 iulie ∫i 30 octombrie 2001, Ministerul ungar a solicitat Ministerului
rom‚n s„-i comunice dac„ este posibil„ efectuarea anchetei sociale la domiciliul
p‚r‚tei. Œn r„spunsul s„u din data de 10 decembrie 2001 Ministerul rom‚n a ar„tat
c„ documenta˛ia s-a pierdut.
35. La termenul din data de 7 noiembrie 2001, instan˛a a audiat un martor.
Reprezentantul p‚r‚tei a informat instan˛a c„ cererea de efectuare a anchetei
sociale privind condi˛iile de via˛„ ale p‚r‚tei a fost comunicat„ p‚r‚tei din gre∫eal„.
Œn consecin˛„, instan˛a a solicitat Ministerului ungar s„ trimit„ o nou„ cerere
Judec„toriei Satu Mare.
36. La 8 noiembrie 2001, instan˛a a refuzat s„ reglementeze dreptul de vizitare
al reclamantului prin luarea unei m„suri provizorii.
37. La 22 ∫i 29 noiembrie 2001, instan˛a a pus Ón vedere reclamantului s„
reactualizeze datele privind adresele a doi dintre martorii propu∫i de el, a c„ror
citare nu fusese posibil„. Œn ziua precedent„, reclamantul atacase dispozi˛ia din 8
noiembrie 2001.
38. La termenul din 19 decembrie 2001, instan˛a a audiat martori ∫i a acordat
p„r˛ilor un termen de trei luni pentru a hot„rÓ dac„ vor continua sau nu procesul de
divor˛.
39. Œntre timp, la 14 noiembrie 2001, martorul solicitat de Judec„toria din V‚c
a fost audiat de Judec„toria Satu Mare. Procesul-verbal a fost Ónaintat Ministerului
ungar, iar traducerea a fost efectuat„ la 3 decembrie 2001 ∫i respectiv 27 februarie
2002.
40. Judec‚nd apelul reclamantului, Tribunalul din Pest a desfiin˛at decizia din
8 noiembrie 2001 ∫i a trimis dosarul spre rejudecare la Judec„torie.
41. Dup„ Ónlocuirea, de c„tre Ministerul ungar, a documenta˛iei pierdute, la 13
februarie 2002, Judec„toria Satu Mare a efectuat ancheta social„. Traducerea
documenta˛iei care a rezultat Ón urma acesteia a fost comunicat„ Judec„toriei din
V‚c la 21 mai 2002.
42. Œntre timp, la 15 februarie 2002, Judec„toria a statuat cu privire la dreptul
de vizitare al reclamantului. Aceast„ decizie a fost modificat„ de Tribunal la data
de 2 aprilie 2002.
43. La 26 martie 2002, Tribunalul din Pest a respins o nou„ cerere a
reclamantului de recuzare a judec„torilor de la Judec„toria din V‚c ∫i l-a amendat
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pe acesta cu suma de 15.000 forin˛i pentru recuz„rile repetate ∫i nejustificate ale
judec„torilor.

44. La 27 mai 2002, Judec„toria a numit un expert Ón psihologia copilului.
Examinarea lui V. de c„tre expert, programat„ pentru data de 2 iulie 2002, a fost
anulat„ datorit„ refuzului p‚r‚tei de a participa, motivat de imposibilitatea achit„rii
cheltuielilor de c„l„torie.

45. La 16 iulie 2002, Judec„toria a respins cererea reclamantului din data de
4 iulie 2002 de luare a unei m„suri provizorii privind petrecerea de c„tre V. a
vacan˛ei de var„ Ón Ungaria.

46. P‚r‚ta nu s-a prezentat cu copilul la examin„rile programate pentru datele
de 2 iulie ∫i 11 noiembrie 2002, 13 ianuarie ∫i 26 februarie 2003. La 4 decembrie
2002, Judec„toria a amendat p‚r‚ta cu suma de 20.000 forin˛i. La 22 ianuarie 2003,
instan˛a a pus Ón vedere p‚r‚tei c„ are obliga˛ia s„ se prezinte la examin„ri. La o
dat„ ulterioar„, instan˛a a modificat instruc˛iunile date expertului ∫i i-a cerut s„
evalueze care dintre p„rin˛i era mai potrivit pentru a cre∫te copilul. P‚r‚ta a fost
examinat„ la 14 mai 2003.
47. La 26 iunie 2003, expertul ∫i-a prezentat opinia, ar„t‚nd c„ mama este mai
potrivit„ s-o creasc„ pe V.
48. La 4 iulie 2003, Judec„toria a decis cu privire la dreptul de vizitare al
reclamantului Ón vara anului 2003, ca m„sur„ provizorie.

49. Urm„toarele dou„ termene au avut loc la 12 septembrie ∫i 29 octombrie
2003. Printr-o hot„r‚re pronun˛at„ la acest ultim termen, instan˛a a pronun˛at
divor˛ul p„r˛ilor ∫i a partajat bunurile comune. De asemenea, instan˛a a Óncredin˛at
copilul p‚r‚tei ∫i a obligat reclamantul s„-i pl„teasc„ pensie de Óntre˛inere Ón
cuantum de 10.000 forin˛i lunar.
50. La 5 ianuarie 2004, reclamantul a formulat apel, pe care l-a retras 15 zile
mai t‚rziu. Ón consecin˛„, la 21 ianuarie 2004, hot„r‚rea a r„mas definitiv„.
II. DREPTUL INTERN PERTINENT

51. Prevederile relevante din Conven˛ia de la Haga privind aspectele civile ale
r„pirii interna˛ionale de copii sunt urm„toarele:
Articolul 3

îDeplasarea sau neÓnapoierea unui copil se consider„ ilicit„:

a) c‚nd are loc prin violarea unui drept privind Óncredin˛area, atribuit unei
persoane, unei institu˛ii sau oric„rui alt organism ac˛ion‚nd fie separat, fie
Ómpreun„, prin legea statului Ón care copilul Ó∫i avea re∫edin˛a obi∫nuit„, imediat
Ónaintea deplas„rii sau neÓnapoierii sale; ∫i
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b) dac„ la vremea deplas„rii sau neÓnapoierii acest drept era exercitat Ón mod
efectiv, ac˛ion‚ndu-se separat sau Ómpreun„ ori ar fi fost astfel exercitate, dac„
asemenea Ómprejur„ri nu ar fi survenit.“
Articolul 5
îÓn Ón˛elesul prezentei conven˛ii:
a) dreptul privind Óncredin˛area include dreptul cu privire la Óngrijirile
cuvenite persoanei copilului ∫i, Óndeosebi, acela de a hot„rÓ asupra locului
re∫edin˛ei sale;“
Articolul 7
îAutorit„˛ile centrale urmeaz„ s„ coopereze Óntre ele ∫i s„ promoveze o
colaborare Óntre autorit„˛ile competente Ón statele lor respective, pentru a asigura
imediata Ónapoiere a copiilor ∫i a realiza celelalte obiective ale prezentei conven˛ii.
Ón special, ele urmeaz„ fie direct, fie cu sprijinul oric„rui intermediar, s„ ia
toate m„surile potrivite:
a) pentru localizarea unui copil deplasat sau re˛inut ilicit;
b) pentru prevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru p„r˛ile
interesate, lu‚nd sau proced‚nd astfel Ónc‚t s„ fie luate m„suri provizorii;
c) pentru a asigura Ónapoierea de bun„ voie a copilului sau a Ónlesni o solu˛ie
amiabil„;
d) pentru schimb de informa˛ii, dac„ se dovede∫te util, privitoare la situa˛ia
social„ a copilului;
e) pentru a furniza informa˛ii generale privind dreptul statului lor Ón leg„tur„
cu aplicarea conven˛iei;
f) pentru a introduce sau a Ónlesni deschiderea unei proceduri judiciare sau
administrative, menite s„ ob˛in„ Ónapoierea copilului ∫i, dac„ este cazul, s„
Óng„duie organizarea sau exercitarea efectiv„ a dreptului de vizitare;
g) pentru a acorda sau Ónlesni, dac„ este cazul, ob˛inerea de asisten˛„ judiciar„
∫i juridic„, inclusiv participarea unui avocat;
h) pentru a asigura, pe plan administrativ, dac„ va fi necesar ∫i oportun,
Ónapoierea f„r„ pericol a copilului;
i) pentru a se ˛ine reciproc la curent asupra aplic„rii conven˛iei ∫i, pe c‚t
posibil, a Ónl„tura eventualele obstacole ivite cu prilejul aplic„rii sale.“
Articolul 8
îPersoana, institu˛ia sau organismul care pretinde c„ un copil a fost deplasat
sau re˛inut prin violarea dreptului privind Óncredin˛area poate s„ sesizeze fie
autoritatea central„ a re∫edin˛ei obi∫nuite a copilului, fie pe aceea a oric„rui stat
contractant, pentru ca acestea s„ acorde asisten˛„ lor Ón vederea asigur„rii Ónapoierii
copilului.“
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Articolul 10

îAutoritatea central„ a statului unde se afl„ copilul va lua sau va face s„ se ia
orice m„sur„ susceptibil„ s„ asigure Ónapoierea acestuia de bun„voie.“
Articolul 11

îAutorit„˛ile judiciare sau administrative ale oric„rui stat contractant urmeaz„
s„ procedeze de urgen˛„ Ón vederea Ónapoierii copilului

C‚nd autoritatea judiciar„ sau administrativ„ sesizat„ nu a statuat, Óntr-un
termen de 6 s„pt„m‚ni din momentul sesiz„rii sale, reclamantul sau autoritatea
central„ a statului solicitat, din proprie ini˛iativ„ sau la cererea autorit„˛ii centrale
a statului solicitant, poate cere o declara˛ie asupra motivelor acestei Ónt‚rzieri.
Dac„ r„spunsul este primit de c„tre autoritatea central„ a statului solicitat, aceasta
autoritate urmeaz„ a o transmite autorit„˛ii centrale a statului solicitant sau, dac„
este cazul, reclamantului.“
Articolul 18

îDispozi˛iile acestui capitol nu limiteaz„ puterea autorit„˛ii judec„tore∫ti sau
administrative de a dispune Ónapoierea copilului oric‚nd.“
52. Paragraful 68 al Raportului Explicativ privind Conven˛ia de la Haga din
1980 privind r„pirea de copii, redactat de Elisa Pérez-Vera Ón 1980, d„ urm„toarea
interpretare art. 3 din Conven˛ie:

îPrimul izvor la care se refer„ art. 3 este legea, Ón care se prevede c„
Óncredin˛area îpoate opera prin lege“. Aceasta ne determin„ s„ subliniem una
dintre caracteristicile acestei conven˛ii ∫i anume aplicabilitatea sa Ón ap„rarea
dreptului privind Óncredin˛area care fusese exercitat anterior unei decizii Ón acest
sens. Acesta este un aspect important av‚nd Ón vedere faptul c„ statisticile arat„ c„
num„rul cazurilor Ón care un copil este deplasat anterior pronun˛„rii unei decizii
privind Óncredin˛area sa este destul de mare. Ón plus, posibilitatea pentru p„rintele
deposedat de a recupera copilul Ón astfel de Ómprejur„ri, cu excep˛ia cazurilor ce
intr„ sub inciden˛a Conven˛iei, este practic inexistent„, afar„ doar dac„ nu recurge
la r‚ndul s„u la for˛„, un mod de ac˛iune care este Óntotdeauna d„un„tor copilului.“
Acela∫i raport, Ón paragraful 84, con˛ine urm„toarele comentarii privind art. 5:

î...de∫i acest articol nu men˛ioneaz„ posibilitatea exercit„rii dreptului privind
Óncredin˛area, fie separat, fie Ómpreun„, o astfel de posibilitate este Ón mod clar
avut„ Ón vedere ... scopul art. 3 Ónl„tur„ orice Óndoial„ cu privire la faptul c„ prin
Conven˛ie se Óncearc„ ∫i protejarea dreptului privind Óncredin˛area exercitat
Ómpreun„. C‚t despre stabilirea existen˛ei dreptului privind Óncredin˛area exercitat
Ómpreun„, aceasta este o chestiune care se decide de la caz la caz ∫i Ón lumina
legisla˛iei statului pe teritoriul c„ruia se afl„ re∫edin˛a obi∫nuit„ a copilului.“
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A. Pretinsa Ónc„lcare a art 8 din Conven˛ie
54. Reclamantul s-a pl‚ns de faptul c„ autorit„˛ile rom‚ne, ∫i anume instan˛ele
∫i organele administrative, au e∫uat Ón Óncercarea de a asigura Ónapoierea rapid„ a
fiicei sale, dup„ ce so˛ia sa a re˛inut copilul Ón Rom‚nia f„r„ consim˛„m‚ntul s„u.
Proced‚nd astfel, autorit„˛ile nu au asigurat respectarea drepturilor sale p„rinte∫ti
cu privire la fiica sa, Ónc„lc‚nd dreptul la respectarea vie˛ii de familie garantat de
art. 8 din Conven˛ie care, Ón partea relevant„, are urm„toarea formulare:
î1. Orice persoan„ are dreptul la respectarea vie˛ii sale (...) de familie (...).
2. Nu este admis amestecul unei autorit„˛i publice Ón exercitarea acestui drept
dec‚t Ón m„sura Ón care acest amestec este prev„zut de lege ∫i este necesar Óntr-o
societate democratic„ (...) pentru protejarea drepturilor ∫i libert„˛ilor altora.“ 1.
Cadrul problemei supuse examin„rii Cur˛ii
55. Curtea re˛ine c„ prin decizia de admisibilitate din 17 februarie 2004,
bazat„ pe sus˛inerile p„r˛ilor, a limitat examinarea cererii la aspectele legate de
procedura de Ónapoiere a copilului Ón Ungaria, unde familia Ó∫i avea re∫edin˛a
comun„. Reclamantul a sus˛inut, de asemenea, Ón observa˛iile sale, c„ scopul s„u
este acela de a asigura Ónapoierea copilului Ón Ungaria. Prin urmare, referirile la
procedurile privind dreptul de acces sau dreptul de vizitare au fost f„cute numai Ón
m„sura Ón care erau necesare Ón examinarea sus˛inerilor Guvernului privind
celelalte c„i pe care le-ar fi putut urma reclamantul.
56. Œn observa˛iile sale complementare din data de 15 aprilie 2004,
reclamantul ∫i-a extins pl‚ngerea, sus˛in‚nd c„ incapacitatea autorit„˛ilor rom‚ne
de a asigura Ónapoierea copilului, ∫i pe cale de consecin˛„ restabilirea drepturilor
sale p„rinte∫ti, i-a Ónc„lcat dreptul de acces ∫i de vizitare. Prin respingerea cererii
sale de Ónapoiere a copilului, instan˛ele l-au obligat s„ ini˛ieze dou„ proceduri
paralele de divor˛, Óncredin˛are ∫i pensie de Óntre˛inere Ón fa˛a instan˛elor rom‚ne ∫i
a celor ungare. Aceast„ situa˛ie a condus la Ónc„lcarea dreptului s„u la respectarea
vie˛ii de familie, datorit„ faptului c„ instan˛ele rom‚ne nu au ˛inut seama de
procedurile aflate pe rolul instan˛elor ungare.
Œn acest context, el a pretins c„ dreptul de vizitare care i-a fost acordat de
instan˛ele rom‚ne prin hot„r‚rea din 19 februarie 2004 s-ar fi putut dovedi dificil
de pus Ón aplicare, Ón caz c„ ar fi ales s„ Ól exercite.
57. Œn subsidiar, reclamantul a ar„tat, Ón observa˛iile scrise privind fondul
pl‚ngerii Óntemeiate pe prezentul articol, c„ dreptul s„u de vizitare a fost adus Ón
aten˛ia Cur˛ii numai Ón m„sura Ón care a reprezentat consecin˛a direct„ a
rezultatului procedurii Óntemeiate pe Conven˛ia de la Haga, aflat„ pe rolul
instan˛elor rom‚ne. Œntr-o scrisoare din 22 septembrie 2004, el a reamintit c„, Ón

454

DIN JURISPRUDENfiA CEDO: CAZURI CU PRIVIRE LA ROM¬NIA

cererea ini˛ial„ prezentat„ Cur˛ii, nu ar fi putut ridica problema dreptului de vizitare
de vreme ce, la acea dat„, procedura privea exclusiv Ónapoierea copilului.
58. Guvernul rom‚n a subliniat c„ art. 21 din Conven˛ia de la Haga instituie
o procedur„ separat„ pentru stabilirea dreptului de vizitare, distinct„ fa˛„ de
procedura privind Ónapoierea copilului. Cu toate acestea, reclamantul nu a ini˛iat
prima procedur„. Œn plus, de∫i i s-a acordat dreptul de vizitare prin hot„r‚rea din 19
februarie 2004, reclamantul nu a dovedit c„ a f„cut demersuri Ón vederea exercit„rii
acestuia.
59. Curtea sus˛ine argumentul Guvernului c„, Ón ceea ce prive∫te dreptul de
vizitare, reclamantul nu a epuizat c„ile de atac datorit„ faptului c„ nu a ini˛iat
procedura privind dreptul de acces Óntemeiat„ pe art. 21 din Conven˛ia de la Haga
∫i nici nu a solicitat executarea hot„r‚rii prin care i-a fost acordat dreptul de
vizitare.
60. Prin urmare, Curtea va ˛ine seama de acest aspect numai Ón m„sura Ón care
este relevant pentru pl‚ngerea reclamantului Óntemeiat„ pe art. 8 din Conven˛ie,
motivat„ de neÓnapoierea copilului Ón Ungaria. Œn consecin˛„, Ó∫i va limita analiza
la pl‚ngerea reclamantului, a∫a cum a fost comunicat„ ∫i examinat„ Ón decizia de
admisibilitate din 17 februarie 2004.
2. Sus˛inerile p„r˛ilor

a) Reclamantul
61. Reclamantul a ar„tat c„ hot„r‚rile instan˛elor rom‚ne care au solu˛ionat
cererea sa de Ónapoiere a copilului ∫i pozi˛ia Ministerului rom‚n Ón cursul
procedurii ini˛iate la cererea sa, Ón baza Conven˛iei de la Haga, au reprezentat o
ingerin˛„ Ón dreptul s„u la respectarea vie˛ii de familie. Autorit„˛ile au f„cut
imposibil„ Ónapoierea copilului la re∫edin˛a comun„ a familiei ∫i exercitarea
drepturilor p„rinte∫ti de c„tre reclamant, Ón conformitate cu dreptul ungar.
62. Procedura, ini˛iat„ de reclamant la data de 20 ianuarie 1999 ∫i finalizat„
de instan˛e la 2 februarie 2000, a durat prea mult pentru o cauz„ de acest tip, ceea
ce contrazice cerin˛ele Conven˛iei de la Haga care impun solu˛ionarea rapid„ a unei
astfel de cauze. Œn plus, dac„ instan˛ele rom‚ne ar fi aplicat dreptul ungar, a∫a cum
prevede Conven˛ia de la Haga, i-ar fi recunoscut dreptul privind Óncredin˛area,
astfel cum este reglementat Ón Conven˛ia men˛ionat„ ∫i i-ar fi admis cererea de
Ónapoiere a copilului. Reclamantul a concluzionat c„ procedura a fost viciat„ de
erori ∫i neajunsuri, care au condus la Ónc„lcarea drepturilor garantate de art. 8.

b) Guvernul
63. Potrivit Guvernului, nu a existat o ingerin˛„ Ón dreptul reclamantului la
respectarea vie˛ii sale de familie.
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64. Œn ce prive∫te perioada anterioar„ hot„r‚rii definitive a instan˛elor interne,
Ón procedura Óntemeiat„ pe Conven˛ia de la Haga, autorit„˛ile statului ∫i-au
Óndeplinit obliga˛iile impuse de Conven˛ie, care erau limitate la introducerea cererii
pentru Ónapoierea copilului, la solicitarea reclamantului, la reprezentarea acestuia
Ón fa˛a instan˛elor ∫i la promovarea tuturor c„ilor de atac Ómpotriva hot„r‚rilor
judec„tore∫ti care Ói erau nefavorabile.
65. Mai mult, autorit„˛ilor statului nu le reveneau obliga˛ii suplimentare Ón
temeiul Conven˛iei de la Haga, ˛in‚nd cont de faptul c„ nici o instan˛„ nu acordase
reclamantului dreptul de a exercita singur responsabilitatea parental„ sau vreun alt
drept superior celui apar˛in‚nd mamei. Prin urmare, prezenta cauz„ se deosebe∫te
de cauze precum Ignaccolo-Zenide Ómpotriva Rom‚niei (cererea nr. 31679/96,
CEDO 25 ianuarie 2000), Maire Ómpotriva Portugaliei (cererea nr. 48206/99, 26
iunie 2003) ∫i Iglesias Gil ∫i A.U.I. Ómpotriva Spaniei (cererea nr. 56673/00,
hot„r‚rea din 29 aprilie 2003), Ón care reclaman˛ilor le fuseser„ acordate astfel de
drepturi prin hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive.
66. Cu privire la procedura de Ónapoiere a copilului ∫i rezultatul acesteia, nu a
intervenit nici o ingerin˛„ Ón dreptul reclamantului garantat de art. 8, Ón m„sura Ón
care instan˛ele interne au decis c„ deplasarea copilului de c„tre so˛ia reclamantului
nu a fost îgre∫it„“ Ón sensul Conven˛iei de la Haga. Instan˛ele interne, care sunt mai
potrivite pentru a examina aceast„ chestiune, au analizat pe fond toate argumentele
prezentate de p„r˛i ∫i au decis Ón baza dreptului ungar privind Óncredin˛area, care
recunoa∫te reclamantului ∫i so˛iei sale drepturi p„rinte∫ti egale. Nici un element din
motivarea instan˛elor interne nu este de natur„ s„ califice deciziile acestora drept
arbitrare. Guvernul a invocat precedente ca Olsson Ómpotriva Suediei (Nr. 1),
hot„r‚rea din 24 martie 1988, Seria A nr. 130, p. 32, § 68), Tiemann Ómpotriva
Fran˛ei ∫i Germaniei ((dec), nr. 47457/99 ∫i 47458/99, CEDO 2000-IV), Hokkanen
Ómpotriva Finlandei (hot„r‚rea din 23 septembrie 1994, Seria A nr. 299-A, p. 20,
§ 55) ∫i Bronda Ómpotriva Italiei (hot„r‚rea din 9 iunie 1998, Reports of Judgments
and Decisions 1998-IV, p. 1491, § 59).
67. Œn consecin˛„, Guvernul a ar„tat c„ din momentul Ón care instan˛ele interne
au stabilit c„ deplasarea copilului nu a fost ilicit„, cererea reclamantului de
Ónapoiere a copilului a Óncetat s„ Óndeplineasc„ cerin˛ele Conven˛iei de la Haga, iar
autorit„˛ile rom‚ne nu au obliga˛ii suplimentare fa˛„ de reclamant. Guvernul a
invocat deciziile Cur˛ii Ón cauzele Guichard Ómpotriva Fran˛ei (cererea nr.
56838/00, decizia din 2 septembrie 2003) ∫i Paradis ∫i al˛ii Ómpotriva Germaniei
(cererea nr. 4783/03, decizie din 15 mai 2003).
68. Œn m„sura Ón care Curtea va considera c„ a existat o ingerin˛„ Ón dreptul
reclamantului, Guvernul arat„ c„ aceasta este conform„ art. 8 din Conven˛ie.
Instan˛ele interne au respins cererea reclamantului Ón lumina prevederilor
Conven˛iei de la Haga, care a fost ratificat„ prin Legea nr. 100/1992. Hot„r‚rile
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instan˛elor servesc interesului superior al copilului, Ón conformitate at‚t cu
Conven˛ia de la Haga, c‚t ∫i cu Conven˛ia European„.
3. Evaluarea Cur˛ii
69. Curtea remarc„, mai Ónt‚i, faptul c„ rela˛ia dintre reclamant ∫i fiica sa intr„
Ón sfera vie˛ii de familie, Ón sensul art. 8 din Conven˛ie.
70. Curtea reitereaz„ c„ posibilitatea p„rintelui ∫i a copilului de a se bucura
reciproc de compania celuilalt reprezint„ un element fundamental al vie˛ii de
familie, iar m„surile na˛ionale care st‚njenesc aceast„ posibilitate reprezint„ o
ingerin˛„ Ón dreptul protejat de art. 8 (a se vedea, printre alte precedente, Tiemann
(decizie) ∫i Bronda, p. 1489, § 51, citate mai sus).
Evenimentele analizate Ón prezenta cauz„, Ón m„sura Ón care angajeaz„
r„spunderea statului p‚r‚t, reprezint„ Ón mod clar o ingerin˛„ Ón dreptul
reclamantului la respectarea vie˛ii sale de familie Óntruc‚t au limitat posibilitatea
acestuia de a se bucura de compania fiicei sale.
71. Œn consecin˛„, Curtea trebuie s„ stabileasc„ dac„ dreptul reclamantului la
respectarea vie˛ii sale de familie a fost Ónc„lcat.
72. De∫i obiectul esen˛ial al art. 8 este protejarea individului Ómpotriva
ac˛iunii arbitrare a autorit„˛ilor publice, exist„ Ón plus ∫i obliga˛ii pozitive inerente
îrespect„rii“ efective a vie˛ii de familie. Totu∫i, grani˛ele dintre obliga˛iile pozitive
∫i cele negative ale statului Ón temeiul acestui articol nu pot fi definite cu precizie.
Cu toate acestea, principiile aplicabile sunt similare. Œn ambele cazuri, trebuie
avut„ Ón vedere obliga˛ia de a men˛ine echilibrul corect Óntre interesele contrare ale
persoanei ∫i ale comunit„˛ii Ón ansamblu, Ón ambele situa˛ii statul beneficiind de o
anumit„ marj„ de apreciere (a se vedea cauzele Ignaccolo-Zenide, citat„ mai sus, §
94; Iglesias Gil ∫i A.U.I., citat„ mai sus, §48 ∫i Sylvester Ómpotriva Austriei,
cererile nr. 36812/97, 40104/98, § 51, hot„r‚rea din 24 aprilie 2003).
73. Obliga˛iile pozitive impuse statelor de art. 8 includ luarea m„surilor Ón
vederea asigur„rii reunirii p„rintelui cu copilul s„u. (a se vedea cauzele IgnaccoloZenide, citat„ mai sus, § 94 ∫i Nuutinen Ómpotriva Finlandei, cererile nr. 32842/96,
§ 127, CEDO 2000-VIII). Curtea a interpretat deja aceste obliga˛ii pozitive Ón
lumina Conven˛iei de la Haga, care con˛ine, Ón art. 7, o list„ neexhaustiv„ de m„suri
ce trebuie luate de state pentru a asigura Ónapoierea prompt„ a copilului, inclusiv
ini˛ierea procedurilor judiciare (a se vedea cauza Ignaccolo-Zenide, citat„ mai sus,
§ 95). Aceea∫i interpretare este valabil„ Ón prezenta cauz„ Ón m„sura Ón care, la data
evenimentelor, at‚t Rom‚nia c‚t ∫i Ungaria erau p„r˛i la Conven˛ia de la Haga.
74. Curtea re˛ine c„ Ministerul rom‚n, Ón calitate de autoritate central„ Ón
sensul Conven˛iei de la Haga, a ales s„ ac˛ioneze la cererea reclamantului de
Ónapoiere a copilului s„u. Reiese ca autorit„˛ile au ac˛ionat av‚nd convingerea
sincer„ c„ deplasarea fusese ilicit„.
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75. Curtea reaminte∫te c„ art. 13 din Conven˛ia de la Haga permite autorit„˛ii
centrale s„ resping„ cererile care sunt Ón mod v„dit nefondate. O astfel de decizie
a fost deja considerat„ compatibil„ cu art. 8 din Conven˛ie Ón cauza Guichard,
citat„ mai sus. Cu toate acestea, Ón prezenta cauz„, organele statului nu au respins
cererea reclamantului ci, dispun‚nd ini˛ierea procedurii judiciare, se prezum„ c„ au
consim˛it la toate obliga˛iile care le reveneau Ón baza acelei Conven˛ii. Œn
consecin˛„, Curtea nu poate accepta argumentul Guvernului c„ obliga˛iile acestuia
se limitau la ini˛ierea procedurii judiciare de Ónapoiere a copilului Ón fa˛a
instan˛elor competente.
76. Œn plus, Curtea nu Ómp„rt„∫e∫ete opinia Guvernului c„ autorit„˛ile statale
nu au obliga˛ii suplimentare Ón baza Conven˛iei de la Haga, Óntruc‚t nici o instan˛„
nu a acordat reclamantului responsabilitate parental„ unic„. Curtea reaminte∫te c„
dreptul privind Óncredin˛area exercitat Ómpreun„ de p„rin˛ii care nu au divor˛at este
recunoscut de art. 3 (b) din Conven˛ia de la Haga. Aceast„ intepretare este
sus˛inut„ de Raportul Explicativ la Conven˛ia de la Haga (a se vedea paragraful 52
de mai sus). Nici o prevedere din Conven˛ie nu exclude cuplurile c„s„torite. Mai
mult, Conven˛ia de la Haga a fost interpretat„ de instan˛ele na˛ionale ale altor state
europene ca fiind aplicabil„ anterior ini˛ierii procedurii de divor˛ ∫i Óncredin˛are a
copilului (a se vedea, inter alia, cauzele Sylvester, citat„ mai sus, §§13 ∫i 16 ∫i
Couderc Ómpotriva Republicii Cehe, cererea nr. 54429/00, decizia din 30 ianuarie
2001).
77. Dreptul ungar, aplicabil Ón prezenta cauz„, a Óncredin˛at ambilor p„rin˛i
exercitarea drepturilor p„rinte∫ti. Nici unul dintre ei nu avea, prin urmare, drepturi
p„rinte∫ti superioare asupra fiicei lor (a se vedea paragraful 9 de mai sus). C‚t
prive∫te domiciliul copilului, dreptul ungar impunea mamei obliga˛ia de a ob˛ine
acordul tat„lui sau al Autorit„˛ii Tutelare Ungare pentru a schimba domiciliul
copilului (a se vedea paragraful 15 de mai sus). Reiese din actele dosarului c„ ea
nu a Óndeplinit aceast„ obliga˛ie. Œn plus, abia la 8 octombrie 2003 domiciliul
copilului a fost stabilit oficial la mam„, Ón Rom‚nia (a se vedea paragraful 12 de
mai sus).
78. Curtea admite c„ prezenta cauz„ este diferit„ fa˛„ de cauzele IgnaccoloZenide, Maire ∫i Iglesias Gil ∫i A.U.I., citate mai sus, Ón care reclaman˛ii erau Ón
posesia unui ordin de Ónapoiere pe care autorit„˛ile statului nu l-au executat. Totu∫i,
aceast„ distinc˛ie are un impact redus asupra problemei determinate de aplicarea
art. 8 Ón prezenta cauz„. Œn vreme ce Ón cauzele precedente obliga˛ia autorit„˛ilor de
a ac˛iona izvora dintr-o hot„r‚re judec„toreasc„, Ón prezenta cauz„ obliga˛ia lor Ó∫i
are izvorul Ón dreptul ungar aplicabil ∫i Ón art. 3 din Conven˛ia de la Haga.
79 Œn consecin˛„, autorit„˛ile rom‚ne erau obligate s„ se conformeze tuturor
obliga˛iilor impuse de art. 7 din Conven˛ia de la Haga. Ele ar fi trebuit s„ ia sau s„
determine luarea tuturor m„surilor provizorii, inclusiv cele extrajudiciare, care ar
fi putut ajuta la îprevenirea de noi pericole pentru copil sau de pagube pentru
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p„r˛ile interesate“. Cu toate acestea, autorit„˛ile nu au luat nici o astfel de m„sur„,
limit‚ndu-se la reprezentarea reclamantului Ón fa˛a instan˛elor rom‚ne. Curtea
consider„, prin urmare, c„ autorit„˛ile nu ∫i-au respectat toate obliga˛iile ce le
reveneau Ón temeiul art. 7 din Conven˛ia de la Haga.
80. Œn ce prive∫te interpretarea dat„ de instan˛e Conven˛iei de la Haga, Ón
lumina dreptului ungar, trebuie men˛ionat c„ toate instan˛ele care au examinat
cauza au exclus de la bun Ónceput aplicarea art. 3 din Conven˛ia de la Haga.
Instan˛ele au considerat c„, potrivit dreptului ungar, reclamantul nu avea dreptul de
a-i fi Ónapoiat copilul. Totu∫i, reiese c„ acesta fusese deplasat de la re∫edin˛a sa
obi∫nuit„ cu Ónc„lcarea formalit„˛ilor impuse de dreptul ungar. Œn plus, reclamantul
nu a avut c‚∫tig de cauz„ Ón Óncercarea sa de a ob˛ine restabilirea situa˛iei
anterioare, Ón ciuda faptului c„ exercitase al„turi de so˛ia sa drepturile p„rinte∫ti
asupra copilului.
81. Dup„ p„rerea Cur˛ii, interpretarea dat„ de instan˛ele rom‚ne contrazice
sensul evident al Conven˛iei de la Haga, ce transpare din Ónsu∫i textul acesteia, din
Raportul Explicativ ∫i din practica comun„ recunoscut„ (a se vedea paragraful 76
de mai sus). Aceast„ intepretare priveaz„ art. 3 ∫i, pe cale de consecin˛„, Conven˛ia
de la Haga Óns„∫i, de o mare parte din efectul s„u util. Œn plus, av‚nd Ón vedere c„
art. 8 din Conven˛ia European„ a fost examinat Ón lumina Conven˛iei de la Haga,
interpretarea dat„ de instan˛ele na˛ionale acesteia din urm„ a avut ca efect sl„birea
garan˛iilor cuprinse Ón art. 8. Œn aceste Ómprejur„ri, Curtea consider„ c„ aceast„
cauz„ a dep„∫it cadrul unei simple chestiuni de interpretare ∫i aplicare a legisla˛iei
interne care apar˛ine competen˛ei exclusive a autorit„˛ilor na˛ionale. Curtea
concluzioneaz„ c„ interpretarea dat„ de instan˛ele na˛ionale garan˛iilor din
Conven˛ia de la Haga a condus la Ónc„lcarea art. 8 din Conven˛ia European„ (a se
vedea, mutatis mutandis, cauza Iglesias Gil ∫i A.U.I., citat„ mai sus, §61).
82. Œn plus, Ón chestiuni ce ˛in de reunirea copiilor cu p„rin˛ii lor, caracterul
adecvat al unei m„suri trebuie evaluat ∫i prin prisma rapidit„˛ii execut„rii sale,
astfel de cazuri necesit‚nd solu˛ionarea Ón procedur„ de urgen˛„, av‚nd Ón vedere
faptul c„ trecerea timpului poate avea consecin˛e iremediabile asupra rela˛iilor
dintre copii ∫i p„rintele care nu locuie∫te cu ace∫tia (a se vedea Ignaccolo-Zenide,
citat„ mai sus, § 102 ∫i Nuutinen, citat„ mai sus, § 110). Œntr-adev„r, art. 11 din
Conven˛ia de la Haga impune un termen de 6 s„pt„m‚ni pentru luarea unei decizii,
nerespecarea acestui termen d‚nd na∫tere obliga˛iei organului de decizie de a
motiva Ónt‚rzierea; Ón ciuda acestei urgen˛e recunoscute, Ón prezenta cauz„ a trecut
o perioad„ de peste 12 luni de la data introducerii cererii reclamantului de
Ónapoiere a copilului ∫i p‚n„ la data adopt„rii hot„r‚rii definitive. Cu toate acestea,
Guvernul nu a prezentat o explica˛ie satisf„c„toare privind aceast„ Ónt‚rziere.
83. Curtea reaminte∫te c„ interesele copilului sunt vitale Ón astfel de cazuri.
Astfel, este posibil ca, la opt luni dup„ deplasarea fiicei reclamantului din Ungaria,
decizia instan˛elor, potrivit c„reia copilul s-a adaptat la noul mediu ∫i este Ón
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intersul s„u superior s„ r„m‚n„ cu mama sa Ón Rom‚nia, s„ fie justificat„, cu toate
c„, la acel moment, nu exista o hot„r‚re definitiv„ care s„-i stabileasc„ re∫edin˛a
acolo (a se vedea paragrafele 12 ∫i 15 de mai sus). Totu∫i, de∫i Curtea accept„ c„
o schimbare Ón situa˛ia de fapt poate justifica, Ón cazuri excep˛ionale, o astfel de
decizie, ea trebuie s„ se asigure c„ schimbarea nu a fost determinat„ de ac˛iunile
sau inac˛iunile statului (a se vedea, mutatis mutandis, cauza Sylvester, citat„ mai
sus, § 59).
84. Constat‚nd c„ perioada necesar„ instan˛elor pentru a lua o decizie
definitiv„ Ón prezenta cauz„ nu corespunde cerin˛elor de celeritate impuse de
situa˛ie, Curtea concluzioneaz„ c„ schimbarea Ómprejur„rilor Ón care s-a aflat
copilul a fost influen˛at„ Ón mod considerabil de reac˛ia lent„ a autorit„˛ilor.
85. Œn temeiul concluziilor la care a ajuns la paragrafele 79, 81 ∫i 84 de mai
sus ∫i de∫i statul p‚r‚t beneficiaz„ de o marj„ de apreciere Ón aceast„ chestiune,
Curtea concluzioneaz„ c„ autorit„˛ile rom‚ne nu au f„cut eforturi adecvate ∫i
eficiente pentru a-l sus˛ine pe reclamant Ón Óncercarea sa de a ob˛ine Ónapoierea
copilului Ón vederea exercit„rii drepturilor p„rinte∫ti. Ón consecin˛„, a existat o
Ónc„lcare a art. 8 din Conven˛ie.

B. Pretinsa Ónc„lcare a art 13 din Conven˛ie
86. Reclamantul afirm„ c„ autorit„˛ile rom‚ne nu i-au pus la dispozi˛ie un
remediu efectiv pentru a se pl‚nge de Ónc„lcarea art. 8, Ónc„lc‚nd astfel art. 13 din
Conven˛ie, care prevede:
îOrice persoan„ ale c„rei drepturi ∫i libert„˛i recunoscute de prezenta
Conven˛ie au fost Ónc„lcate are dreptul s„ se adreseze efectiv unei autorit„˛i
na˛ionale, chiar ∫i atunci c‚nd Ónc„lcarea s-ar datora unor persoane care au ac˛ionat
Ón exercitarea atribu˛iilor lor oficiale.“
87. Guvernul a ar„tat c„ reclamantul a avut deschis„ calea ac˛iunii pentru
Ónapoierea copilului Ón fa˛a organelor judiciare din Rom‚nia. Instan˛ele na˛ionale
erau deplin competente s„ solu˛ioneze cauza ∫i au examinat argumentele
reclamantului pe fond. Guvernul a reamintit c„ art. 13 nu garanteaz„ reclamantului
admiterea cererii sale (a se vedea, mutatis mutandis, Lindberg Ómpotriva Suediei,
cererea nr. 48198/99, decizia din 15 ianuarie 2004).
88. Cu toate acestea, av‚nd Ón vedere concluzia sa de la paragraful 85 de mai
sus, Curtea nu consider„ necesar s„ decid„ separat asupra acestui cap„t de cerere
(a se vedea, mutatis mutandis, Pavletic Ómpotriva Slovaciei, cererea nr. 39359/98,
§ 101, hot„r‚rea din 22 iunie 2004).
III. APLICAREA ART. 41 DIN CONVENfiIE
93. Art. 41 din Conven˛ie prevede:
îŒn cazul Ón care Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
Protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
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dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„ p„r˛ii
lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„.“
A. Prejudiciul
1. Prejudiciul moral privind Rom‚nia
94. Reclamantul a pretins daune morale Ón valoare de 80.000 euro pentru
Ónc„lcarea drepturilor sale de c„tre Rom‚nia.
95. Guvernul rom‚n a ar„tat c„ suma solicitat„ de reclamant este excesiv„ ∫i
a solicitat o evaluare pe baze echitabile, inspirat„ din jurispruden˛a Cur˛ii Ón cauze
similare.
96. Curtea consider„ c„ nu exist„ nici un motiv de Óndoial„ c„ reclamantul a
suferit datorit„ imposibilit„˛ii Ónapoierii copilului s„u ∫i a exercit„rii drepturilor
p„rinte∫ti. Consider„ c„ simpla constatare a unei Ónc„lc„ri nu ar reprezenta o
satisfac˛ie echitabil„. Av‚nd Ón vedere sumele acordate Ón cauze similare (a se
vedea cauzele Ignaccolo-Zenide, §117; Sylvester, § 84; Iglesias Gil ∫i A.U.I., § 67
∫i Maire, § 82, citate mai sus, ca ∫i Sophia Gudrun Hansen Ómpotriva Turciei,
cererea nr. 36141/97, § 115, hot„r‚rea din 23 septembrie 2003) ∫i f„c‚nd o evaluare
pe baze echitabile, a∫a cum impune art. 41, Curtea acord„ reclamantului suma de
15.000 euro cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecat„
100. Reclamantul a pretins 1.100.000 forin˛i, aproximativ 4.550 euro, cu titlu
de cheltuieli de judecat„ Ón procedurile Ón fa˛a instan˛elor rom‚ne ∫i ungare, precum
∫i 424.000 forin˛i (aproximativ 1.750 euro) eu titlu de onorarii de avocat, din care
100.000 forin˛i (aproximativ 415 euro) datora˛i fostului s„u avocat, dl L. Molnar.
101. Ambele Guverne au declarat c„ sunt de accord s„ ramburseze acele
cheltuieli de judecat„ pe care reclamantul dovede∫te c„ le-a suportat efectiv Ón
leg„tur„ cu procedurile respective ∫i Ón m„sura Ón care au un cuantum rezonabil.
102. Œn conformitate cu art. 60 §2 din Regulamentul Cur˛ii, care a fost adus la
cuno∫tin˛a reclamantului printr-o scrisoare din data de 23 februarie 2004, reclamantul
are obliga˛ia de a prezenta documente doveditoare pentru fiecare din sumele solicitate.
Œn absen˛a unor astfel de documente, Curtea poate resinge cererea Ón tot sau Ón parte.
103. Reclamantul ∫i-a prezentat cererea f„r„ a ata∫a vreun document
justificativ. Prin urmare, nu i se pot acorda sumele integrale. Cu toate acestea,
Curtea admite c„ reclamantul trebuie s„ fi suportat unele costuri ∫i cheltuieli
judiciare. Œn consecin˛„, consider„ rezonabil s„-i acorde suma de 1.000 euro cu
acest titlu (fiecare Guvern urm‚nd s„ pl„teasc„ 500 euro).
C. Penalit„˛i de Ónt‚rziere
104. Curtea consider„ c„ penalit„˛ile de Ónt‚rziere trebuie calculate Ón func˛ie
de rata marginal„ de Ómprumut practicat„ de Banca Central„ European„, la care se
adaug„ trei puncte procentuale.
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PENTRU ACESTE MOTIVE, ŒN UNANIMITATE, CURTEA
1. Hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat art. 8 din Conven˛ie de c„tre Rom‚nia;
2. Hot„r„∫te c„ nu este necesar s„ examineze separat dac„ a fost Ónc„lcat art.
13 din Conven˛ie de c„tre Rom‚nia;
...........................................................................................................................
4. Hot„r„∫te
(a) c„ Guvernul rom‚n trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón termen de trei
luni de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii Ón conformitate cu art. 44 §2
din Conven˛ie, suma de 15.000 euro (cincisprezece mii euro) cu titlu de
daune morale, la care se adaug„ suma de 500 euro (cinci sute euro)
cheltuieli de judecat„, sume care se vor converti Ón forin˛i ungure∫ti la rata
de schimb din data pl„˛ii, la care se adaug„ orice tax„ ce ar putea fi
perceput„;
...........................................................................................................................
(c) c„ de la data expir„rii termenului de trei luni men˛ionat mai sus ∫i p‚n„ la
data pl„˛ii, la sumele men˛ionate va fi pl„tit„ o dob‚nd„ simpl„ la o rat„
egal„ cu rata marginal„ de Ómprumut practicat„ de Banca Central„
European„ Ón perioada de Ónt‚rziere la care se adaug„ trei puncte
procentuale;
5. Respinge restul preten˛iilor reclamantului privind acordarea unei satisfac˛ii
echitabile.
Redactat„ Ón englez„ ∫i comunicat„ Ón scris la 5 aprilie 2005, Ón conformitate
cu art. 77 §§ 2 ∫i 3 din Regulament.
J.-P. Costa
Pre∫edinte
S. Dollé
Grefier

CURTEA EUROPEAN√ A DREPTURILOR OMULUI
HOT√R¬REA
din 28 aprilie 2005

Ón cauza Albina Ómpotriva Rom‚niei
(Cererea nr. 57808/00)

Curtea European„ a Drepturilor Omului (Sec˛ia a III-a), statu‚nd Ón cadrul
unei camere format„ din: domnii B.M. Zupancic, pre∫edinte; L. Caflisch, C.
Birsan, doamnele M. Tsatsa-Nikolovska, R. Jaeger, domnii E. Myjer, David Thôr
Bjôrgvinsson, judec„tori ∫i de domnul. V. Berger, grefier de sec˛ie, dup„ ce a
deliberat Ón camera de consiliu, la data de 31 martie 2005, pronun˛„ hot„r‚rea
urm„toare:

PROCEDURA
La originea cauzei se afl„ cererea nr. 57808/00, introdus„ Ómpotriva
Rom‚niei, prin care un cet„˛ean al acestui stat, domnul Mircea Alexandru Albina
(reclamantul), a sesizat Curtea la data de 5 februarie 2000, Ón temeiul articolului 34
din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale
(îConven˛ia“).
Guvernul rom‚n (îGuvernul“) este reprezentat de agentul guvernamental,
doamna Roxana Rizoiu.
Reclamantul se pl‚nge, sub aspectul articolului 6.1 din Conven˛ie, de
caracterul inechitabil al procedurii de revendicare a unui imobil, Óncheiat„ prin
hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii de Apel Gala˛i din 8 septembrie 1999. Pe de alt„ parte,
reclamantul consider„ c„ modul de finalizare a acestei proceduri reprezint„ o
Ónc„lcare a dreptului privind respectarea bunurilor sale, Ón sensul articolului 1 din
Protocolul nr. 1.
Cererea a fost repartizat„ celei de-a doua sec˛ii a Cur˛ii (conform art. 52 alin.1
din Regulament). Ón cadrul acestei sec˛ii, camera desemnat„ s„ examineze cererea
(conform art. 27 alin. 1 din Conven˛ie) a fost constituit„ potrivit art. 26 alin. 1 din
Regulament.
Prin decizia din 3 februarie 2004, Camera a declarat cererea admisibil„.
At‚t reclamantul, c‚t ∫i Guvernul au prezentat observa˛ii scrise cu privire la
temeinicia cauzei (conform articolului 59 alin. 1 din Regulament). Fiecare din p„r˛i
a prezentat comentarii cu privire la observa˛iile celeilalte.
La data de 1 noiembrie 2004, Curtea a modificat structura sec˛iilor sale
(articolul 25 alineatul 1 din Regulament). Cererea a fost repartizat„ celei de-a treia
sec˛ii a Cur˛ii, reorganizat„ astfel (articolul 52 alineatul 1).
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I. CIRCUMSTANfiELE CAUZEI
8. Reclamantul s-a n„scut Ón 1935 ∫i are domiciliul Ón Bucure∫ti.
1. Ac˛iunea Ón desp„gubire, formulat„ Ón baza Legii nr. 112/1995.
9. Œn 1996, reclamantul a solicitat Comisiei pentru aplicarea Legii nr.
112/1995 (îcomisia“) desp„gubiri pentru un imobil na˛ionalizat Ón baza decretului
nr. 92/1950, care apar˛inuse p„rin˛ilor s„i, el fiind singurul lor mo∫tenitor.
10. Printr-o decizie din 16 aprilie 1998, Comisia a admis par˛ial cererea sa,
acord‚ndu-i desp„gubiri pentru o parte a imobilului respectiv, mai precis pentru un
teren de 441,80 metri p„tra˛i ∫i pentru construc˛ia de pe acest teren.
Cu privire la restul imobilului, alc„tuit din 346,70 metri p„tra˛i ∫i din
construc˛ia de pe acest teren, comisia a hot„r‚t c„ acesta nu putea s„ fac„ obiectul
unor desp„gubiri, apreciind, prin propriul raport de expertiz„, c„ respectivul imobil
era un local comercial, m„surile reparatorii prev„zute de Legea nr. 112/1995
nefiindu-i astfel aplicabile. Œntemeindu-se pe articolul 1 din Legea nr. 112/1995,
astfel cum a fost acesta completat ∫i modificat prin articolele 1 ∫i 3 din Hot„r‚rile
de Guvern nr. 20/1996 ∫i 11/1997, comisia a sugerat reclamantului s„ introduc„ o
ac˛iune Ón revendicare Ón baza dreptului comun.
11. Cu toate c„ era supus„ c„ilor de atac, decizia nu a fost contestat„ de
reclamant, devenind astfel definitiv„.
2. Ac˛iunea Ón revendicare imobiliar„ pentru partea din imobil cu destina˛ie
comercial„
12. Œn 1998, reclamantul a introdus o ac˛iune Ón revendicare, la Judec„toria
Br„ila, Ómpotriva Consiliului local, a Direc˛iei de administrare a pie˛elor ∫i
t‚rgurilor, precum ∫i a Direc˛iei serviciilor publice Br„ila, av‚nd drept obiect
partea din imobil pentru care comisia respinsese cererea sa de desp„gubiri.
Reclamantul a sus˛inut c„ aceast„ parte a bunului fusese na˛ionalizat„ Ón mod
ilegal, av‚nd Ón vedere c„ era spa˛iu cu destina˛ie comercial„ la data na˛ionaliz„rii
∫i c„, mai mult, tat„l ∫i mama erau exclu∫i de la aplicarea acestei m„suri, fiind
func˛ionar, respectiv casnic„. Reclamantul Ó∫i Óntemeia ac˛iunea pe articolul 1 din
Legea nr. 112/1995, modificat„ ∫i completat„ de articolele 1 ∫i 3 din Hot„r‚rile de
Guvern nr. 20/1996 ∫i11/1997.
13. Printr-o hot„r‚re din 24 februarie 1999, judec„toria i-a admis ac˛iunea.
Instan˛a a constatat mai Ónt‚i c„ reclamantul ∫i-a dovedit calitatea de mo∫tenitor al
fo∫tilor proprietari ai imobilului Ón litigiu ∫i c„ acesta fusese un spa˛iu comercial la
momentul na˛ionaliz„rii, a∫a cum reie∫ea dintr-un act dotai transcris la 22 ianuarie
1930 la Tribunalul Br„ila, cu ocazia c„s„toriei p„rin˛ilor s„i.
Instan˛a a mai constatat c„, prin decizia sa din 16 aprilie 1998, Comisia
apreciase c„ m„surile reparatorii prev„zute de Legea nr. 112/1995 nu erau
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aplicabile acestei p„r˛i din imobil, av‚nd Ón vedere c„ servea drept spa˛iu comercial
la data na˛ionaliz„rii.
Œn sf‚r∫it, instan˛a a apreciat c„ na˛ionalizarea p„r˛ii din imobil revendicat„ de
reclamant era nelegal„, av‚nd Ón vedere destina˛ia imobilului la momentul
na˛ionaliz„rii, precum ∫i faptul c„ tat„l reclamantului era la acel moment
func˛ionar, calitate care Ól excepta de la orice m„sur„ de na˛ionalizare, conform
articolului 2 din decretul nr. 92/1950.
14. P‚r‚˛ii au formulat apel Ómpotriva acestei sentin˛e.
15. La 22 iunie 1999, Tribunalul Br„ila a admis apelul ∫i a respins ac˛iunea
reclamantului, pe motivul c„ ansamblul imobilului al c„rui mo∫tenitor era – ∫i nu
doar o parte din imobil, conform aprecierii f„cute Ón absen˛a mijloacelor de prob„
de c„tre comisie ∫i de c„tre judec„torie – a fost legal na˛ionalizat. Œn aceste condi˛ii,
reclamantul ar fi putut beneficia, Ón baza Legii nr. 112/1995, de o indemniza˛ie
incluz‚nd partea din imobil revendicat„. Cu privire la acest aspect, Tribunalul a
sus˛inut c„ reclamantul ar fi trebuit s„ atace decizia comisiei prin care i s-a respins
cererea de desp„gubiri pentru Óntregul imobil.
16. Reclamantul ∫i Direc˛ia de administrare a pie˛elor ∫i t‚rgurilor Br„ila au
introdus recurs Ómpotriva acestei solu˛ii. Astfel, reclamantul a sus˛inut c„ pentru
partea din imobil revendicat„ nu a beneficiat de nici o desp„gubire, legea
nr.112/1995 nepermi˛‚nd dec‚t proprietarilor imobilelor legal na˛ionalizate s„
solicite restituirea Ón natur„ sau acordarea unei desp„gubiri. Or, na˛ionalizarea
p„r˛ii din imobil fusese ilegal„, av‚nd Ón vedere c„ la acel moment spa˛iul avea
destina˛ie comercial„.
Direc˛ia de administrare a pie˛elor ∫i t‚rgurilor Br„ila a invocat faptul c„
tribunalul nu a dispus ca reclamantul s„-i pl„teasc„ cheltuielile pentru expertiz„ pe
care le-a suportat Ón procedura Ón fond.
17. Prin decizia sa din 8 septembrie 1999, Curtea de Apel Gala˛i a rezumat
mai Ónt‚i solu˛iile adoptate Ón spe˛„ de c„tre instan˛ele anterioare, precum ∫i
motivele re˛inute de c„tre acestea. Instan˛a a respins recursul formulat de c„tre
Direc˛ia de administrare a pie˛elor ∫i t‚rgurilor, apreciind c„ aceasta era obligat„ s„
pl„teasc„ cheltuielile cu expertiza, av‚nd Ón vedere c„ aceasta prob„ fusese
administrat„ la cererea sa.
18. Cu privire la recursul introdus de c„tre reclamant, Curtea de apel l-a
respins ca fiind v„dit neÓntemeiat, f„r„ a r„spunde motivelor prezentate de
reclamant (paragraful 16).
19. Aceast„ decizie era definitiv„ ∫i irevocabil„, neput‚nd fi atacat„ prin c„ile
de recurs ordinare.
3. Ac˛iunea Ón restituire a p„r˛ii din imobil cu destina˛ie comercial„,
formulat„ Ón baza legii nr. 10/2001
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20. La 1 august 2001, dup„ intrarea Ón vigoare a legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al imobilelor preluate abuziv Óntre 6 martie 1945 ∫i 22 decembrie
1989, reclamantul a transmis Consiliului local Br„ila o cerere de restituire Ón natur„
a p„r˛ii din imobil pentru care Comisia i-a refuzat acordarea de desp„gubiri la 16
aprilie 1998, mai precis pentru terenul de 346,70 de metri p„tra˛i ∫i pentru
construc˛ia aflat„ pe acest teren (paragraful 10).
21. Printr-o hot„r‚re executorie din 25 februarie 2002, completat„ la 31 mai
2002, primarul ora∫ului Br„ila a admis par˛ial cererea ∫i a dispus restituirea Ón
natur„ a terenurilor ∫i a construc˛iilor aflate pe acest teren, bunuri care erau
de˛inute de c„tre prim„rie. Reclamantul a intrat Ón posesia unei p„r˛i din aceste
bunuri la 22 iulie 2002.
22. Reclamantul a indicat c„ un teren de 180 metri p„tra˛i ∫i o construc˛ie
servind drept depozit, care fuseser„ de˛inute de c„tre societatea comercial„ M. nu
Ói fuseser„ restituite. Conform preciz„rilor sale, aceste bunuri reprezentau Ón jur de
65% din partea de imobil pentru care comisia a refuzat la 16 aprilie 1998 acordarea
unei indemniza˛ii.
4. Ac˛iunea Ón revendicare pentru partea nerestituit„ din imobil, formulat„
Ómpotriva Societ„˛ii M.
23. La 13 septembrie 2002, reclamantul a formulat Ón fa˛a Judec„toriei Br„ila
o ac˛iune Ómpotriva Societ„˛ii M, prin care revendica terenul de 180 metri p„tra˛i
∫i depozitul aflat pe acest teren, de˛inute de aceast„ societate (paragraful 22). La o
dat„ neprecizat„, societatea M. a solicitat introducerea Ón cauz„ a Ministerului
Finan˛elor Publice, pentru ca acesta s„ Ói acorde desp„gubiri Ón cazul Ón care
ac˛iunea reclamantului ar fi fost admis„. Societatea a sus˛inut Ón instan˛„ c„
ob˛inuse imobilul litigios printr-un proces de privatizare a fostelor societ„˛i de stat,
reorganizate Ón regii autonome ∫i Ón societ„˛i comerciale, Ón virtutea Legii nr.
15/1990. Astfel, societatea a precizat c„ statul – care Ón schimbul ac˛iunilor Ói
cedase bunuri, printre care ∫i imobilul revendicat de c„tre reclamant – era ˛inut s„
o desp„gubeasc„ Ón caz de evic˛iune.
24. Œn fa˛a judec„toriei Br„ila au avut loc numeroase ∫edin˛e, Ón 2002, 2003 ∫i
2004. La 19 februarie 2004, aceasta ∫i-a declinat competen˛a Ón favoarea
Tribunalului Br„ila. Din elementele de care dispune Curtea, rezult„ c„ aceast„
procedur„ este Ón continuare pe rolul Tribunalului.
II. DREPTUL INTERN APLICABIL
Dispozi˛iile de drept intern aplicabil sunt urm„toarele:
1. Decretul privind na˛ionalizarea nr. 92/1950
Articolul II
îImobilele muncitorilor, ale func˛ionarilor, ale micilor me∫te∫ugari, ale
intelectualilor ∫i ale pensionarilor nu sunt obiectul prezentului decret ∫i nu vor fi
na˛ionalizate“.
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2. Legea nr. 112/1995 privind reglementarea situa˛iei juridice a imobilelor cu
destina˛ia de locuin˛„, trecute Ón proprietatea statului (publicat„ Ón Monitorul
Oficial nr. 279 din 29 noiembrie 1995) Art. 1.
îFo∫tii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e,
trecute ca atare in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dup„ 6 martie
1945, cu titlu, ∫i care se aflau in posesia statului sau a altor persoane juridice la data
de 22 decembrie 1989, beneficiaz„ de masurile reparatorii prev„zute de prezenta
lege.“
3. Hot„r‚rea de Guvern nr. 20/1996, pentru stabilirea Normelor
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 (publicat„ Ón Monitorul Oficial
nr. 16 din 23 ianuarie 1996)
Articolul 1
î(1) Beneficiaz„ de m„surile reparatorii prev„zute de Legea nr. 112/1995
numai fo∫tii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destina˛ia de locuin˛e,
trecute ca atare Ón proprietatea statului sau a altor persoane juridice, dup„ 6 martie
1945, cu titlu, (...), precum ∫i mo∫tenitorii acestora (...). (2) Imobilele cu destina˛ia
de locuin˛e trecute ca atare Ón proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care
au fost preluate ca locuin˛e Ón proprietatea statului Ón baza unei prevederi legale Ón
vigoare la data respectiv„, cum ar fi: Decretul nr. 92/1950 (...).“
4. Hot„r‚rea de Guvern nr. 11/1997 pentru modificarea ∫i completarea
normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, stabilite prin
hot„r‚rea de Guvern nr. 20/1996 (publicat„ Ón Monitorul Oficial nr. 16 din 4
februarie 1997)
Articolul 3
Articolul 1 se completeaz„ cu alineatele (4), (5) si (6) cu urm„torul cuprins:
î(4) Locuin˛ele care au fost preluate de stat cu nerespectarea prevederilor legale in
vigoare la data respectiva sau care au intrat Ón posesia acestuia Ón condi˛iile
inexisten˛ei unei reglementari legale care s„ reprezinte temeiul juridic al
constituirii dreptului de proprietate al statului sunt considerate ca fiind trecute f„r„
titlu Ón posesia acestuia ∫i nu intra sub inciden˛a Legii nr. 112/1995.
(5) Imobilele care nu intr„ sub inciden˛a Legii nr. 112/1995 ∫i pentru care nu
exista titlu valabil constituit Ón favoarea statului pot face obiectul cererilor de
restituire sau de acordare a desp„gubirilor, formulate de persoanele Óndrept„˛ite pe
cale judec„toreasc„, potrivit dreptului comun“.
5. Legea nr. 10 din 14 februarie 2001, privind regimul juridic al unor imobile
preluate abuziv de c„tre stat Óntre 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Articolul 1
î(1) Imobilele preluate Ón mod abuziv de stat, de organiza˛iile cooperatiste sau
de orice alte persoane juridice Ón perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
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precum ∫i cele preluate de stat Ón baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizi˛iilor ∫i
nerestituite se restituie, de regul„ Ón natur„, Ón condi˛iile prezentei legi.
(2) Œn cazurile Ón care restituirea Ón natur„ nu este posibil„ se vor stabili m„suri
reparatorii prin echivalent. M„surile reparatorii prin echivalent vor consta Ón
compensare cu alte bunuri ori servicii oferite Ón echivalent de de˛in„tor, cu acordul
persoanei Óndrept„˛ite, Ón acordare de ac˛iuni la societ„˛i comerciale tranzac˛ionate
pe pia˛a de capital, de titluri de valoare nominal„ folosite exclusiv Ón procesul de
privatizare sau de desp„gubiri b„ne∫ti.“
ŒN DREPT
I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ARTICOLULUI 6
ALINEATUL 1 DIN CONVENfiIE
26. Reclamantul sus˛ine c„ ac˛iunea sa Ón revendicare imobiliar„, finalizat„
prin hot„r‚rea Cur˛ii de Apel Gala˛i din 8 septembrie 1999, nu a fost examinat„ Ón
mod echitabil, astfel cum cere articolul 6 din Conven˛ie, ale c„rui dispozi˛ii
pertinente prev„d urm„toarele:
îOrice persoan„ are dreptul la judecarea Ón mod echitabil (...), de c„tre un
tribunal independent ∫i impar˛ial (...) care va hot„rÓ (...) asupra drepturilor ∫i
obliga˛iilor sale cu caracter civil (...)“.
27. Guvernul sus˛ine c„ nu exist„ nici un motiv de Óndoial„ c„ deciziile
instan˛elor judec„tore∫ti interne Ón procedura de revendicare imobiliar„ nu au fost
conforme dispozi˛iilor dreptului intern. Guvernul reaminte∫te c„, pentru a stabili
dac„ exigen˛ele articolului 6.1 au fost respectate, este necesar s„ fie luat Ón
considerare ansamblul procedurii, ∫i c„ aceast„ dispozi˛ie nu trebuie interpretat„ ca
solicit‚nd instan˛elor judec„tore∫ti un r„spuns detaliat fiec„rui argument invocat de
c„tre p„r˛i (hot„r‚rea Ruiz Torija ∫i Hiro B„lani Ómpotriva Spaniei, din 9 decembrie
1994, seria A, nr. 303-A ∫i B, p.12, par. 29 ∫i paginile 29-30, precum ∫i hot„r‚rea
Higgins ∫i al˛ii Ómpotriva Fran˛ei, din 19 februarie 1998, Culegerea de hot„r‚ri ∫i
decizii 1998-1, p.60, par. 42). Guvernul apreciaz„ c„ faptul c„ hot„r‚rea din 8
septembrie 1999 nu a furnizat un r„spuns explicit tuturor sus˛inerilor reclamantului
nu Ónseamn„ c„ cererea acestuia a fost examinat„ Óntr-un mod neechitabil, Curtea
de apel Óntemeindu-se pe anumite argumente.
28. Guvernul mai consider„ de asemenea c„ motivele pentru care Curtea de
apel a respins recursul reclamantului se reg„sesc Ón hot„r‚rea definitiv„ anterior
men˛ionat„, examinat„ Ón ansamblul ei. Œn sf‚r∫it, Guvernul sus˛ine c„ reclamantul
a intrat Ón posesia bunului litigios, urm‚nd indica˛iile instan˛elor judec„tore∫ti
interne cu privire la continuarea procedurii administrative de restituire.
29. Reclamantul nu este de acord cu teza sus˛inut„ de Guvern. Reclamantul
sus˛ine c„ instan˛ele care au examinat cererea Ón apel ∫i Ón recurs – formulate
Ómpotriva hot„r‚rii primei instan˛e – prin care ob˛inuse c‚∫tig de cauz„ – nu au luat
Ón considerare mijloacele de prob„ prin care se stabilise c„ imobilul revendicat
fusese na˛ionalizat ilegal. Reclamantul subliniaz„ c„ motivele pe care ∫i-a
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Óntemeiat Curtea de apel respingerea recursului nu sunt deloc succinte sau concise,
a∫a cum sus˛ine Guvernul, ci sunt pur ∫i simplu absente. Reclamantul mai arat„ c„,
Ón ciuda procedurii administrative ini˛iate Ón urma hot„r‚rii definitive din 8
septembrie 1999, nu a intrat Ónc„ Ón posesia Óntregului s„u bun.
30. Curtea reaminte∫te c„ dreptul la un proces echitabil, garantat de articolul
6.1 din Conven˛ie, include, printre altele, dreptul p„r˛ilor de a prezenta observa˛iile
pe care le consider„ pertinente pentru cauza lor. Œntruc‚t Conven˛ia nu are drept
scop garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete ∫i efective
(hot„r‚rea Artico Ómpotriva Italiei, din 13 mai 1980, seria A, nr. 37, p.16, par. 33),
acest drept nu poate fi considerat efectiv dec‚t dac„ aceste observa˛ii sunt Ón mod
real îascultate“, adic„ Ón mod corect examinate de c„tre instan˛a sesizat„. Altfel
spus, articolul 6 implic„ mai ales Ón sarcina îinstan˛ei“ obliga˛ia de a proceda la un
examen efectiv al mijloacelor, argumentelor ∫i al elementelor de prob„ ale p„r˛ilor,
cel pu˛in pentru a le aprecia pertinen˛a (hot„r‚rea Perez Ómpotriva Fran˛ei (GC),
cererea nr. 47287/99, par. 80, CEDH 2004-I ∫i hot„r‚rea Van der Hurk Ómpotriva
Olandei, din 19 aprilie 1994, seria A, nr. 288, p. 19, par. 59).
31. Œn spe˛„, Curtea observ„ c„, Ón apel, Tribunalul Br„ila a respins ac˛iunea
reclamantului motiv‚nd c„ Óntregul imobil pe care Ól mo∫tenise intrase Ón mod legal
Ón patrimoniul statului, f„r„ Óns„ s„ analizeze, spre deosebire de Judec„torie,
probele depuse la dosar de c„tre reclamant, sau s„ resping„ motivat, dac„ era cazul,
pe cele pe care le-ar fi apreciat drept nepertinente.
32. Este evident c„, Ón general, nu este Ón sarcina Cur˛ii s„ se pronun˛e asupra
erorilor de fapt sau de drept care ar fi fost comise de c„tre o instan˛„ intern„ (a se
vedea, printre altele, hot„r‚rea Garcia Ruiz Ómpotriva Spaniei (GC), cererea nr.
30544/96, par. 28, CEDH 1999-1), interpretarea legisla˛iei revenind Ón primul r‚nd
autorit„˛ilor interne, mai ales instan˛elor judec„tore∫ti (hot„r‚rea Perez, precitat„,
par. 82; hot„r‚rea Coeme ∫i al˛ii Ómpotriva Belgiei, cererile 32492/96, 32547/96,
32548/96, 33209/96 ∫i 33210/96, par. 115, CEDH 2000-VII). Œn cauza de fa˛„, cel
mai frapant este faptul c„ Ón apel Tribunalul Br„ila a repro∫at reclamantului c„ nu
a atacat decizia comisiei prin care aceasta refuzase s„ Ói acorde desp„gubiri Ón baza
legii nr. 112/1995. Fiind vorba de un spa˛iu cu destina˛ie comercial„, a∫a cum
reie∫ea din raportul de expertiz„ tehnic„ al comisiei, orice solicitare de desp„gubiri
prezentat„ de o persoan„ interesat„, pare sortit„ de la Ónceput e∫ecului, av‚nd Ón
vedere c„ m„surile reparatorii prev„zute de lege privesc exclusiv imobile cu
destina˛ia de locuin˛„ ie∫ite legal din patrimoniul unei persoane (par. 25).
33. Mai mult, Curtea de Apel Gala˛i nu a r„spuns Ón nici un fel argumentelor
reclamantului Ón recurs, Ón care acesta f„cea referire la nelegalitatea na˛ionaliz„rii
∫i, deci, la imposibilitatea de a beneficia de o repara˛ie pecuniar„ Ón baza legii nr.
112/1995. Dac„ Óntr-adev„r, obliga˛ia pe care o impune articolul 6 par. 1 instan˛elor
na˛ionale de a-∫i motiva deciziile, nu presupune existen˛a unui r„spuns detaliat la
fiecare argument (Perez, precitat, par. 81 ; Van der Hurk, precitat, p.20, par. 61;
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Ruiz Torija precitat, par.29; a se vedea, de asemenea, Jahnke ∫i Lenoble Ómpotriva
Fran˛ei (decizie), cererea nr. 40490/98, CEDH 2000-IX), este necesar a se constata
c„, Ón spe˛„, Curtea de Apel Gala˛i a respins recursul formulat de c„tre reclamant
Ómpotriva hot„r‚rii pronun˛ate Ón apel f„r„ s„ precizeze nici un motiv, ∫i aceasta
printr-o hot„r‚re definitiv„ ∫i irevocabil„.
34. Conform jurispruden˛ei Cur˛ii, no˛iunea de proces echitabil presupune ca
o instan˛„ intern„ care nu a motivat dec‚t pe scurt hot„r‚rea sa, s„ fi examinat totu∫i
Ón mod real problemele esen˛iale care i-au fost supuse ∫i nu doar s„ reia pur ∫i
simplu concluziile unei instan˛e inferioare (hot„r‚rea A7e//e Ómpotriva Finlandei,
din 19 decembrie 1997, Culegere de hot„r‚ri ∫i decizii 1997-VIII, p. 2930, par. 60).
Œn cauza de fa˛„, simplul fapt c„ instan˛a de recurs – Curtea de Apel Gala˛i –
a reamintit hot„r‚rile adoptate Ón spe˛„ de c„tre instan˛ele inferioare ∫i argumentele
Ón baza c„rora acestea s-au Óntemeiat, nu putea s„ o scuteasc„ de obliga˛ia de a
examina problemele ridicate Ón recurs de c„tre reclamant (paragraful 16). Aceasta
s-ar fi justificat cu at‚t mai mult cu c‚t instan˛ele inferioare ale c„ror hot„r‚ri au
fost rezumate de c„tre Curtea de Apel Gala˛i ajunseser„ la concluzii radical
diferite, Curtea de Apel Gala˛i fiind astfel la r‚ndul s„u chemat„ s„ hot„rasc„ Ón
ultim„ instan˛„ ∫i s„ pronun˛e o hot„r‚re definitiv„ ∫i irevocabil„. Œn aceste condi˛ii,
Curtea nu poate subscrie argumentului prezentat de Guvern, conform c„ruia
motivele pentru care curtea de apel a respins recursul reclamantului se reg„seau Ón
hot„r‚rea din 8 septembrie 1999, analizat„ Ón ansamblul s„u (paragraful 28).
Œn orice caz, trebuie subliniat c„ instan˛a de recurs – Curtea de Apel Gala˛i –
nu numai c„ a omis s„ r„spund„ argumentelor invocate de reclamant Ón recurs, dar
nici nu a indicat c„ ∫i-ar fi Ónsu∫it motivele prezentate de c„tre instan˛ele inferioare
(a se vedea, per a contrario, Helle, anterior citat, par. 56). Nimic din hot„r‚rea
Cur˛ii de apel nu conduce la concluzia c„ aceasta ∫i-ar fi Ónsu∫it Ón mod real
motivele pe care instan˛a inferioar„, Tribunalul Br„ila, ∫i-a Óntemeiat solu˛ia ∫i c„
nu ar fi identificat vreun argument nou pentru a respinge aceast„ motivare (a se
vedea, per a contrario, Helle, anterior citat, par. 59).
35. Œn consecin˛„, ∫i Ón ciuda faptului c„ Guvernul sus˛ine c„ datorit„
indica˛iilor date de c„tre instan˛ele interne reclamantului i-a fost restituit bunul,
Curtea sus˛ine c„ dac„ acesta ∫i-a putut recupera o parte din bunul litigios, acest
fapt nu se datoreaz„ recomand„rilor Tribunalului Br„ila – reluate de c„tre Curtea
de Apel Gala˛i – cu privire la modul de contestare a deciziei administrative
adoptate Ón baza legii nr. 112/1995, ci faptului c„ reclamantul a recurs la o nou„
procedur„ administrativ„ instituit„ prin legea nr. 10/2001.
36. Œn lumina celor de mai sus, Curtea apreciaz„ c„ reclamantul este
Óndrept„˛it s„ sus˛in„ c„ hot„r‚rea Cur˛ii de Apel Gala˛i nu era suficient motivat„ ∫i
c„ cererea sa, Ón procedura de revendicare finalizat„ prin aceast„ hot„r‚re, nu a fost
examinat„ Ón mod echitabil.
37. Œn concluzie, articolul 6.1 din Conven˛ie a fost Ónc„lcat.
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II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ŒNC√LCARE A ART. 1 DIN PRIMUL
PROTOCOL ADIfiIONAL LA CONVENfiIE

38. Reclamantul sus˛ine c„ modul de solu˛ionare a ac˛iunii sale Ón revendicare
prin hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii de Apel Gala˛i din 8 septembrie 1999 reprezint„
o atingere adus„ dreptului s„u la respectarea bunurilor, Ón sensul articolului 1 din
Protocolul nr. 1, care dispune astfel:
îOrice persoan„ fizic„ sau juridic„ are dreptul la respectarea bunurilor sale.
Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa dec‚t pentru cauz„ de utilitate public„
∫i Ón condi˛iile prev„zute de lege ∫i de principiile generale ale dreptului
interna˛ional.
Dispozi˛iile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile
pe care le consider„ necesare pentru a reglementa folosin˛a bunurilor conform
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribu˛ii, sau
a amenzilor.“
39. Guvernul consider„ c„ viciul de procedur„ invocat de c„tre reclamant, mai
precis absen˛a motiv„rii hot„r‚rii Cur˛ii de Apel Gala˛i nu reprezint„ Ón sine o
atingere a dreptului s„u de proprietate ∫i c„, Ón general, nu a existat o ingerin˛„ Ón
dreptul s„u privind respectarea bunurilor, instan˛ele care au hot„r‚t asupra apelului
∫i a recursului Ómpotriva hot„r‚rii din 24 februarie 1999 – prin care i se admisese
ac˛iunea Ón revendicare – nef„c‚nd altceva dec‚t s„ interpreteze dreptul intern.
40. Reclamantul contest„ argumentele prezentate de Guvern. Acesta sus˛ine
c„ m„surile reparatorii prev„zute de Legea nr. 112/1995 nu priveau dec‚t bunurile
care ie∫iser„ Ón mod legal din patrimoniul unei persoane, ceea ce nu se aplica p„r˛ii
din imobil cu destina˛ie comercial„, obiectul ac˛iunii sale Ón revendicare
imobiliar„. Reclamantul sus˛ine c„ astfel nu trebuie s„ i se repro∫eze, a∫a cum a
f„cut Tribunalul Br„ila, c„ nu a atacat decizia prin care Comisia a respins cererea
lui de acordare de desp„gubiri.
41. Œn observa˛iile complementare (ulterioare datei de 3 februarie 2004, dat„
la care Camera a declarat cererea admisibil„), Guvernul a accentuat schimb„rile Ón
situa˛ia de fapt survenite Ón ceea ce prive∫te ac˛iunea formulat„ de reclamant Ón
baza legii nr. 10/2001 ∫i arat„ c„ doar partea din imobil nerestituit„ Ónc„, obiectul
unui litigiu Ónc„ pendinte Ón fa˛a instan˛elor interne (paragrafele 22-24 anterioare),
continu„ s„ reprezinte obiectul cap„tului de cerere Óntemeiat pe articolul 1 anterior
men˛ionat. Guvernul men˛ioneaz„ c„ na˛ionalizarea bunului litigios a avut loc
Ónainte de 20 iunie 1994, data ratific„rii de c„tre Rom‚nia a Conven˛iei ∫i c„, Ón
consecin˛„, reclamantul nu are un bun actual ∫i nici o speran˛„ legitim„, Ón sensul
jurispruden˛ei constante a Cur˛ii (a se vedea, printre altele cauzele Gratzinger ∫i
Gratzingerova Ómpotriva Cehiei (decizie) [GC], n° 39794/98, § 69, CEDH 2002VII ∫i Malhous Ómpotriva Cehiei (decizie) [GC], n° 33071/96, CEDH 2000-XII).
Cu titlu subsidiar, Guvernul afirm„ c„ r„spunderea sa nu poate fi angajat„ Ón baza
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articolului 1 anterior men˛ionat, av‚nd Ón vedere c„ partea nerestituit„ din imobilul
mo∫tenit de c„tre reclamant este de˛inut„ de c„tre societatea privat„ M.
42. Curtea consider„ c„ aspectele prezentate de c„tre Guvern Ón observa˛iile
sale complementare ˛in mai mult de o excep˛ie preliminar„ privind
incompatibilitatea ratione materiae ∫i ratione personae a acestui cap„t de cerere cu
dispozi˛iile Conven˛iei. Fiind formulat„ pentru prima oar„ dup„ decizia de
admisibilitate a acestei cauze, o asemenea excep˛ie trebuie respins„ (a se vedea,
printre altele, Ceteroni Ómpotriva Italiei, hot„r‚rea din 15 noiembrie 1996,
Culegerea 1996-V, paginile 1755-1756, par. 19).
43. Œn orice caz, Curtea apreciaz„ c„, ˛in‚nd cont de concluziile sale din
paragrafele 36 ∫i 37 anterior men˛ionate, nu este necesar s„ analizeze ∫i fondul
acestui cap„t de cerere (a se vedea, mutatis mutandis, printre altele, cauzele Glod
Ómpotriva Rom‚niei, cererea nr. 41134/98, par. 46, 16 septembrie 2003 ; Laino
Ómpotriva ltaliei[GC], cererea nr. 33158/96, par 25, CEDH 1999-1 ; Zanghi
Ómpotriva Italiei, hot„r‚rea din 19 februarie 1991, seria A n° 194-C, p. 47, par. 23;
Eglise catholique de La Canée Ómpotriva Greciei, hot„r‚rea din 16 decembrie
1997, Culegerea 1997- VIII, p. 2862, par. 50).
III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE
44. CONFORM ARTICOLULUI 41 DIN CONVENfiIE,

îDac„ Curtea declar„ c„ a avut loc o Ónc„lcare a Conven˛iei sau a
protocoalelor sale ∫i dac„ dreptul intern al Ónaltei p„r˛i contractante nu permite
dec‚t o Ónl„turare incomplet„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, Curtea acord„ p„r˛ii
lezate, dac„ este cazul, o repara˛ie echitabil„“.
A. Prejudiciu material ∫i moral

45. Reclamantul solicit„ 53.720 dolari americani (USD), sum„ care
corespunde chiriilor pe care ar fi putut s„ le Óncaseze pentru partea din imobil cu
destina˛ie comercial„ Óntre momentul respingerii ac˛iunii sale Ón revendicare prin
hot„r‚rea definitiv„ a Cur˛ii de apel Gala˛i ∫i data la care i s-a restituit o parte a
bunului Ón cauz„, Ón baza Legii nr. 10/2001. Solicit„ de asemenea restituirea p„r˛ii
din imobil care nu a fost Ónc„ recuperat„ (paragraful 22), precum ∫i plata chiriilor
pe care le-ar fi perceput dac„ ar fi putut s„ Ónchirieze bunul Óncep‚nd cu data la care
ac˛iunea sa Ón revendicare imobiliar„ a fost respins„ de c„tre instan˛ele na˛ionale.
De asemenea, solicit„ 8.000 euro (EUR) cu titlu de desp„gubiri morale pentru
nepl„cerile ∫i frustr„rile cauzate de c„tre instan˛ele interne care au examinat
ac˛iunea sa Ón revendicare imobiliar„, Ónc„lc‚nd drepturile sale la un proces
echitabil ∫i la respectarea bunurilor sale.
46. Guvernul consider„ c„ reclamantului nu ar trebui s„ i se acorde nici o
sum„ cu titlu de desp„gubiri materiale, av‚nd Ón vedere c„ nu a dovedit existen˛a
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unui prejudiciu. Pe de alt„ parte, un litigiu opun‚nd reclamantul unei societ„˛i
private este pe rolul instan˛elor interne, care trebuie s„ determine cine este titularul
dreptului de proprietate asupra p„r˛ii din bunul litigios a c„rui restituire a fost
solicitat„ de reclamant (paragraful 24).
Referitor la prejudiciul moral, Guvernul apreciaz„ c„ suma solicitat„ de
reclamant este exagerat„, mai ales av‚nd Ón vedere c„ din 2002 reclamantul se
bucur„ din plin de dreptul s„u de proprietate asupra unei p„r˛i din imobil. Din
punctul s„u de vedere, o eventual„ constatare a Ónc„lc„rii articolului 6.1 din
Conven˛ie ar constitui Ón sine o repara˛ie echitabil„ satisf„c„toare.
47. Curtea reaminte∫te c„ o hot„r‚re prin care se constat„ o Ónc„lcare
determin„ pentru statul p‚r‚t obliga˛ia juridic„, cu privire la Conven˛ie, de a pune
cap„t acelei Ónc„lc„ri ∫i de a elimina consecin˛ele. Dac„ dreptul intern pertinent nu
permite dec‚t o eliminare imperfect„ a consecin˛elor acestei Ónc„lc„ri, articolul 41
din Conven˛ie confer„ Cur˛ii competen˛a de a acorda o repara˛ie Ón favoarea p„r˛ii
v„t„mate prin actul sau prin omisiunea cu privire la care a fost constat„ o Ónc„lcare
a Conven˛iei. Exercit‚ndu-∫i aceast„ competen˛„, Curtea dispune de o anumit„
marj„ de apreciere, adjectivul îechitabil“ ∫i fragmentul de fraz„ îdac„ este cazul“
dovedind acest aspect.
Printre elementele luate Ón considerare de c„tre Curte, atunci c‚nd se pronun˛„
Ón materie, se num„r„ prejudiciul material, mai precis pierderile efectiv suferite,
rezult‚nd direct din pretinsa Ónc„lcare, ∫i prejudiciul moral, care reprezint„
repararea st„rii de angoas„, a nepl„cerilor ∫i a incertitudinilor rezult‚nd din aceast„
Ónc„lcare, precum ∫i din alte pagube nemateriale (a se vedea, printre altele,
Ernestina Zullo, cererea nr. 64897/01, par. 25,10 noiembrie 2004).
De altfel, Ón cazul Ón care diverse elemente constituind prejudiciul nu se
preteaz„ la un calcul exact sau Ón cazul Ón care distinc˛ia Óntre prejudiciul material
∫i cel moral se realizeaz„ mai greu, Curtea le poate examina Ómpreun„ (cauza
Comingersoll Ómpotriva Portugaliei, [GC], cererea nr. 35382/97, par. 29, CEDH
2000-IV).
49. Œn spe˛„, singura baz„ pentru acordarea unei repara˛ii echitabile const„ Ón
faptul c„ reclamantul nu a beneficiat de o procedur„ echitabil„ pentru a revendica
partea din imobil cu privire la care comisia respinsese cererea de desp„gubiri.
Curtea nu poate Ón nici un caz s„ speculeze asupra modului Ón care ar fi fost
finalizat procesul Ón caz contrar ∫i nici asupra finaliz„rii litigiului actual aflat pe
rolul instan˛elor interne, Ón cadrul c„ruia reclamantul solicit„ recunoa∫terea calit„˛ii
de proprietar asupra p„r˛ii din imobilul Ón litigiu care nu i-a fost Ónc„ restituit„; cu
toate acestea, Curtea nu consider„ ca fiind nerezonabil s„ sus˛in„ c„, av‚nd Ón
vedere absen˛a echit„˛ii Ón cadrul procedurii Ón revendicare imobiliar„, finalizat„
prin hot„r‚rea definitiv„ din 8 septembrie 1999, reclamantul a suferit pierderea
unei ∫anse reale (cauza Pelissier ∫i Sassi Ómpotriva Fran˛ei [GC], cererea nr.
25444/94, par. 80, CEDH 1999-11, ∫i Cri∫an Ómpotriva Rom‚niei nr. 42930/98,
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par. 36, 27 mai 2003). Pronun˛‚ndu-se Ón echitate, a∫a cum se prevede Ón articolul
41, Curtea acord„ reclamantului suma global„ de 5000 Euro pentru toate
prejudiciile.

B. Cheltuieli de judecat„
50. Reclamantul solicit„ plata a 477,65 Euro, sum„ care i-a fost necesar„
pentru a preveni ∫i pentru a repara pretinsele Ónc„lc„ri ale Conven˛iei. Œntemeindu-se
pe un decont am„nun˛it ∫i pe facturile corespunz„toare, reclamantul detaliaz„
aceast„ sum„ astfel :
a) 39,67 euro pentru cheltuieli de transport legate de recuperarea imobilului;
b) 18,52 euro pentru cheltuieli legate de notificarea autorit„˛ilor administrative ∫i a societ„˛ii M. cu privire la restituirea imobilului s„u ;
c) 392,82 euro eu titlu de onorariu al avoca˛ilor care l-au reprezentat Ón fa˛a
instan˛elor interne;
d) 24,51 euro pentru cheltuieli legate de coresponden˛a sa cu Curtea;
e) 2,13 euro pentru fotocopierea documentelor transmise Cur˛ii ;
1. Guvernul nu se opune la plata acestor cheltuieli.
2. Curtea observ„ c„ aceste cheltuieli sunt justificate prin documente
doveditoare. Analiz‚nd solicitarea reclamantului Ón lumina principiilor degajate
din jurispruden˛a sa, Curtea consider„ ca fiind rezonabil s„-i acorde reclamantului
Ón Óntregime suma solicitat„, mai precis 477,65 euro.
C. Major„ri de Ónt‚rziere
53. Curtea hot„r„∫te s„ aplice major„rile de Ónt‚rziere echivalente cu rata
dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca central„
european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA, ŒN UNANIMITATE:
1. hot„r„∫te c„ a fost Ónc„lcat articolul 6 alineatul 1 din Conven˛ie;
2. hot„r„∫te c„ nu este cazul s„ examineze cap„tul de cerere Óntemeiat pe
articolul 1 din Protocolul 1 ;
3. hot„r„∫te c„:
a) statul p‚r‚t trebuie s„ pl„teasc„ reclamantului, Ón termen de 3 luni de la data
r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii, Ón conformitate cu articolul 44 alineatul 2 din
Conven˛ie, suma de 5.000 euro (cinci mii euro) pentru prejudiciul material ∫i
moral, ∫i 477,65 euro (patru sute ∫aptezeci ∫i ∫apte euro ∫i ∫aizeci ∫i cinci cen˛i) cu
titlu de cheltuieli de judecat„, sum„ ce urmeaz„ a fi pl„tit„ Ón moneda na˛ional„ a
statului p‚r‚t la nivelul ratei de schimb aplicabile la momentul pl„˛ii;
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b) Óncep‚nd de la data expir„rii termenului amintit ∫i p‚n„ la momentul
efectu„rii pl„˛ii, aceste sume vor fi majorate cu o dob‚nd„ simpl„ a c„rei rat„ este
egal„ cu rata dob‚nzii pentru facilitatea de credit marginal practicat„ de Banca
central„ european„, la care se vor ad„uga 3 puncte procentuale.
4. respinge celelalte capete de cerere de acordare a unei repara˛ii echitabile.
Redactat„ Ón limba francez„, apoi comunicat„ Ón scris la data de 28 aprilie 2005, Ón
aplicarea articolului 77 alineatele 2 ∫i 3 din Regulamentul Cur˛ii.
Bos˛jan M. ZUPANCIC
Pre∫edinte
Vincent BERGER
Grefier
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