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Capitolul 1
LIBERTATEA DE ÎNTRUNIRE
(articolul 11 al

Convenţiei)

CAZUL EZELIN contra FRANŢEI - Sancţiune disciplinară
unui avocat pentru că nu s-a desolidarizat de o manifestaţie
publică şi virulentă de protest Împotriva unor decizii judiciare şi nu a
consimţit să depună mărturie În faţa judecătorului de instrucţie

U(5o

aplicată

1. - Dl. Roland Ezelin

locuieşte

la Basse-Terre, În Guadelupa , unde

practică profesia de avocat. În februarie 1983, el participă În calitate de

avocat, la o manifesta{ie publică destinată să protesteze Împotriva unor
decizii judiciare, care con damnă trei partizani ai independen{ei la pedepse
cu Închisoare şi amendă pentru degradarea de clădiri administrative. În
timpul manifestaţiei, poliţiei îi sunt adresate injurii şi se scrie pe clădirile
publice mai ales Împotriva magistraţilor. La den unţarea procurorului
general, se deschide o procedură disciplinară Împotriva petiţionarului:
consiliul Ordinului avocaţilor din Guadelupa cons ideră că nu este cazul de
sa n c ţiun e dar, la 12 decembri e 1983, pe baza apelului procurorului
general, Curtea de Apel din Basse- Terre pronunţă pedeapsa dis c iplinară
Împotriva celui blamat. Curtea de Casaţie respinge recursul avocatului
E::elin la 19 iunie /985 .
2. - În cererea sa din 16 octombrie 1985, către Comisie, avocatul
Ezelin invocă art. 10 şi 11 din Convenţie: după el, sancţiunea disciplinară ,
pronunţată Împotriva lui, Încalcă grav libertăţile sale de exprimare ş i de
Întrunire paşnică. 1
• Hotărârea din 26 aprilie 1991

(Cameră)

(seria A nr. 202)

3. - Curtea a rată că avocatul Ezelin a fost sancţionat atât pentru că nu
dezaprobarea faţă de "actele injurioase şi de ultragiere comi se de
manifestanţi ", cât şi pentru că nu a abandonat cortegiul, ca semn că se
şi-a arătat

1 În raportul să u din 14 decembrie 1989, Comisia fOn1lUlează a\'izu l că a existat o violare
a an. 11 ( 15 voturi pen tru, 6 Împotrivă) ş i că nici o problemă di stinctă nu se pune În temeiul
art. 10 (unan imitate).
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desolidarizează

de acesta, şi deoarece nu a consimţit să depună mărturie . Ea
el a fost convocat în faţa magistratului instructor ca urmare
a participării sale la defilare. Din acest moment, problema respectivului refuz
- care prin ea însăşi nu intră în domeniul de aplicare a art. 10 şi Il al
Convenţiei - îmbracă un caracter accesoriu.
constată totuşi că

4. - În circumstanţele cauzei, art. IOse traduce într-o lex gen era lis în
raport cu art. II, lex specia/is, aşa încât Curtea consideră inutil să le ia în
considerare separat (unanimitate).
5. - Principala chestiune în litigiu privea art. II. Conform Curţii ,
termenul "restricţii" care figurează la paragraful 2 al acestuia din urmă nu se
poate interpreta ca neincluzând măsurile luate după o reuniune. Petiţionarul a
folosit, alăturându-se manifestaţiei - declarată în prealabil şi neinterzisă-,
libertatea sa de Întrunire paşnică , iar el însuşi nu a proferat ameninţări şi nu
a făcut inscripţii. Pornind de la aceasta, a existat un amestec în exercitarea
libertăţii sale de întrunire paşnică.
Un asemenea amestec era justificat? Sancţiunea incriminată îşi găseşte,
în mod exclusiv, baza legală în regimul special al profesiei de avocat,
întrucât era " prevăzut de lege". El urmărea un ţel legitim, "apărarea ordinii".
Rămânea

de cercetat dacă el era necesar. Proporţionalitatea cere să se
în balanţă imperativele scopurilor enumerate în art. Il § 2 cu acelea ale
liberei exprimări prin cuvânt, gest sau chiar tăcere, a opiniilor persoanelor
întrunite în stradă sau în alte locuri publice. Căutarea unui echilibru just nu
trebuie să ducă la descurajarea avocaţilor, de teama unor sancţiuni disciplinare,
să-şi prezinte convingerile în asemenea circumstanţe.
pună

Conform Curţii , sancţiunea aplicată avocatului Ezelin se situează către
baza scării de pedepse discliplinare şi îmbracă un caracter, în esenţă, moral.
Cu toate acestea, libertatea de a participa la o întrunire paşnică - în cazul de
faţă la o manifestaţie neinterzisă - capătă o asemenea importanţă, încât nu
poate suferi nici un fel de limitare, chiar şi pentru un avocat, în măsura în
care cel interesat nu comite el însuşi , cu această ocazie, un act blamabil. În
rezumat, sancţiunea incriminată , oricât de mică a fost , nu apare ca necesară
într-o societate democratică . În acest fel, a fost încălcat art. II (6 voturi
pentru , 3 împotrivă).
6. - Curtea decide că această constatare îi dă avocatului Ezelin o
pentru prejudiciul moral suferit (unanimitate).

reparaţie suficientă

Statuând în echitate, ea acceptă, în întregime, cererea de rambursare a
cheltuielilor de judecată şi taxe, adică 40.000 FF (unanimitate).
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Capitolul 2
LIBERTATEA DE ASOCIERE
(articolul 11 al

Convenţiei)

1. Înregistrarea asociaţiilor
~:l1o

CAZUL SIDIROPOULOS ŞI AL ŢII contra GRECIEI - Refuzul
de a înregistra o asociaţie bănuită că ar aduce atingere
integrităţii teritoriale a ţării
1. - Petiţionarii locuiesc În localitatea Florina din Grecia de Nord,
aproape de graniţa fostei republici iugoslave a Macedoniei (FR1M): DI.
Christos Sidiropoulos, născut În 1949, este electrician; DI. Petros Dimtsis,
născut În 1967, este cadru didactic; DI. Anastassios Boules, născut În /941,
este agricultor; DI. Stavros Sovitslis, născut În 1950, este agricultor;
DI. Dimitros Seltsas, născut În 1956, este dentisf.
La 18 aprilie 1990 petiţionarii, care pretind a fi de origine etn i că
"macedoneană" şi de a avea" o conştiinţă naţională macedoneană ", decid,
Împreună cu alte patruzeci şi nouă de persoane, să creeze o asociarie fără
scop lucrativ numită" Casa civilizaţiei macedonene ", care trebuia să-şi aibă
sediul la Florina.
La 12 iunie 1990, petirionarii solicită Tribunalului de mare instanţă din
Florina să Înregistreze asociaria lor, În conformitate cu articolul 79 din
Codul civil. La 9 august 1990, Tribunalul respinge cererea pe motivul că
asociaţia avea ca obiectiv real promovarea ideii că În Grecia există o
minoritate macedoneană, ceea ce este Împotriva interesului naţional al
Greciei ş i deci al legii.
La 7 septembrie 1990, petirionarii iniţiază un apel. La 8 mai 1991,
Curtea de Apel din Salonic respinge acţiunea . Ea consideră că, pentru a
examina o cerere de Înregistrare a unei asocia[ii, nu este obligată să aplice
regulile ob işnuite referitoare la stabilirea faptelor prin probe. Eu nu trebuie
şi nu poate să se li~iteze la probele prezentate de părţi. În spe[ă, ea admite
veridicitatea următoarelor elemente, pe motivul că sunt de notorietate

jurisdicţiilor
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publică:

porfiunea de fară corespun::ând regiunii administrative greceşti a
Macedoniei a fost Întotdeallna grea că ; faptlll că o parte din popula fia sa
vorbeş te o a doua limbă , care este În esel1fă limba bulgară amestecată cu
s la vă, cu g r e a că. Cll v l a hă şi c u albaneză nu dov e d eş t e cu nimic o
ascendenţă s la vă sali bulgară; Republica So cialis tă a Macedoniei urmărea
să creeze un stat macedon ean slav, pentru a-şi asigura un acces la Mare
Egee; În acest scop, ea Încerca să câş tige de partea sa pe locuitorii greci ai
regiunii administrative greceşti a Macedoniei care vorbeau a doua limbă
mai sus m enfionată ; În conformi tate cu instruCfiunile care emanall de la
nişte organi::aţii Cll sediul În străinătate, p e tiţionarii c r e aseră .. Casa
civili::afiei macedonene ", În vederea realizării acestui obiectiv. Curtea se
mai bazează ÎII plus ş i pe nişte articole apărute la 5 februarie 1991 În ziarul
Ethnos ş i la J2 mai 1991 În ziarul Ellinikos Voras, potrivit căro ra doi dintre
peti(ionari au participat la o reuniune a Con[erinfei pentru Securitate şi
Cooperare În Europa la Copenhaga, unde au contestat identitatea greacă a
regiunii administrative grec eş ti a Macedoniei, stabilind o deosebire Între
Greci şi Macedoneni. Curtea co nsideră că acest din urmă fapt, combinat cu
numele asociaţiei ş i cu confinutul statutelor sale, aruncă o Îndoială asupra
obiectivelor sale.
La 20 iunie 1991 , petifionarii fac o acţiune la Curtea de Casaţie.
Printr-o h o tărâre pro nunţată la 16 mai 1994, aceasta le respinge acţiunea.
Ea consideră că ce l e mai mult e dintre mijloace (d e probă) sunt
ne[undamentate şi că judecătorul de fond putea să ia În considerare nişte
elemente care nu filseseră produse de către părţi: era vorba de nişte
elemente fie de notorietate publică , fi e stabilite pe bază de docum ente şi
anume articolele din presă m enţionate În hotărârea Curfii de Apel şi potrivit
cărora doi dintre petiţionari parti c ipa se ră la o reuniun e a Conferinfei
pentru Securitate ş i Co operare În Europa la Copenhaga , unde ei
contestaserâ[aptul că Macedonia greacă arfi greacă.
2. - În petiţia lor din 16 noiembrie 1996 adresată Comisiei, petifionarii
in vocă vio lări ale articolelor 6, 9, 10. 11 şi 14 din Convenţiei
• Hotărârea din 10 iulie 1998

(Cam eră)

(Culegere 1998- /V)

3. - Potrivit guvernului, petiţionarii nu epuizaseră căile de recurs
interne, deoarece nu invocaseră în cadrul jurisdicţiilor naţionale articolele 6,
9, 10 şi 14 din Con ve nţie.
Curtea consideră că învinuirile aduse de petiţionari în legătură cu
articolele 9, 10 şi 14 au tang e nţă cu însăşi substanţa articolului II , astfel
încât petiţionarii s-au sprijinit în faţa judecătorilor naţionali pe nişte mijloace
(de probă) de un efect echivalent, în sensul jurisprudenţei Curţii în materie.
În raportul său din II aprilie 1997. Curtea formulea z ă în unanimitate avizul potri vit
a avut loc o violare a articolului I 1. că nu se impune să se analizeze dac ă a avut loc o
violare a art icolelor 6 ~ I ş i 14 şi că nu se pune ni ci o problemă di s ctinctă l ega l ă de domeniile de
apl icare ale art icolelor 9 ş i 10.
I

căruia
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În ceea ce priveşte Învinuirile legate de artico lul 6 § 1, În măs ura În care
acestea privesc modul În care jurisdicţiile naţional e au utili za t anumite
elemente de probă pentru a respinge cererea de Înregistrare a asociaţ iei , ele
se confundă cu cele ridicate În baza articolului II. C urtea resp inge deci
excepţia (unanimitate).

4. - În faţa Comisiei, Guvernul ridicase un mijl oc de neadmi sibilitate
extras din abuzul de drept de recurs indi vidual, afirmând, printre altele, că
petiţionarii intenţionau să ad uc ă În faţa organelor Co n ve nţi e i diferendul dintre
Grecia ş i ERYM (fostă Republica iu gos la vă a Macedoniei) cu privire la
numele acesteia din urnlă. În faţa Curţii , el ridică din nou această excepţie,
asociind-o de această dat ă cu arti colul 17 din Conve nţi e ş i s u sţi n â nd că
obiectivele unnărite de p etiţ i o n a ri prin intennediul prezentei cauze ve neau În
contradicţie cu acordul Încheiat Între Grecia şi ERYM la 13 septembrie 1995.
Curtea nu consideră că articolul 17 ar intra În j oc , statutul asociaţiei
litigioase neconducând În nici un fel la concluzia că aceasta s-ar prevala de
Co nvenţie pentru a se deda la o ac ti vitate sa u pentru a comite o faptă
urmărind distrugerea drepturilor ş i libertăţilor fundamentale pe care ea le
recunoaşte. Ea respinge deci excep ţia (unanimitate).
refuzul tribunalelor greceşti de a Înregistra asociaţia
o in ge rinţă a a utorităţ ilor În exercitarea dreptului la
liberatea de asociere al acestora din unnă : un astfel de refuz Îi pri va pe cei
interesaţi de orice posibilitate de a continua să uml ărească , În mod colectiv
sau individual , ţeluril e pe care le fixau În statutul asoc i aţ i e i , făcându-i să
nu-şi mai poată exercita respectivul drept.
5. - Potrivit

C urţii ,

petiţionarilor repre z int ă

6. - În ceea ce priveşte justificarea ingerinţei, Curtea co n s ideră mai întâi
aceas ta era " pr evăz ut ă prin lege" , articolel e 79- 8 1 din Co dul civil
permiţând tribunalelor să res pin gă cererea de Înregistrare a unei asociaţii
atunci când con s tat ă că va liditatea statutelor asoc i aţ i ei este s upu să unor
preca uţii . În mod special , ea reţine împreună c u guvern ul că sco pul
asociaţiei , indicat În statute, trebuie să fie cel realmente unn ăr it de aceasta ş i
că nu trebuie să contravină legii , bunelor moravu ri şi ordin ii publice; de
astfel, articolul 105 din Codul c iv il prevede dizolvarea unei asociaţ ii deja
constituite, atunci când se vă d eşte că ea unnăre ş te un scop diferit de cel fixat
prin statutele sale.

că

Curtea de Apel din Salonic ş i-a bazat deci z ia pe convingerea că
conteste identitatea greacă a Macedoniei şi a
locuitori lor săi ş i să aducă ati ngere integrităţii teritoria le a Greciei. Ţin â nd
seama de situaţia care domnea În acel moment În Balcani şi de moti vele de
fricţiuni pe plan politic între Grecia ş i ERYM , C urtea admite faptul că
ingerinţa litigioasă unn ă rea protejarea secur ităţii n aţio n a l e şi a p ărarea ordinii.
p e tiţionarii înţelegeau să

Răm â nea problema n eces ităţii . Curtea s ublini ază că dreptul de a
o asociaţie constituie un element inerent al dreptului en unţat În
articolul 11 , chi ar dacă acesta din urm ă nu proc lam ă în mod expres decât
dreptul de a înfiinţa sindi cate. Posibilitatea pentru cetăţeni de a constitui o

7. -

Înfiinţa
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per soană juridică

pentru a acţiona colectiv într-un do meniu de care su nt
constituie unul dintre cele mai importante aspecte ale dre ptului la
libertatea de asociere, fără de care acest drept s-ar vă di lipsit de orice sens.
Modul în care legisl aţ i a n a ţ io nală con sac ră această libertate ş i aplicarea ei de
către a utorităţi în practică s unt re leva nte cu privire la stadiul atin s de
dem oc ra ţi e în respect iva ţară. Desigur. state le di spun de dreptul de a urm ări
conformitatea ţelului ş i ac ti vi tăţil or unei asociaţii cu regulil e fixate prin
legi s l aţie, însă ele trebui e să -şi folosea s că acest drept într-un mod pe care să 
I împace cu obligaţiile pe care şi le- au asumat în baza Convenţiei ş i sub
rezerva controlului organelor acesteia.
interesa ţi

Ţelurile asociaţiei denumite ,.Casa civilizaţiei macedonene" , aşa cum
sunt ele m eţ ionate în statutele acesteia, tindeau exclusiv la prezervarea ş i la
dezvo ltarea culturii populare ş i tradiţiil or în regiunea Florina. Astfel de ţeluri
îi par C urţii perfect clare ş i legitim e: le este permi s locuitorilor dintr-o
regiune a unei ţări să formeze ni ş t e asoc i aţ ii în sco pul de a prom ova, din
moti ve atât istorice câ t ş i economice , s pecifi cităţi l e acestei regiuni.
Presupunând chiar că fondatorii unei aso ciaţii ca aceea în s p eţă se preva l ează
de o co n ştiinţă min ori t ară, Doc um e ntul Reuniunii de la Copen haga a l
Conferinţei cu pri v ire la dimen siun ea umană a CSCE (capitolul IV) din
29 iuni e 1990 şi Carta de la Pari s pentru o nou ă Euro pă din 21 noiembrie
1990 - pe care, de altfe l, Grecia le-a sem nat - îi autor i zează pe aceşt i a să
creeze nişte asociaţii pentru protecţia patrimoniului lor cu lmral ş i spirimal.

Pentru a refuza cererea de înregistrare, C urtea de Apel din Salonic a
avea ,.m o tive serio ase de a cred e ( .. . ) că term e nul de
« mac e d o neană » [e ra ] folosit p e ntru a conte s ta identitat ea g r eacă a
Macedoniei ş i a locuitorilor săi prin nişte mijloace indirecte şi deci nec instite
şi că vedea în aceasta int e nţia fond atori lor de a aduce atingere int eg rit ăţ ii
teritoriale a Greciei". Ea a luat în co nsiderare din ofic iu, ca pe ni ş te elemente
de pro b ă, anumite fapte pe care petiţionarii pretind că nu au putut să le
conteste în timpul procedurii deoarece nu figurau în dosar, cum este cazul
unor artic ole din presă. C urtea ream int eş te că admin istrarea probe lor este
le ga t ă în primul rând de regu lile drepmlui intern ş i că le revine, în principiu.
juri s dicţiilor naţion a l e să aprecieze e le mente le aduna te de e le. C u toate
acestea, examinarea ate nt ă a articolelor litigioase din presă , care au av ut o
influ e nţ ă d e termin a nt ă asupra soluţionării proces ului , arată că ele rel atau
nişte fapte dintre care unele nu aveau nici o le gă tură cu petiţion ari i ş i că
făc ea u ni şte deducţii în care se vă d ea aprecierea s ubiecti vă a a utorilor
respec ti ve lor lucrări . Bazâ ndu- se pe aceste artico le ş i ţin â nd co nt de
contenciosul politic care domina relaţiile dintre Grecia şi ERYM - fă ră ca
aceasta din urmă să - ş i fi proclamat încă, în perioada res pecti vă, ind epe ndenţa
- juri s dicţiile naţion a l e au ajuns la concluzia periculo z ităţii petiţion a rilor şi a
asociaţi e i pe care ei doreau s-o înfiinţ eze pentru integritatea t er it or ial ă a
Grecie i. Or. această afirmaţie se baza pe o simplă suspiciune în ceea ce
pri v e ş t e a de vă rat e l e inte nţii ale fondatori lor asociaţiei ş i acţiunile pe care
aceasta le-ar fi pumt d esfăş ura o dată ce ar fi început să funcţioneze .
hot ă r â t că
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În aceas tă privinţă, Curtea mai ia În consideraţie şi fapt ul că legislaţia
nu instituie un sistem de control preventiv pentru Înfiinţarea
asoc iaţiil or fără scop lucrativ . Artic olul 12 din Const ituţi e precizează că
Înfiinţarea de asociaţi i nu poate fi supusă unei autorizări prealabile;
artico lul 8 1 din Codul civil au tori zează tribunalele să exercite un simplu
control de legalitate in materie, nu şi un control al oportunităţii.
Curtea nu exclude posibi litatea ca, o dată asociaţia Înfiinţată, ca să fi
putut, sub acoperirea ţelurilor menţionate În statutele sa le, să se dedea la nişt e
activ it ăţi de n eîmpăcat cu acestea. T otuşi, o astfel de eventualitate, pe care
jurisdicţiile naţionale au perceput-o ca pc o cel1itudine, nu ar fi putut să fi e
dezminţită prin ni şte acţiuni concrete, căci, neexistând, asociaţia nu a avut timp
să le desfăşoare. Presupunând că eventualitatca ar fi con finl1ată , autorităţile nu
s-ar afla totuşi deZal1l1ate: În temeiul articolului 105 din Codu l civil, tribunalul
de mare instanţă ar putea să ordone dizolvarea asociaţiei, dacă aceasta ar
urmări mai târziu un scop diferit de cel fixat prin statute . sau dacă funcţionarea
sa s-ar dovedi contrară legi i, bunelor moravuri sau ordinii publice.
Curtea trage concluzia că refuzul de a Înregistra asociaţia petiţionari lor
era dispropoqionat În raport cu obiective le urmărite. Prin urmare. a avut loc
o violare a articolului II (unanimitate).
8. - Bazându-se pe articolul 6 ~ 1. petiţionarii afirmau că jurisdiqiile
greceşti fuseseră lipsite de obiectivitate şi de imparţialitat e. folosind În
deciziile lor nişte expres ii ş i ni şte termeni degradanţi pentru persoana. limba
ş i ori ginea petiţionarilor. În plu s. ele se ba zaseră din oficiu pc ni ş te elemente
de probă nedepuse la dosar ş i nu ordona seră o completare a instrucţiei . aşa
cum aveau obligaţia să o facă În virtutea Codului de procedură ci\iIă .
Curtea notează că invinuiri le aduse de petiţ i onari În baza articolului
6 § 1 se co nfund ă în mare parte cu cele făcute În baza aI1icoiu iui II . Ţ i nând
seama de decizia sa cu privire la acesta din urmă , ea nu consideră că este
necesar să le exam ineze (unanimitate) .
9. - Petiţionarii mai afinl1au, în final , că motivul pentru care constituirea
asociaţiei lor fusese interz i să se găsea în oliginea ş i în conştiinţa câtorva dintre
fondatOiii să i , ca şi în faptul că îşi ex prim aseră in mod public opinia potrivit căre i a
ei aparţineau unei minorităţi. Ei invocau articolele 9. 10 şi 14.
Pl ângerea aceasta raportându-sc la ace l eaşi fapte ca şi do l eanţele bazate
pe articolul II . Curtea nu consideră că trebuie să ia c un oştinţă de ea
( unanimitate).
10. - În domeniul artic olului 50. petiţi onarii in vocau un prejudiciu
moral, care nu ar rezulta doar din tristeţea provocată de respingerea cererii
lor de înregistrare a asociaţiei. Acest rău ar avea ni şte dimensiuni sociale ş i
politice. de vreme ce respectiva resp in ge re fusese însoţită de expresi i
insultante şi degradante care ad u seseră atingere persoanei celor interesaţi ,
care inf1u e nţa seră raporturile lor cu o parte a societăţii din Florina şi care
av u seseră repercusiuni asupra vie ţii lor private şi profesionale. Ei pretindeau
câte 15 .000.000 drahme fiecare, adică un total de 90.000.000 drahme.
greacă
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Curtea admite că petiţionarii au suferit nişte daune morale. Ea consideră
acestea sunt îndeajuns compensate prin constatarea vio l ării
articolului Il (unanimitate).
totuşi că

Pentru cheltuieli de judecată, petiţionarii solicitau 9.295.000 drahme,
din care 1.085.000 drahme pentru procedura în faţa jurisdicţiei interne şi
8.210.0000 drahme pentru cele în faţa organelor Convenţiei .
Curtea consideră rezonabi le cheltuielil e făcute pentru prezentarea în faţa
jurisdicţiilor interne. În schimb, nu a avut loc o audiere în faţa Comisiei, iar
petiţionarii nu au depus un memoriu în faţa Curţii . Statuând în echitate ,
Curtea le alocă 4.000.000 drahme (unanimitate).
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CAZUL SINDICATUL NAŢ IONAL AL POLIŢIEI BELGIE NE
contra BELGIEI - Neco nsultarea de către Ministerul de Interne a
unui sindicat de poliţi şt i , socotit ca insuficient de reprezentativ

1. - Silldi catul Na/ional al PoliJiei Belgiene este deschis tuturor
fil11c!ionarilor din politia comunală , care au calitatea de agenţi comuna li; la
sfârşitul lui 1974 el reprezenta aproape jumătat e din numărul acestora.
În s ărc inată cu fun c!ii atât de poliţie administrativă , cât şi de politie
judiciară, poliţia comuna lă numără În jur de 12.000 de bărbaţi, adică mai
puţin de 10 % din personalul comunal şi provincial.
În ce ea ce priv eşt e relaţiil e Într e Minist erul de 1ntern e, putere
tutelară, şi agen!ii din comun e şi provincii, legea din 27 iulie 1961 a
introdus un sistem de consultare sindicală. Conform art. 9, reprezentanţii
organism elor cele mai reprezentative ale acestor age nţi trebuie să fi e
consultati Într-o serie de domenii, cum ar fi cadrul şi condiţiil e de
recrutare ş i avansare a ag e nţilor din comun e, statutul financiar ş i
treptele de salarizare a ag e nţilor din comun e şi provincii. Ac e astă
proc edură este valabilă p entru elaborarea oricărei dispoziţii normative proiect de lege, hotărâre regală, hotărâre sau c irculară minis terială având legătură cu aceste materii.
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În termenii Hotărârii Regale din 2 august 1966, amendată În 1969,
sunt considerate ca organizaliile cele mai reprezentative ale agenţilor din
provincie ş i din comune numai cele care sunt deschise ansamblului acestui
personal ş i care le apără interesele profesionale. Înlăturat astfel de la
procedura de consultare, Sindicatul Nalional al Po liţiei Belgiene face,
Împotriva Hotărâ rii Regale din 2 august 1966, un recurs În anulare pe care
Consiliul de Stat ÎI respinge la 6 noiembrie 1969.
2. - Sindicatul sesizează Comisia la 5 martie 1970. EI susţine o violare a
art. Il ş i 14 din Con ve nţi e , prin aceea că statul belgian r efilZă să-I
recunoască drept unul din organismele cele mai reprezentative, exc/uzându-I,
În acest f el, de la consultarea sindicală prevăzută prin legisla{ia belgiană.'
• Hotărârea din 27 octombrie 1975 (plenul

Curţii)

(seria A nI'. 19)

3. - Curtea evidenţiază , mai întâi , că art . l l § l nu garantea ză
sindicatelor şi nici membrilor săi un tratament exact din partea statului şi mai
ales dreptul de a fi consultat de acesta. Termenii acestei dispoziţii i se par
totuşi că implic ă faptul că această Convenţie protejează libertatea de a apăra
interesele profesionale ale membrilor unui sindicat prin acţiunea colectivă a
acestuia, ac ţiune pe care statele contractante trebuie, în acelaşi timp, şi să o
autorizeze şi să-i facă pos ibilă administrarea şi dezvoltarea. În vederile Curţii,
se deduce că , pentru apărarea intereselor lor, membrii unui sindicat au dreptul
ca acesta să fie ascultat. Cu siguranţă , art. II § l Ia să fiecărui stat alegerea
mijloacelor care trebuie folosite în acest scop; consultarea constituie unul
dintre ele, dar ex istă ş i altele. Ceea ce cere Convenţia este ca legislaţia
naţional ă să pernlită sindicatelor, conform unor modalităţi necontrare art. l 1,
să lupte pentru a părarea intereselor membrilor săi.
Constatând că Sindicatul Na ţion a l al Poliţiei Belgiene poate acţiona în
diferite feluri pe lângă guvern şi că politica generală a statului belgian ,
tinzând să restrângă numărul organizaţiilor de consultat, nu este, numai prin
ea însăşi , incompatibilă cu libertatea sindicală , Curtea pune concluzia lipsei
v iolării art. Il § I (unanimitate).

4. - În continuare , Curtea cercetează dacă diferenţele de tratament
dintre sindicatul petiţionar şi organismele consultate, în virtutea legislaţiei
belgiene, au un caracter discriminator în sensul art. 14.
Ea începe prin a aminti că ţelul legislaţiei în cauză constă în a evita
anarhia s indicală şi a asigura o politică de personal coerentă şi echilibrată,
care să ţină cont, în mod echitabil , de interesele profesionale ale ansamblului
agenţilor din provincii ş i comune. Acest ţel este, prin el însuşi , legitim ş i
Curtea nu are nici un motiv să creadă că guvernul a avut aici alte intenţii , cu
caracter abuziv. N imic nu dovedeşte , în special, că el a vrut să acorde , în
I

v iolări

În raportul să u din 27 ma i 1974, Comi sia pune În unanimitate concl uzia a b senţe i o ri căre i
a Convenţi ei.
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ace as t ă materie, un pri v ilegiu exclusiv marilor centrale sindical e din cauza
coloraturii lor po litice.
Rămânea
N aţi o nal

al

de

ştiut dac ă

Poliţi e i

de zava ntajul , pe care membrii Sindic atului
Bel g ie ne Îl s up o rt ă, În c o mp a r a ţie cu membrii

s indi ca tel o r c o ns ult a te, nu este di s pr o p o r ţ i o n a t. În ace ast ă pri v inţ ă ,
C urtea ara t ă că so lu ţ i a a dopt a tă prin H o t ă r â rea R ega l ă din 2 a ug ust 1966
con stitui e un mijl oc po tri vit pentru atin gerea scopului leg itim urm ă rit , În
mă s ur a În care co nsulta rea avea l e gătur ă c u probl e me de ordin gene raL
care pri vesc p e toţi ag en ţ ii d in provincii ş i c o mun e. Făr ă Îndoi a l ă,
s in d ica tul peti ţ i o n ar nu a re ni c i e l dre ptul de a fi co nsult a t as upra
ch es tiunil o r pro prii a le p o liţiei comunale , dar ac estea nu r e pr ez intă
decâ t o pa rte din doc um ente le supuse co n s ultă rii o bli gato rii . În afa ră de
aceasta, problema poate să a p a ră ş i pentru di verse catego rii de a genţi din
provincii ş i din comune ca re, dacă s-ar g rupa În s indi cate categoria le. nu
s-ar bucura mai mult de dreptul de a fi co nsultate . Se poate deci Î nţel ege c ă
gu ve rnul nu a c rezut că tre bui e să pr eva dă exce p ţ ii care ar fi ri scat să
gol easc ă de s ub s ta nţă c riteriul reţinut de Hotărâ re a Reg a l ă. Aceste diferite
con si deraţ i i duc C urtea la concluzia c ă, ni ci as upra acestui punct, princ ipiul
prop o rţion a lităţii nu a fost î n că lcat.
În c o n s e c inţ ă, C urtea soc ot eş te c ă nu ex i s tă o di scrimin are c o ntra ră
311. Il § 1 ş i art. 14 combinate (10 vo turi pentru, 4 Î mpotri vă) .
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CAZUL YO UN G , J AMES Ş I WE BST ER contra REGATULU I
UN IT - Con cedi erea un or muncito ri ferov ia ri În v irtutea unui acord
care impun e a p a rt e n e n ţa la un anume sindicat drept c o ndi ţ i e a a n gaj ă rii

1. - Institutia c losed shop (câteodată tradusă În ji'anceză prin
" monopol sindical de angajare ") există de foarte mult timp În Regatul Unit
şi cuprindea În 1980 Înjur de 5 milioane de lucrători. Un closed shop este o
Întreprindere sau un atelier În care, În urma unui acord sau aranjament
Între unul sau mai multe sindicate şi unul sau mai mulţi angajatori sau
asociatii de angajatori, salariatii unei ca tegorii determinate sunt. În
principiu, obligati să apartină sau să adere la un sindicat anum e. Legea /Iu-i
constrânge pe angajatori să obţin ă direct consim{ământul sau avi::ul fiecărui
salariat, Înainte de a da curs unor asemen ea acorduri sau aranjam ente.
Acestea variază mult prin f orma ş i conţinutul lor.
2. - DI lan McLean Young, năs c ut În 1953 şi locuind În Suney, este
angajat În 1972 de către Societatea de Căi Ferate Britanică (British Rai I), În
calitate de funC(ionar de birou. DI No ii! HelllT James, năs c ut În 1928 şi
domiciliat În Hampshire, intră În British Rai I În 1974, ca şef de echipă. Cât
priveş te pe Roland Roger Webster, năs cut În 1914 şi locuind În Kent, el este
recrutat de British Rai I În 1958 şi este În cadrat ca[uncţionar de birou.
În 1975, British Raii Încheie cu trei sindicate un acord de closed shop,
subordonând de aici Încolo angajarea salaria{ilor afilierii la unul din aceste
sindicate. Întrucât nu Îndeplinea u aceas tă condifie, cei trei f eroviari sunt
concediaţ i În 1976. Fiecare din tre ei considera că individul trebuie să aibă
lib ertatea de alegere În ce priveşte apartenenfa sindi c ală; În a[a ră de
aceasta , dnii Young şi Webster avea u obieC(ii Împotriva practicilor şi
a c tivitătilor sindicale, iar primul era Împotriva o rientă ri/ar politice ale
sindicatelor În cau::ă .
În perioada licen(ierilor În litigiu, legea privind sindicatele şi relatiile de
m uncă, adopta tă În 1974 şi amendată În / 976, prevedea că o concediere a unui
salariat, pentru refimt! de a se afilia la un sindicat Într-o situafie de closed shop,
era cons iderată ca n eabu::ivă , cu exceptia situatiei când cel interesat refilZa,
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de bună-credin1ă, din cauza convingerilor sale religioase. să adere la indiferent
ce sindicat. Deoarece motivele pentru care ei nu inten1ionau să se supună
condiţiilor de apartenenţă nu intrau În această categorie. peti1ionarii nu
puteau fa ce recursurile p entru Ii ce nţi ere abuzi vă (daun e interese ş i, În
anumite cazuri, reangajare sau reintegrare) .
3. - Dnii Young ş i James s esizează Comisia la 26 iulie J976, dl Webster
la J8 f ebruarie 1977. Ei sUS1in că aplicarea legii (amendate) din /9 74, care
autorizează concedierea lor, În ciuda caracterului ra1ional al motivelor lor
de a rejilza aderarea la un sindicat, a adus atingere Iib ertă1ii lor de gândire
şi de conştiinţă (art. 9 din Convenţie) , de exprimare (arI. /0) şi de asociere
(art. /1). Ei se plângeau, În afară de aceasta, de abs enţa Ullui recurs ef ectiv
(art. /3). /
• Hotărârea din 13 august 1981 (plenul Cur1ii) (seria A nr. 44)
4. - Înainte de a examina fondul , Curtea se asigură că responsabilitatea
statului reclamat, Regatul Unit, intră în joc. În conformitate cu art. 1 din
Convenţie , fiecare stat contractant recunoaşte oricărei persoane, care aparţin e
de jurisdicţia sa, drepturile şi libertăţile definite în Convenţie; astfel, când
violarea unuia dintre ele este urnlarea unei nerespectări a acestei obligaţii de
către legiuitorul naţional , responsabilitatea revine statului. Or, în s ituaţia în
care cauza imediată a evenimentelor, din care a apărut cazul , se află în
acordul din 1975 între British RaiI şi sindicatele lucrătorilor feroviari , dreptul
intern în vigoare, în perioada respectivă , este cel care a făcut legal
tratamentul de care se plâng petiţionarii . Responsabilitatea Regatului Unit
pentru orice încălcare a Convenţiei, care ar fi decurs din aceasta , este
angajată pe această bază.
S. - Constatând apoi că principalele probleme în litigiu privesc art. Il ,
Curtea sublinia z ă că nu-i revine ei , în această s ituaţie , să aprecieze din
perspectiva Convenţiei sistemul de c/osed shop ca atare; ea nu îi studiază
decât incidenţele asupra petiţion a rilor.
După guvernul britanic, art. Il nu protejează nici un drept de a nu fi
forţat să devii membru al unei asociaţii; acest drept ar fi fost în mod deliberat
înlăturat din Convenţie în timpul lucrărilor pregătitoare. Curtea are o părere
diferită: desigur, ea nu crede că este absolut necesar să se pronunţe asupra
punctului de a şti dacă art. Il garantează nu numai libertatea "pozitivă" de
asociere, ci şi , într-un mod implicit, un " drept negativ" de a nu fi obligat de a
adera la o asociaţie sau la un sindicat; totuşi , chiar dacă în Convenţie nu
există o regulă generală împotriva apartenenţei obligatorii, din aceasta nu
rezultă că a constrânge pe cineva să se înscrie într-un anumit sindicat
cadrează întotdeauna cu spiritul art . Il. O ameninţare cu concedierea, care
1 În raportul să u din 14 decembri e 1979, Comi sia d ă avi zul că a existat o vi olare a arI. II
(14 voturi pentru, 3 împo t r ivă ) , că nu este necesa r să se examineze separat probleme le puse
prin pri sma art . 9 ş i 10. ş i c ă nu a existat, în plus, o violare a art . 13 (8 voturi pentru, 2 împotri vă
ş i 2 abţineri) .
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implică pierderea mijloacelor de existenţă , constituie o formă foarte gravă de
constrângere ; În speţă , ea apăsa asupra salariaţilor angajaţi Înainte
de introducerea oricărei obligaţii de a se afilia la un anumit sindicat. În
aceste condiţii , un asemenea fel de constrângere atinge Însăşi substanţa
libertăţii de asociere , consacrată prin art. II. Cum În orice situaţie
dnii Young, James şi Webster ar fi fost concediaţi, dacă nu s-ar fi Înscris la
unul din sindicatele În discuţie , faptul că ar fi putut crea sau se alătura unui
alt sindicat, la alegerea lor, nu schimbă cu nimic constrângerea pe care au
suferit-o.
În plus, art. 1 I trebuie privit în speţă şi prin prisma art. 9 şi 10, căci
protecţia opiniilor personale, oferită de acestea din urmă sub fonna libertăţii de
gândire, de conştiinţă şi de religie, ca şi libertatea de exprimare, sunt printre
obiectivele garantării libertăţii de asociere. Exercitarea de presiuni , vizând să-i
forţeze pe petiţionari - cel puţin pe dnii Young şi Webster - să se alăture unui
sindicat împotriva convingerilor lor este, şi în acest caz, incompatibilă cu 311. 11.
6. - Cu toate că guvernul britanic a renunţat să pledeze că o atingere a unui
drept constatată de către Curte se justifică prin prisma paragrafului 2 a art. I 1,
Curtea decide să examineze chestiunea din oficiu. Sistemul de c10sed shop nu
este În cauză şi, ca atare, ea nu apreciază avantajele sale susţinute; ea se
angajează să cerceteze dacă tratamentul , suferit în speţă de către petiţionari, era
necesar, într-o societate democratică , pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor
altora. Ea relevă, În special, că numeroase acorduri de c/osed shop nu-i
constrâng pe nesindicaliştii care lucrează să se afilieze la un sindicat anume,
că , în conformitate cu statisticile, o majoritate de aderenţi la si ndicate
dezaprobă ideea de a licenţia persoanele care refuză , pentru motive serioase, să
se înscrie într-un sindicat şi că în 1975 sindicatele desemnate reuneau deja mai
mult de 95% din personalul de la British Raii. Ea constată, de asemenea, că
sindicatele de feroviari nu ar fi fost deloc împiedicate să lupte pentru apărarea
intereselor membrilor lor, chiar dacă legislaţia în vigoare nu permisese să fie
constrânşi la aderare angajaţii ne si ndicalizaţi , având obiecţii de genul celor ale
petiţionariloL Nedreptatea făcută acestora din unnă fiind mai mare decât ceea
ce impunea realizarea unui echilibru just Între diferitele interese în joc şi
neputând fi considerate ca fiind proporţionale cu ţelurile urmărite , Curtea pune
concluzia violării art. II (18 voturi pentru, 3 împotrivă).
7. - A vând în vedere această decizie, Curtea cons ideră i nuti I să
examineze cazul şi prin prisma art. 9 şi 10 şi să statueze asupra existenţei
unei violări a art. 13 (unanimitate).
8. - Petiţionarii cereau o satisfacţie echitabilă pentru diverse daune şi
cheltuieli de judecată . Această chestiune nefiind pregătită , hotărârea o
rezervă şi o trimite la Camera constituită iniţial pentru examinarea cazului şi
care se desesizase, în noiembrie 1980, în favoarea plenului Curţii .

• Hotărârea din 18 octombrie 1982
(seria A nr. 55)

(Cameră)

- Aplicarea articolului 50

9. - Cu titlu de daune materiale (salarii pierdute, drepturi la pensie ,
reducere de tarife pe căile ferate) , petiţionarii cereau 24.708 f (dl Young) ,
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ş i 6.914 E (dl Webster) , plus dobânzi asupra unor sume,
precum şi . în caz ul dlui Webster, 6.200 E pentru ch e ltui e li personale.
Guvernul britanic, care d ă duse deja un aconto de 1.000 E dlui Youn g, de
5.000 ( dlui James ş i de 1.000 f. dlui Webster, le oferea sumele suplimentare
de 16.626 E. 40.2 15 E ş i , respecti v, 7.076 E.

57.280 E (dl James)

Pentru prejudiciul moral , cei int e r esaţ i re c lamau o ind e mni za ţi e
cu ceea ce CUl1ea va găs i drept şi echitabil. Guvemul propunea să
se pl ătească 2.000 E dlui Youn g, 6.000 E dlui James ş i 2.000 E dlui Webster.
conformă

În sfâ rş it , pentru cheltuieli de judecată ş i tax e, atribuite procedurilor
urmate în faţa organelor Convenţiei , petiţionarii înţel egea u să obţină 64.241 ,16
Eş i 342.349 FF. Guvemul ac ceptă să aloce o sumă globală de 65.000 E, minus
35. 764 FF deja primiţi de la Comisie cu titlu de as iste nţă judiciară.
10. - CUl1ea decide că Regatul Unit trebui e să plătească sumele oferite de
gUYell1ul să u cu ocazia negocierilor pentm a ajunge la o reglementare amiabilă,
plus 1.000 E dlui Webster pentru chelnlieli de judecată şi taxe (unanimitate). Ea
respinge cereril e de satisfacţie echitabilă pentru surplus (unanimitate). I
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CAZUL WILSON, NATIONAL UNION OF JOURNA LlSTS ŞI
contra REGATULUI UNIT - Recurgerea unor patroni la
incitaţii financiare pentru a-şi determina salariaţii să renunţe la dreptul
lor de a fi reprez e ntaţi de către un sindicat în negocierile colective
ALŢII

1. - Sindicatul national al jurnaliş tilor (NUl) este recunoscut În că din
a /lul 19 12, având scop ul de a se implica Î/I negocierea co l ec tivă ca re
priv eş t e co ndi(iile de mun că ale m em brilor să i . În noi emb r ie 1989,
Associated Newspapers Limited Îş i declară inten/ia de a nu mai recu n oaşte
NUl ş i de apun e capăt oricărei fo rme de negociere co lectivă. În plus, vorfi
crea te contracte individuale şi va .fi propusă o creştere sa laria lă de 4,5 %
l/It uro rjurnaliştilo r care vor sell/na aceste contracte ş i care vor accepta ca
NU} să nu maifie recu/loscut. DI Wilson , jurnalist la Daily Mai l ş i membru
al NUl, rejilză să semn eze. Salariul să u b en efic iază după aceea de ccÎteva
m ăriri, fără În să a ajunge din urm ă ni1'elul salariilor acelor persoan e care
ben eficiaseră de II/ ărirea de 4,5 %.
2. - Sindicatul na{ional al muncitorilor jeroviari. al celor din sectorul
maritim şi din transporturi (NURMTW) a fost recunoscut de c ătre ABP
(Assoc iated British Ports) pentru a conduce negocieri colective. În februarie
199 1, l1luncitorilor mal/uali din ASP - Southal1lpton li se propun contracte
individuale. Celor care le semn ea::ă li se propune o mărire medie de salariu
de 10 %. ca ş i o asig urare m edi cală privată . cu cOl/di(ia să accepte ca
sindicatul să nu-i mai repre::inte În cadru l negocierilor sa lariale. Dnii
Palmer şi Wyeth refilză să subscrie la lin asemenea contract. În 1991-1992,
ei h e n eficiază de o c reştere de sa lariu şi de indem l/ităţi , dar nu şi d e
asigurarea m edicală pri vată. În 1992, ASP declară că denun(ă conventia
co lec ti vă ş i că În ce t ea ::ă să rec unoască sindicatul, indiferent pentru care
scop.
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DI Doolan şi alte opt persoane sunt angajaţi de ABP la Bute Docks din
Cardill Ei sunt de asemenea qfiliafi la NURMTW. În 1991. fiecare dintre ei
primeşte o scrisoare prin care i se propune un contract individual Însoţit de
o mărire de salariu. dacă a cceptă ca acest sindicat să În ceteze de a mai fi
rec unoscut şi de a-I mai repre::enta şi dacă negocierile cu privire la
creş t e rile salariale anuale nu vor mai fi duse de sindicat În num ele său .
Peti{ionarii refilză să semne::e un asemenea contract. Salariaţii aparţinând
a celeiaşi categorii ca peti{ionarii .yi care acceptaseră contracte individuale
b en eficiază de o creş tere salarială anuală variind Între 8 şi 9 %, superioară
celei acordate peti{ionarilor.
3. fndil'i::ii peti{ionari ses i:: e ază cu tOfii, fi ecare p e cont propriu,
tribunale ale muncii. susţin â nd că este contrar articolului 23 § 1 a) al legii
de s inteză din 1978. cu privire la protec{ia condi{iilor de muncă, să li se
pre tindă să sel11ne::e contracte individuale şi să renunţ e la drepturile lor
sindicale sau, În caz contrar. să accepte o creştere salarială mai redusă.
Procedura Întreprinsă de dnii Wilson , Palmer şi ff\eth ajunge până În fafa
Cam erei Lor::ilor. A ceas ta din urmă se prunun{ă În unanimitate În
defa voarea lor. Ia 16 martie 1995. Ea consideră că nego cierea colectivă
pri vind condifiile de mun c ă nu co ns tituie o cara c teristi c ă deflnitorie a
apartenen!ei la un sindicat.
4. În petiţiile lor din 7 ş i 14 septembrie şi din 19 octombrie 1995,
adresate Comisiei, pe tiţionarii denunţă o violare a articolelor 10 şi II din
Conl'enţie. 1ndivizii peti/ionari mai invocă şi articolul 14 .
• Hotărârea din 2 iulie 2002

(5 ec ţia

llf) (CEDO 2002- V)

5. - Curteea notează că un sindicat trebuie să fie liber să lupte pentru
intereselor membrilor s ăi şi că aceştia din urmă au dreptul de a
obţine ca sindicatul lor să fie ascultat.
apărarea

În momentul petrecerii faptelor, drepml britanic prevedea un sistem de
negocieri colective în întregime voluntar, fără nici o obligaţie pentru patroni
să recunoască nişte sindicate care să conducă aceste negocieri. Nu exista deci
nici un recurs în drept de care petiţionarii s-ar fi putut prevala pentru a-i
Împiedica pe patronii lor să înceteze să le recunoască sindicatele şi să refuze
să reînnoiască convenţiile colective.
Cu toate acestea, Curtea reaminteşte că negocierea colectivă nu este
unei beneficieri efective de libertatea sindicală. Dacă o
asemenea negociere ar fi obligatorie, aceasta ar impune patronilor obligaţia
de a purta negocieri cu sindicatele. Un sindicat trebuie totuşi să fie liber de a
Încerca să-I convingă pe patron, Într-un fel sau alml , să asculte argumentele
pe care el le are de susţinut În interesul membrilor săi . Având În vedere
caracterul sensibil al problemelor sociale şi politice pe care le implică
obţinerea unui just echilibru între interesele concurente aflate În joc şi marile
indispensabilă
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sistemele juridice ale ţărilor care au ratificat Convenţia ,
de apreciere în privinţa modului de a garanta libertatea
sindicală. Sindicatele petiţionare puteau să recurgă la alte măsuri pentru a
apăra interesele membrilor lor. În mod special. dreptul intern protejează un
sindicat care cheamă la grevă sau care susţine o grevă "pentru a pregăti sau a
susţine un conflict profesional".
există

o

care

separă

largă marjă

Prin urmare, Curtea consideră că lipsa, în dreptul britanic , a unei
pentru patroni de a participa la negocieri co lective nu constituie în
sine o violare a articolului II.

obligaţii

6. - Curtea constată că , într-un sistem voluntar de negociere colectivă ,
este fundamental ca un sindicat nerecunoscut de patron să poată lua măsuri
- inclusiv, dacă este necesar, să organizeze acţiuni revendicative - în scopul
de a-I convinge pe patron să accepte o astfel de negociere. În plus, dreptul de
a se afilia la un sindicat comportă un element crucial: salariaţii trebuie să fie
liberi să-şi autorizeze sindicatul să prezinte argumente patronului lor, sau să
le dea instrucţiuni în acest sens , sau să ducă acţiuni pentru apărarea
intereselor acestora. Dacă salariaţii nu dispun de această posibilitate ,
libertatea lor de a aparţine unui sindicat devine i1uzorie. Îi incumbă statului
să vegheze ca membrii unui sindicat să poată recurge în mod liber la acesta
pentru ca să-i reprezinte. în scopul de a se strădui să reglementeze relaţiile
salariaţilor cu patronii lor.
Dreptul britanic nu le interzicea patroni lor, în respectiva cauză , să
o incitare salariaţilor care renunţau la dreptul lor de a fi reprezentaţi
de un sindicat, chiar dacă scopul urmărit era să pună capăt sistemului de
negociere colectivă şi să reducă în mare măsură autoritatea sindicatului , cu
condiţia ca patronul să nu urmărească de fapt să descurajeze pe fiecare
salariat să facă parte dintr-un sindicat sau să-I împiedice să devină membru
de sindicat. Dreptul intern le permitea deci să acorde un tratament mai puţin
favorabil salariaţiilor care nu erau gata să renunţe la o libertate care
constituie un aspect esenţial al apartenenţei la un sindicat. Aceasta a avut ca
efect descurajarea salariaţilor de a se afilia la un sindicat în vederea ocrotirii
intereselor lor sau de a limita posibilităţile lor în această privinţă. Un patron
putea deci să împiedice efectiv un sindicat să lupte pentru apărarea
intereselor membrilor săi sau să-i limiteze capacităţile în acest domeniu.
Curtea observă că acest aspect al dreptului intern a făcut obiectul unor critici
ale Comitetului de experţi independenţi ai Cartei sociale europene şi ale
Comitetului pentru libertatea de asociere al Organizaţiei Internaţionale a
Muncii.
propună

Ea a juns la concluzia că faptul de a pem1ite unor patroni să recurgă la
financiare , în scopul de a-i împinge pe salariaţi să renunţe la nişte
drepturi sindicale importante, a violat articolul II, atât faţă de sindicatele
petiţionare, cât şi faţă de indivizii petiţionari (unanimitate).
incitaţii
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7. Curtea estimează că nu se pune nici o problemă distinctă în lumina
articolului 10 (unanimitate) şi că constatarea violării articolului II o
dispensează să mai examineze învinuirea bazată pe articolul 14 combinat cu
articolele 10 şi II (unanimitate).
8. - În aplicarea articolului 41 , Curtea alocă fiecărui individ petiţionar
suma de 7.730
ca daune morale şi, la un loc , suma de 122.250
sindicatelor petiţionare pentru cheltuieli de judecată (unanimitate).
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:ll:llL CAZUL GRANDE ORIENTE D'ITALIA DI PALAZZO
GIUSTINIANI contra ITALIEI - Interdicţia impusă francmasonilor de
către o lege regională de a candida la funcţii publice.
1. - Peti(ionara este o asociafie de obiedienfă masonică italiană, care
regrupează mai multe loji. Ea există din anul 1805 şi este afiliată
Masoneriei Universale . Având slatutul unei asociaţii de drept privat,
nerecunoscută În ba::a articolului 36 din Codul civil, ea nu are personalitate
juridică. Ea şi-a depus statutul pe lângă UII notar, unde documentul este
accesibil oricui.
2. - Articolul 5 din legea regională nI'. 34 din 5 august 1996, care
stabileşte modalităţile şi condiţiile de prezentare a candidaturilor pentru
nominalizări şi desemnări În funcţii publice de resort din regiunea Marcia
prevede, Între altele, că 1111 le este permis candidaţilor să facă parte din
masonerie.
3. - in cererea sa din 31 ianuarie 1997 adresată Comisiei, asociaţia
denullţă violarea articolelor 11, 8, 9, 10. 14, 15 din COllvenţie, datorită
adoptării, În regiunea Marcia , a legii din /996 .
• Hotărârea din 2 august 2001

(secţiunea

IV) (Culegere 2001)

4. - Potrivit petiţionarei, articolul 5 al legii din 1996 nesocoteşte
at1icolul Il din Convenţie , obligându-i pe candidaţii la nişte funcţii publică
să-şi declare non-apartenenţa la masonerie. El nu limitează doar libertatea de
asociere a fiecărui membru al masoneriei (fiind obligat să renunţe la a fi
membru, fie să renunţe la o funcţie într-un organ regional), ci şi libertatea
asociaţiei însăşi.

Curtea reaminteşte că articolul I I se aplică asociaţiilor , chiar şi în cazul
în care activităţile lor trec în ochii autorităţilor naţionale ca aducând atingere
structurilor constituţionale ale unui stat şi cerând nişte măsuri restrictive.
Acest raţionament este cu atât mai valabil pentru o asociaţie care, în mod
asemănător cu petiţionara, nu este bănuită că ar aduce o asemenea atingere.
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În plus, şi mai ales, măsura litigioasă îi poate provoca un prejudiciu
petiţionarei , anume o pierdere a unor membri şi a prestigiului, Există deci o
ingerinţă în libertatea de asociere, în aşa fel încât petiţionara este îndreptăţită
să se pretindă victimă a violării invocate. Curtea respinge astfel excepţia
ridicată de guvern în această privinţă (unanimitate),
5. - Ingerinţa aceasta er oare
paragrafului 2 din al1icolul 1 1~
Ea era

pre văzu tă

justificată

în lumina primei fraze a

prin lege, din moment ce se baza pe o lege

regională,

Ea unnărea , potrivit guvernului , să "liniştească" opinia publică , într-un
moment în care se di sc ută intens despre rolul pe carc a numiţi membri ai
francmasoneriei l-au avut în viaţa ţării . Curtea admite deci că respectiva
ingerinţă unnărea protecţia securităţii naţionale şi apărarea ordinii.
În schimb, Curtea conchide că interdicţia incriminată , oricât de minimă ar
putea fi pentru petiţion a ră , nu era necesară într-o societate democratică.
Desigur, numărul membrilor, efectivi sau potenţiali , ai asociaţiei petiţionare ,
care pot fi confruntaţi cu dilema de a alege între apartenenţa la masonerie şi
participarea la o competiţie pentru funcţiile vizate prin articolul 5 al legii din
1996, nu poate fi important în raport cu numărul total al membrilor asociaţiei.
Prejudiciul pe care petiţionara l-ar putea s uferi este deci redu s. C u toate
acestea, estimează Curtea. libertatea de asociere este atât de impol1antă încât ea
nu poate suferi vreo limitare oarecare, nici chiar pentru o persoană candidată la
o funcţie publică , în mă s ura în care cel interesat nu comite el însuşi, datorită
apartenenţei la asociaţie , nici un act reprobabil. Pe de altă pal1e, este evident c
asociaţia are de suportat repercursiunile deciziilor membrilor să i .
6. - Interdicţia incriminată era oare
paragrafului 2 al articolului II ?

justificată

d e a doua

fază

a

Curtea consideră că ea era " legitimă". Într-adevăr. s ituaţi a juridică era
îndeajuns de clară pentru a-i permite petiţionarei să -şi regleze conduita. iar
condiţia de previzibilitate era îndeplinită , petiţionara nea vând posibilitatea de
a ataca în justiţie constituţionalitatea articolului 5 al legii din 1996.
În ceea ce pri veşte posturile despre care este vo rba în această dispoziţie ,
ele nu făceau parte din orgnigrama regională , ci se încadrau în alte două
categorii: cea a organizaţiilor regionale şi cea care prec iza numirile şi
desemnări le revenind consiliului regional. Ele ieşeau , deci. din cadrul
"a dministraţiei statului" , o noţiune care cheamă la o interpretare îngustă.
Pe scurt, ingerinţa litigioasă nu îşi găseşte justificarea nici în a doua fază
a paragrafului 2. S-a petrecut, deci , o violare a al1icolului 1 1 (unanimitate).
7. - Curtea nu consideră necesar să examineze separat învinuirile bazate
pe articolele 13 şi 14 ale Convenţiei (unanimitate), deoarece ele se leagă de
aceleaşi fapte ca acelea examinate în baza articolului II .
8. - Ea consideră că însăşi constatarea violării este s uficientă pentru a
repara dauna reclam ată de petiţionară şi îi acordă acesteia suma de
10.000.000 LIT pentru cheltuieli de judecată (unanimitate).
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4. Dizolvarea

asociaţiilor

~~2 , CAZUL PARTIDULUI COMUNIST
ALŢII contra TURCIEI - Dizolvarea unui
Constituţională.

UNIFICAT DIN TURCIA ŞI
partid politic de către Curtea

1. - Partidul Comunist Unifica t din Turcia (TBKP), prim petiţionar,
este un partid politic Înfiin[at la 4 iunie 1990 de că tre treizeci ş i şase de
persoane, printre care Dnii Nihat Sargin şi Na bi Yagci, cel de al doilea şi
respectiv al treilea peti(ionar. Resortisan[i turci cu domiciliul la Istanbul,
ac e ştia din urmă sunt, În momentul p etrecerii faptelor. pr eşedint e şi
respectiv secretar general al TBKP.
La 14 iunie J 990. procurorul general de pe lângă Curtea de Casaţie
invită Curtea Constitu[ională să di=olve TBKP, căruia Îi reproşează că a
vrut să instaureze dom in a[ia un ei clase sociale asupra celorlalte, că a
succedat unui partid politic care /ilsese mai Înainte dizolvat. că a inclus În
num ele partidului term enul d e "co munisi" interz is prin lege ş i că a
desfăşurat nişte activităţi suscep tibil~ de a adu ce atingere integr ităfii
teritoriale a statului şi unităţii naţ iunii. In sprijinul cererii sale, el invocă şi
anumite pasaje din program ul partidului.
La 16 iulie 1991, Curtea Co n s tituţională prollunţă dizolvarea TBKP,
ca re aduce după sine lichidarea ş i tran5ferul că tre Te=aurul public al
bunurilor partidului precum ş i interdicfia, pentru Dnii Sargin şi Yagci, de a
Îndeplini nişte jil11c/ii similare În orice altă forma/iull e politică.
2. - in pe tiţia lor din 7 ianuarie 1992 adresată Com is iei. TBKP
Împreună cu Dnii Sargin ş i Yagci invo că articolele 6§2. 9. 10 ş i J1 ale
Convenţ i ei considerate .fiecare izolat şi combinate cu articolele J4 (pentru
articolele 9, la ş i li) şi 18, precum ş i articolele 1 şi 3 din Protocoluln r. 1' .

• Hotărârea din 30 ianuarie /998 (marea

ca m eră)

(Cu legere 1998- 1)

3. - Dizolvarea TBKP şi interzicerea, pentru conducătorii să i - printre care şi
Dnii Sargin ş i Yagci - să îndep lin ească funcţii comparabile în orice alt partid
politic reprezintă sau nu o violare a dreptului pet iţionaril or la libertatea de asociere?
I La 6 decembrie 1994 , Comis ia declară n eadmis ibil ă cererea, cu excep\ia invinuirii
bazate pe art . 6§2. În raportul său din 3 septembrie 1996, ea fomlu l ează in unani m itate avizul
potrivit că rui a a av ut loc o vio lare a art. II. că nu se pune nici o problemă dist i nctă legată de
a rti co le le 9 ş i 10 ş i că nu es te ca z ul să fie exa minate sepa rat învinuirile adusc in baza
art icolelor 14 şi 18 ale Conven\ iei şi in baza articolelor I ş i 3 ale Protoco lului nr. 1.
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Prima problemă care trebuie lămurită este legată de aplicabilitatea
articolului II, combătută de guvern . Potrivit opiniei Curţii, textul
articolului II fumizează un prim element de răspuns la întrebarea de a şti
dacă partidele politice se pot prevala de această dispoziţie. Dacă articolul I I
menţionează "libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a înfiinţa , împreună
cu alţii, sindicate", conjuncţia " inclusiv" dovedeşte cu claritate că nu este
vorba aici decât de un exemplu, printre atâtea altele, al fom1ei pe care poate
să o ia exercitarea dreptului la libertatea de asociere. Nu se poate, deci, trage
concluzia, aşa cum a făcut-o guvemul , că prin menţionarea sindicatelor pentru nişte motive care ţin în primul rând de dezbaterile aflate în curs la
acea epocă - că autorii convenţiei ar fi înţeles să excludă partidele politice
din domeniul de aplicare al articolului I 1. Partidele politice reprezintă o
fonnă de asociere esenţială pentru buna funcţionare a democraţiei. Ţinând
seama de importanţa acesteia în sistemul Convenţiei, se poate afirma cu
certitudine că şi pal1idele se includ în înţelesul articolului II.
O asociaţie, fie ea un partid politic, nu se situează în afara domeniului de
aplicare a Convenţiei prin simplul fapt că activităţile sale trec în ochii
autorităţilor drept atingeri aduse structurilor constituţionale ale unui stat şi
detennină astfel luarea unor măsuri restrictive. Organizarea instituţională şi
politică a statelor membre trebuie să respecte drepturile şi principiile înscrise în
Convenţie . Contează prea puţin , în această privinţă, că sunt în cauză nişte
dispoziţii constituţionale sau doar legislative. O dată ce statul în cauză îşi exercită
prin ele ,jurisdicţia", ele se află în situaţia de a se supune Convenţiei. De altfel,
dreptul consacrat prin articolul J J s-ar vădi eminamente teoretic şi iluzoriu dacă
nu s-ar referi decât la înfiinţarea unei asociaţii , autorităţile naţionale putând pune
capăt deîndată existenţei acesteia, fără să trebuiască să se conformeze
Convenţiei. Rezultă de aici că protecţia articolului II acoperă întreaga durată de
viaţă a asociaţii lor, dizolvarea lor de către autorităţile unei ţări trebuind, în
consecinţă, să satisfacă cerinţele paragrafului 2 al acestei dispoziţii.
În concluzie, articolul II se aplică faptelor cauzei.
4. - În legătură cu respectarea articolului II, Curtea ajunge, mai întâi , la
concluzia existenţei unei ingerinţe în exercitarea, de către cei trei petiţionari,
a dreptului lor la libertatea de asociere, ţinând seama - fiind vorba de Dnii
Sargin şi Yagci - de calitatea lor de fondatori şi de conducători ai partidului
şi de interdicţia care îi loveşte de a exercita nişte responsabilităţi
asemănătoare în orice altă formaţiune politică. Ea examinează apoi
justificarea ingerinţei.
Compăruţii erau de acord să considere că ingerinţa era "prevăzută de
lege", măsurile litigioase pronunţate de către Curtea Constituţională
bazându-se pe articolele 2, 3 § 1, 6, 1O§ 1, 14§ 1, fostul articol 68 al
Constituţiei, precum şi pe articolele 78, 81 şi 96§3 din Legea nr. 2.820 cu
privire la partidele politice.

Curtea consideră că dizolvarea TBKP
"scopurile legitime" enumerate în articolul II:

urmărea

cel

puţin

unul dintre

protecţia "securităţii naţionale".
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Curtea reţine de la bun început că TBKP a fost dizolvat înainte chiar de
începe activităţile şi că. în consecinţă. această măsură a fost ordonată
numai pe baza statutelor şi a programului acestuia. din care nimic nu arată.
totuşi - aşa cum reiese, de altfel , şi din decizia Curţii Constituţionale - că ele
nu ar reflecta adevăratele obiective ale partidului şi intenţiile conducătorilor

a-şi

săi.

Potrivit părerii Curţii. denumirea pe care şi-o dă un partid politic nu
poate. în principiu . să justifice o măsură atât de radicală ca dizolvarea, în
lipsa altor circumstanţe pertinente şi suficiente. În absenţa unor elemente
concrete care să poată demonstra că, hotărând să se numească "comunisr',
TBKP optase pentru o politică reprezentând o reală ameninţare pentru
societatea sau statul turc , Curtea nu poate să admită că proba bazată pe
numele partidului poate, ea singură , să determine dizolvarea acestuia.
Curtea

subliniază că

una dintre principalele caracteristici ale
în posiblitatea pe care ea o oferă de a rezolva prin dialog
şi fără recurgere la violenţă problemele cu care se confruntă O ţară, şi aceasta
chiar când ele sunt incomode. Democraţia se "hrăneşte" efectiv din libertatea
de exprimare. Din această perspectivă, o fonnaţie politică nu poate fi hărţuită
doar pentru că doreşte să dezbată în mod public soal1a unei părţi a populaţiei
unui stat şi să se integreze în viaţa politică a acestuia în scopul de a găsi ,
respectând regulile democratice, nişte soluţii care să-i poată satisface pe toţi
actorii implicaţi. Or , judecând după programul său, acesta era tocmai
obiectivul TBKP în respectivul domeniu.
democraţiei rezidă

Desigur, nu se poate exclude faptul că programul unui partid politic poate
ascunde nişte obiective şi intenţii care diferă de cele pe care le afişează în mod
public. Pentru a fi siguri de aceasta , trebuie făcută o comparaţie între
conţinutul sus-numitului program şi acţiunile şi luările de poziţie ale titularului
acestuia. Or, în speţă , programul TBKP nu a fost de fel dezminţit prin acţiuni
concrete, deoarece, dizolvat imediat în urma înfiinţării sale, pal1idul nu a avut
nici măcar timp să desfăşoare vreo acţiune. Astfel , el a fost sancţionat pentru
un compol1ament ţinând numai de exercitarea libertăţii de exprimare.
CUl1ea este gata să ţină seama ş i de circumstanţele din jurul cazului supus
sale , în special de dificultăţile legate de lupta împotriva
terorismului. Totuşi, ea nu vede, în speţă, nişte elemente care să-i pellnită - în
lipsa oricărei activităţi a TBKP - să tragă concluzia vreunei responsabilităţi a
acestuia în privinţa problemelor pe care terorismul le pune în Turcia.

examinării

atât de radicală ca dizolvarea imediată şi definitivă a TBKP,
înainte chiar de primele sale activităţi şi însoţită de o interdicţie ,
pentru conducătorii săi , de a desfăşura orice altă activitate politică , se vădeşte
disproporţionată faţă de scopul ullnărit şi prin unnare, nu este necesară într-o
societate democratică. În consecinţă, ea a încălcat articolul II (unanimitate).
O

măsură

pronunţată

5. - În cererea lor adre sată Comisiei , petiţionarii mai invocau şi o
violare a articolelor 9 , 10, 14 şi 18 din Convenţie. Deoarece nu şi-au
menţinut aceste învinuiri cu ocazia procedurii desfăşurate în faţa ei, Curtea
nu vede motivul pentru care le-ar examina din oficiu (unanimitate).

CAZUL PARTIDULU I COMUN IST UN IFICAT DIN TURC IA Ş I ALŢII contra TURCIEI

649

6. - Petiţion a rii susţineau că drept urm are a dizolvării T8KP confiscarea bunurilor sale ş i tra nsferul lor către T eza urul public , apoi
interdicţia care îi lovea pe conducătorii săi de a participa la alegeri - se
produsese o infracţiune referitoare la articolele I şi 3 din Protoco lul nr. 1.
Curtea arată că mă s uril e incrimin ate reprezentau ni şte efecte accesorii
ale di zo l vă rii T8KP, con s titutivă a încălcării articolului l 1. Ea co n s ideră ,
deci , că este inutil să examineze separat acest învinuiri (unanimitate).
7. - Curtea reţine că cererea de reparaţie pentru prej udiciu material se
pe o a plicare fictivă a di s p oz iţiilor care, în legea cu privire la
partidele politice, reglementează acordarea, în anumite co ndiţii. de aj utoare
publi ce că tre respectivele partide. Cererea de rep a raţie se mai ba zează şi pe o
estimare a cotizaţiilor membrilor ş i s impati za nţilor T8KP. Or, nu se poate
specula nici cu privire la efectul aplicării sus-numitelor dispoziţii în cazul
T8KP, nici cu pri vire la tota lul încasărilor de pe unna eventualelor co ti zaţii.
În con se cinţă , este caz ul ca această cere re să fie re s pinsă, în lip sa un e i
legături de cauza litate între vio larea cons tatată ş i prejudiciul invocat.

baze ază

Curtea admite că Dnii Sargin ş i Yagc i au suferit un prejudiciu mora l. Ea
îl consideră însă îndeajuns compensat prin constatarea v i o l ă rii al1icolului I l
(unanimitate).
Statuând în ec hitate. ea le aloc ă Olor Sargin
de judecată , o s um ă g lob a l ă de 120.000 FF.

şi

Yag ci , pentru cheltui e li
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~2~ , CAZUL REFAH PARTISI (PARTIDUL PROSPERITĂŢII) ŞI
ALŢII

contra TURCIEI - Dizolvarea unui partid politic de

către

Curtea

Constituţională

1. - Refah Partisi (Pal'lidul prosperităţii . .. Refah ") este un partid politic
fondat la 19 iulie 1983. Preşedint ele său. Necmettin Erbakan. este deputat.
Şevket Kazan şi AI1In et Tekdal sunt oameni politici ş i a vocaţi ; ambii sunt
deputafi şi vicepreşedinţi ai Re[ah.
La alegerile legislative din 24 decembrie 1995. Refah ob/ine 22% din
voturi şi 158 de locuri (din 450) În Marea Aduare Naţională . devenind ast[el
primul partid politic turc. La 28 iunie 1996. el accede la putere. formând un
g U\ 'ern de coa liţie Împreună c u Partidul Căii Drept e. La alegerile
municipale din 3 noiembrie 1996. el obţine 35% din voturi.
2. - La 21 mai 199 7. procurorul general de pe lângă Curtea de Casa(ie
intent ează În faţa Curţii Cons tituţi o nale o acţiune În dizolvare a partidului
Refah . căr uia Îi reproşează că s -a transformat În .. centru de activită/i
contrare principiului laic ităţii ". El invo că mai multe acte ş i declaraţii ale
unor conductori şi membri ai Refah . din care deduce că anumite obiective
ale partidului. cum ar.fi instaurarea şariei' şi a unui regim teocratic. sulll
incompatibile cu cerin/ele unei so c i e tăţi democratice.
În.faţa Curţii Constituţionale. reprezentanţii petiţionarilor au adlls o serie
de argumente: parchetul s-a referit la simple extrase din discursurile litigioase.
răs rălmăcindu-le sensul şi .fără a ţine seama de context; partidlll Refah care. În
acea epocă. esre la putere de un an de zile. a respectat intotdeauna principiul
laicirăţii şi toate credinţele religioase şi nu rrebuie. deci. con[undat cu partidele
polirice care lIrmăresc instaurarea unui regim totalitar; responsabilii partidului
Refii/I nu au luar cunoşrinţă de anumire comentarii incriminate În aceas tă ca uză
decâr În urma notificării cerererii de dizolvare. venită din parrea procurorului şi
i-au exclus. de alt[el. din parrid pe autorii acestor comentarii. pentru a evita ca
Re.fah să .fie considerar ca un .. cenrru" de activităţi ilegale În sensul legii care
reglem entează acrivitatea parridelor politice.
Prinrr-o horărâre din 16 ianuarie 1998. Curtea Constituţională pronun/ă
di:::olvarea Re.fah, pe motiv că acesta a devenit .. un centru de activităţi contrare
principiului laicităţii ". Ea ordonă de asemenea trans[erarea bunurilor partidului
Re[ah În Te::aurul Public. Ea co ns ideră de alt[el că declaraţiile publice ale
conducătorilor partidului. În special cele aparţinând domnilor Necmettin Erbakan.
Şevket Kazan şi AI1In el Tekdal. au angajat În mod direcr responsabilitatea
pal'lidului Re[ah În ceea ce priveşte con s tituţionalitalea a ctivităţilor sale; În
consecinţă. ea decide să-i decadă pe aceştia din urmă din mandatul lor de deputaţi
ş i să le interzică să exercite anumite alte .fill1Cfii politice pe timp de cinci ani.
3. - Petiţionarii sesizează Comisia la 22 mai 1998. Ei invo că articolele
9. 10. 11. 14, 17 ş i 18 din Convenţie şi articolele I şi 3 din Protocolul nr. 1.
4. - O cam eră (secţia lll) reun eş te şi declară admisibile În parte p etiţiile.
la 3 octombrie 2000. Printr-o hotărâre din 31 iulie 2001, ea conchide că nu a
existat o violare a arricolului II al Convenţiei (paml voturi contra trei) şi că nu
se pune nici o problemă distinctă din perspectiva articolelor 9, 10, 14, 17 ş i 18
ale Convenţiei. ca şi din cea a articolelor 1 ş i 3 ale Protocolului nr. 1
I Şa ri a

= legea islamică (N. R.)
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(unanimitate). La 30 octomhrie 2001, petiJionarii solicită retrimiterea cauzei FI1
faJa Marii Camere. La 12 decembrie 2001, colegiul acesteia le aprobă cererea .
•

Hotărârea

din 13 februarie 2003 (Marea

Cameră)

(CE DO 2003-//)

Părţile recuno ş te a u că di zolvarea partidului Refah ş i m ăs urile care o
constituie o ingerinţă în exercitarea de către p e tiţionari a dreptului
lor la libertatea de asociere recunoscut prin articolul Il.
6. - Curtea estimează în plus că , în conformitate cu cerinţele din
paragraful 2 al acestei di s poziţii, ingerinţa era pr evăz ută prin lege (în
principal prin Constituţie ) ş i um1ărea mai multe scopuri legitime (menţinerea
securităţii naţionale şi a s iguranţei publice, apărarea ordinii ş i /sau prevenirea
delictelor, protecţia drepturilor ş i libertăţilor celorlalţi) .
7. - Rămâne de det erminat dacă ea era " necesară într-o societate
democratică". Curtea estimează că un partid politic poate promova o schimbare
a legislaţiei sau structurilor lega le sau constituţionale ale statului cu două
condiţii: mijloacele utilizate în acest scop trebuie să fie legale ş i democratice;
schimbarea propu să trebuie să fie ea î nsăşi compatibilă cu principiile
democratice fundamentale. De aici decurge în mod necesar faptul că un partid
politic ai cărui responsabili incită la recurgerea la v iolenţă sau propun un proiect
politic care nu respectă democraţia , sau care urmăreşte distrugerea acesteia ş i
nesocotirea drepturilor şi libertăţilor pe care ea le recunoa şte nu se poate preva la
de protecţia Convenţiei împotriva sancţiunilor aplicate pentru aceste motive.
Numai nişte moti ve convingătoare şi imperativ e pot justifica unele
restricţii aduse libertăţii de asociere a partidelor politice, statele contracatante
nedispunând decât de o marjă de apreciere redu să. Cu condiţia să
îndeplinească condiţiile mai sus menţionate , un partid politic care se inspiră
din valorile morale impuse de o religie nu poate fi considerat de la bun
început ca o formaţie care încalcă principiile fundamentale ale democraţiei,
aşa cum rezultă acestea din Co n ve nţie .
Curtea mai consideră că statutul şi programul unui partid politic nu pot
fi considerate ca singur criteriu pentru a detennina obiectivele ş i intenţiile
acestuia. Experienţa politică a statelor contractante a a r ă t at că , în trecut,
partidele politice care aveau scopuri contrare principiilor fundamentale ale
democraţiei nu le-au de zvă luit în texte oficiale până când nu şi-au însuşit
puterea . De aceea, Curtea a reamintit întotdeauna că nu se poate exclude
posibilitatea ca programul politic al unui partid să asc undă obiective şi
intenţii diferite de cele pe care le afişează în mod public. Pentru a ne asigura
de aceasta, trebuie să comparăm conţinutul acestui program cu actele şi
luările de poziţie ale membrilor ş i conducătorilor partidului în cau ză.
8. - Curtea mai face câteva constatări. Mai întâi , actele şi discursurile
membrilor şi conducătorilor Refah, invocate de Curtea Co n s tituţională , erau
imputabile ansamblului partidului .
Apoi , ele dezvăluiau proiectul politic pe termen lung al Refah , care
urmărea instaurarea unui reg im fondat pe şar ia în cadrul unui sistem
multijuridic. Reflectând cu fidelitate dogmele şi regulile propovădui te de
religie, şaria prezintă un caracter stabil şi invariabil. Îi sunt străine principii ca
pluralismul în viaţa politic ă, sau ca evoluţia neîncetată a libertăţilor publice. Un

5. -

însoţeau
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regim bazat pe şaria se delimitează net de valorile Convenţiei, dacă ţinem
seama, în special, de regulile sa le de drept penal şi de procedură penală , de locul
pe care îl rezervă femeilor în ordinea juridică şi de intervenţia sa în toate
domeniile vieţii private şi publice conform normelor religioase. Cât priveşte
sistemul multijuridic, acesta ar introduce în raporturile de drept o distincţie între
persoanele particulare, bazată pe religie, le-ar categorisi potrivit a partenenţei lor
religioase ş i le-ar recunoa ş te drepturi ş i libertăţi nu în calitate de indivizi , ci în
funcţi e de apartenenţa lor la o mi şcare religioasă. Acest s istem nu poate fi
considerat compatibil cu sistemul Convenţiei deoarece, pe de o parte, s uplimă
rolul statului ca garant al drepturilor şi libertăţilor indi v iduale ş i ca organizator
imparţial al exercitării diverse lor convingeri şi religii într-o societate
democratică şi, pe de altă parte, încalcă fără îndoială principiul nedi sc riminării
indivizilor în ceea ce priveşte beneficierea de libertăţile publice.
În fine , Refah nu excludea recurgerea la forţă pentru a - ş i realiza
proiectul şi pentru a menţine în funcţie sistemu l pe care îl prevedea .
Curtea consideră că aceste proiecte erau în contradicţie cu concepţia de
"soc ietate democratică" şi că şansele reale de a le pune în aplicare , pe care
Refah le avea, dăd e au un caracter mai tangibil şi m a i imediat primejdiei
pentru democraţie. Ea a conchis că sa ncţiunea aplicată petiţionarilor de c ă tre
C urtea Constituţională , chiar ş i în cadrul marjei de a preci ere reduse de care
di spunea statu l pârâ t, ră s punde a unei " ne vo i sociale impe rioa se", şi că
ingerinţele în cauză nu pot trece drept disproporţionate faţă de scopurile
urm ăr i te. De vreme ce existau ra ţiuni convingătoare ş i imperati ve ce puteau
justifica dizolvarea partidului Refa h şi decăderea tempor a ră din anumite
drepturi politice, pronunţată împotriva celorlalţi petiţion a ri , nu a avut loc o
violare a articol ului Il (unanimitate) .
9. - Cât priveşte acuzaţiile bazate pe articolele 9, 10, 14, 17 ş i 18, cu
privire la aceleaşi fapte ca acelea examinate în lumina articolului II , Curtea
consideră că este inutil să le mai studieze separat (unanimitate).
10. - În legătură cu învinuirile bazate pe articolele 1 şi 3 din Protocolul nr. 1,
acestea suferă aceeaşi soa I1ă (unanimitate). Curtea notează că atât confiscarea
bunurilor Refah şi transferarea lor la Tezaurul Public. cât ş i interdicţia care îi
l oveşte pe conducătorii săi de a participa la unele alegeri nu sunt decât efecte
secundare ale dizolvării partidului , care este compatibilă cu aI1icolul II .
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Capitolul 3
DREPTUL LA ALEGERI LIBERE
(articolul 3 din Protocolul nr. 1)

1. Sistemele electorale
~~ ( o

CAZU L MAT Hl EU-M O HIN Ş I C LER FA YT co ntra B ELG IEI Mod de desemn are a re pr eze ntan ţ il o r În Co nsiliul Flamand
l. - Dna Lucienne Ma thieu-Mohin ş i dl Georges Clelfayt au domiciliul
În al'Ondismentul adminis t raţ ie i Hal- Vilvorde, În regiun eafla mandă, prima la
Vilvorde ş i al doilea la Rhode-Saint-Genese. A leş i prin sufragiu universal
direct În al'Ondismentul electoral Bruxelles, unde se află cele do u ă oraşe ale
lor, eif ac parte din Senat ş i, respectiv, din Camera R eprezel1ta nţilo r.
În term enii legisla[iei În vigoa re, arondismentul administrati v HalVilvorde aparţine de " regiunea de limbă o landeză" ş i de" regiun eaflamandă ",
deci de autoritatea Consiliului Flamand. Acesta dil/ urm ă se bucură de putere
legis lati vă În problemele " regionale " şi "comul1itare ", În timp ce În Walonia
primele sunt de resortul Consiliului Walon, iar ultimele - În alară de comunele
dil1 " regiunea de lim bă germană " - de cel al Consiliului Comunităţii Franceze.

În timpul unei perioade de tranziţie, care a ÎI/ ceput În J981 şi În că nu s-a
terminat, Consiliul Flamal1d se compune, conform legii speciale a reformelor
instituţio nale din 8 august J980, din membrii grupurilor lingvistice olandeze
de la Camera Reprezentanţilo r ş i de la Senat. Pentru a apar[ine unuia dintre
aceste grupuri, un deputat sau un senator, ales În arondismentul electoral
Bruxelles, trebuie să depul/ă jurăm â ntul său de parlamentar În limba olandeză. OI', dna Mathieu-Mohin ş i dl Clerf m 't l-au depus Înji'an ceză .
În calitate de alegăto ri, numeroasele persoal1 e de exprimare fran ceză,
care tră iesc În comunele arondismentulu i administrati v Hal- Vilvorde, nu
pot deci alege În Consiliul Flamand decât olandezi sau ji'ancoloni care sâfi
con simtit a se a lă tura g rupului lingvistic olandez a l Cam erei lor. cu
consecinlele ce dec urg p entru calculul maj o rităţii calilicate, cerut În
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anumite cazuri prin Constituţie, după reformele din 1970 şi 1980. În calitate
de aleşi, ei /lU potface parte din respectivul Consiliu da că, aşa cum au acest
drept. depun jurământul În limba ji"anceză.

2. - În cererea lor, din 5 februarie 1981, către Comisie, dna MathieuMohi/l şi dl Clelfa)'t denunţă , În dubla lor calitate de alegători ş i de aleşi,
modul de desemnare a unor reprezentanti ai arondismentului administrativ
Hal- Vilvorde În Consiliul Flamand: ei invocă art. 1 şi 3 din Protocolul nI'. 1,
luate separat sau combinate cu art. 14 din C0l1ven/ie. 1
• Hotărârea din 2 martie 1987 (plenul Cur/ii) (seria A nI'. 113)
pentru prima oară cu art. 3 din Protocolul nr. 1, Curtea
necesar să arate, mai Întâi, sensul pe care ea îl dă acestei dispoziţii.
Consacrând un principiu caracteristic unui regim politic cu adevărat
democratic , art. 3 capătă o importanţă capitală în sistemul de la Strasbourg. Ca
şi celelalte clauze normative ale Convenţiei şi Protocoalelor, el nu dă
naştere la simple obligaţii interstatale; el implică drepturile individuale de a
vota şi de a fi ales. Acestea din unnă , totuşi , nu au un caracter absolut ; art. 3
le recunoaşte , fără a le enunţa în termeni clari şi fără măcar a-i defini,
existând loc pentru limitări implicite. Statele contractante se bucură aici de
o m3ljă largă de apreciere, dar Curtea trebuie să se asigure că acele condiţii ,
cu care sunt însoţite aceste drepturi , nu le reduc până la punctul de a le
atinge în însăşi substanţa lor şi să le lipsească de efectivitatea lor, că ele
urmăresc un ţel legitim , iar mijloacele folosite să nu se dovedească a fi
disproportionate .
3. -

Confruntată

consideră

Expresia "corp legislativ" trebuie interpretată În funcţie de situaţia
a statului; ea nu vizează neapărat numai Parlamentul naţional.
În acest caz, Consiliul Flamand are atribuţii şi puteri destul de largi pentru a
fi considerat un element al unui asemenea "corp".

constituţională

În ce priveşte modul de desemnare a " corpului legislativ", art. 3 nu
prescrie nici un sistem determinat. Aici. de asemenea, statele contract an te
dispun de o largă marjă de apreciere, având În vedere diversitatea În s peţă
şi variabilitatea În timp a legilor lor În acest domeniu. Sistemele electorale
caută să răspundă unor obiective, câteodată puţin compatibile între ele (să
reflecte opiniile poporului şi să favorizeze formarea unei voinţe politice);
ele trebuie, în acelaşi timp, să asigure, în afară de libertatea de exprimare,
principiul egalităţii de tratament a tuturor cetăţenilor, fără ca toate buletinele să trebuiască să aibă , pentru aceasta, o greutate egală În ce priveşte
rezultatul şi nici oricare candidat şanse egale de a câştiga . Astfel , nici un
sistem nu ar şti să evite fenomenul "voturilor pierdute" (nule, n.t.)
1 La 12 iulie 1983 , Co mi sia declară ce rerea parţial acceptabilă. În raportu l său din
15 martie 1985 , ea pune concluzia că a existat o violare a art. 3 din Protoco lul nr. 1 în partea
principală a reclamaţiei pe tiţionarilor În calitate de alegător i (10 voturi pentru, I Împotrivă) ş i că
nu este necesar de a se plasa În domeniul ar!. 14 din Convenţie şi nici de a examina sepa rat
chestiunea v iolării Comenţiei şi a Protocolului nr. 1 În ce priveşte aleşii.
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4. - Curtea examinează apoi reclamaţiile petiţionarilor în lumina art. 3
astfel interpretat. Legea specială din 1980 se înscrie într-un sistem
instituţional general al statului belgian, inspirat din principiul teritorialităţii şi
privind atât instituţiile administrative şi publice . cât şi repartiţia
competenţelor şi a puterilor lor. Încă neterminată , refonna în curs caută să
realizeze un echilibru între comunităţi le culturale şi regiuni ale Regatului,
prin intermediul unui ansamblu complex de frâne şi contragreutăţi; ea are ca
ţel să reducă, prin crearea de structuri mai stabile şi descentralizate,
neînţelegerile lingvistice din interiorul ţării. Legitimă în sine, această intenţie
apare cu claritate din dezbaterile unui Parlament naţional democratic şi din
majorităţile masive obţinute de numita lege.
Obligaţia, pentru minorităţile lingvistice , de a acorda sufragiile lor
unor persoane capabile şi gata să folosească limba regiunii lor se întâlneşte
în numeroase state şi nu ameninţă , prin forţa lucrurilor, interesele acestor
minorităţi. Aşa se întâmplă, mai ales, când există garanţii sub forma , spre
exemplu, a unor majorităţi calificate, împotriva modificărilor neaşteptate
sau arbitrare. Într-un caz ca acesta, alegătorii francofoni din arondismentul
Hal- Vilvorde se bucură de drepturi de vot şi de eligibilitate în aceleaşi
condiţii legale ca şi alegătorii olandofoni. Limitarea pe care ei o suportă nu
este disproporţionată şi nu încalcă, deci , art. 3 din Protocolul nr. 1 (13
voturi pentru, 5 împotrivă).

5. - Dna Mathieu-Mohin şi dl Clerfayt denunţau , de asemenea, o
discriminare bazată pe limbă şi apartenenţa la o minoritate naţională.
Constatând că alegaţia se bazează pe argumente care coincid cu cele deja
examinate, Curtea se limitează a face trimitere la motivaţiile prin care ea le-a
înlăturat şi care dovedesc absenţa oricărei " distincţii" în detrimentul celor
interesaţi. Nu a existat deci o violare a art. 14 al Convenţiei, combinat cu
art. 3 din Protocolul nr. I (14 voturi pentru, 4 împotrivă).
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2.

Neeligibilităţile

g,:ţ: ~,

CAZUL GITONAS ŞI ALŢII contra GRECIEI - Anularea unor
alegeri de deputaţi, cu motivaţia că aceştia ar fi exercitat, timp de mai
mult de trei luni În cursul celor trei ani precedând alegerile, o serie de
funcţii publice susceptibile de a genera neeligibilitate.
Băn c ii de In ves tiţii , es te
În postul de director general adjunct al cabinetului primului-minist/'ll
la 24 mai 1989,

1. - DI Constantinos Citonas. sa lariat al
detaşa t
pâ nă

DI Dimitrios Paleothodoros este numit director general al celui de al
doil ea canal al telev iz iunii greceşti, post p e ca re îl ocupă până la
23 noiembrie 1988. DI Nico laos Si!ounakis este numit, la 25 februarie
1987, director gen eral al So c i e tăţii g r eceş ti de radio-televiziun e ş i , la
10 noiembrie 1987, direc tor general al primului canal al televiziunii
gr eceş ti, post pe care ÎI ocupă până la 9 iulie 1988. Toţi trei devin
candidaţi la alegerile legislative din 8 aprilie 1990 ş i sunt aleşi. primul În
a doua c irc umscripţi e din Atena, al doilea În circumscripţia din Zante ş i al
treilea În cea din Lesbos.
La date diferite. eş alonându- se Între 25 aprilie şi 2 mai 1990, patru
din aceste c irc ums c ripţii ş i un candidat - concurent al celui de al
treilea peti/ionar - la chiar aces te alegeri. s es i= ează Curtea Supremă
Sp ec ială: ei cer anularea alegerilor celor int e r esa ţi invocând anumite
motire de nee/igibilitate elllll1ţate la articolul 56. paragrajit! 3 al Constitu/iei.
alegători

pe 23 ianuarie ş i pe 29 mai 1991, Curtea
alegerea pe tiţionarilo r : faptul de a fi exercitat
jill1 cţiile men/ionate mai sus În timpul unei perioade mai mari de trei luni În
c urs ul ce lor tre i ani precedând alegerile co ns titui e un m o ti v de
neeligibilitate În toate circumscrip/iile teritoriului //(//iona1.
Prin trei

hotărâri pronunţate

Supremă Spec ială a nulea=ă

2. - De la 23 /Ilai 1990 la 13 septembrie 1993, dl loannis Ka varabs
o c up ă

postul de prim-g uvernator adjun ct al Orga nismului de Securitate
EI devine candidat la alegerile legislative din 10 octombrie /993 şi
este ales În c ircums cripţia din Evros.
So c ială .

La 2 noiembrie 1993. un candidat concurent În a ceeaş i circumscrip/ie
Curtea Supremă Specială: el cere anularea alegerii lui Kavarat=is.

sesi= ează
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in\'O când anumite motive de neeligibilitat e. e nunţat e de articolul 56,
paragrafiil 3 al ConstiUlfiei. Printr-o hotărâre din 22 martie 1995, Curtea
Supremă Specială anulează alegerea.

3. - De la 1 septembrie 199 l la 13 septembrie 1993, dl Gerassimos
Giakoumatos ocupă posllll de al doi/ea guvernator adjunct al Organismului
de Securitate Socială. EI devine candidat la alegerile legislative din
la octombrie 1993 şi este ales În a doua circumscripfie din Atena.
La 2 noiembrie 1993. un candidat concurent din aceeaşi circumscrip{ie
Curtea Supr e mă Spe c ială: el ce re anularea alegerii dlui
Giakoumatos in vocând anumite motive de neeligibilitate, enunţate În
articolul 56, paragrafiil 3 al COl/stitu(iei. Printr-o hotărâre din 22 martie
1995, Curtea Supremă Specială anulea::ă alegerea.

sesizează

4. - DI Gitonas sesi::eazel Comisia la 12 iU/lie 1991, dnii Paleothodoros
Slfoullakis la 22 noiembrie 1991, dl Ka va rat::is la 16 mai 1995 şi dl
Giakoumatos la 28 mai 1995. 1nvocând articolul 3 al Protocolului nI'. 1, ei
se plâng de anularea alegerii lor În Parlament'-

şi

• Hotărârea din J iulie 1997 (Cameră) (Culegere/ 1997- 1V)
invocau faptul că anularea alegerii lor de către Curtea
În virtutea articolului 56, paragraful 3 al Constituţiei, a
nesocotit dreptul corpului electoral de a-şi alege În mod liber reprezentanţii
şi, prin aceasta, propriul lor drept de a fi aleşi. Ei estimau că articolul 56,
paragraful 3 este impreci s şi incoerent, dar esenţialul reclamaţiei lor se
referea la hotărâriie Curţii Supreme Speciale: aceasta, În contradicţie cu
jurisprudenţa sa, ar fi interpretat într-un mod extensiv amintitul articol şi ar fi
instituit astfel noi cazuri de neeligibilitate care nu figurează în articol; or,
neeligibilităţile sunt În mod limitativ enumerate În însu ş i textul Constituţiei
şi nu pot da loc decât la o interpretare restrictivă.
5. -

Petiţionarii

Supremă Specială,

6. - După ce a minteşte jurisprudenţa sa referitoare la articolul 3 al
Protocolului nr. 1, Curtea afirmă că statele dispun de o mare libertate pentru
a-şi stabili, în propria ordine constituţională , reguli referitoare la statutul
parlamentarilor, printre care şi criteriile de neeligibilitate. Cu toate că provin
dintr-o preocupare comună - a asigura independenţa aleşilor, dar şi libertatea
alegătorilor - aceste criterii variază În funcţie de factorii istorici şi politici
proprii fiecărui stat; multitudinea de situaţii prevăzute În constituţii le şi
legislaţiile electorale a numeroase state membre ale Consiliului Europei
I În rapoartele sale din 7 martie 1996 (d nii Gitonas. Palcoth odo ros şi Sifounakis).
28 noi embri e 1996 (dl Kavarat zis) şi 21 ianuarie 1997 (dl Giakoumatos), Comisia conchide că
articolul 3 al Protocolulu i nr. 1 a fost violat (9 voturi pentru, 8 Împotrivă În cazul dlui Gitonas şi
alJ ii. 16 voturi pentru. 12 Împotri\' ă În cel al dlui Kavaratzis şi 14 voturi pentm, 12 Împotrivă În
cel al dlui Giako umatos).
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demonstrează di vers itatea de alegeri posibile în materi e. În acelaş i timp, nici
unul dintre aces te criterii nu ar trebui considerat mai adecvat decât altul, cu
condiţia ca el să garanteze exprimarea voinţei poporului prin alegeri libere,
cinstite şi periodice.

Neeligibilitatea stabilită prin articolul 53, paragraful 3 al Constituţiei al
echivalent se reg ăseşte În num eroase state membre ale Consiliului
Europei, v i zează un dublu obiectiv, ese nţial pentru buna funcţionare şi
m e nţiner ea regimului democratic: p e d e o parte , a asigura egalitatea
mijl oace lo r de influenţ ă între ca ndid a ţii de diferite tendinţe politice ,
deoarece , câteodată, titul ari i de funcţii publice pot fi avantajaţi, în mod
abuziv, în detrimentul altora ; pe de altă parte, a proteja corpul electoral de
pres iunil e acestor titulari care, chiar din cauza funcţiilor lor, sunt determinaţi
să ia numeroase ş i importante dec izii şi di spun de un m are prestigiu în ochii
celor pe care -i a dmini strează , î n aşa fel, încât ar putea orienta alegerea
electorală a acestora din um1ă. C urtea recunoa ş te că s istemul instaurat prin
articolul 56 pre zi ntă o anumită complexitate. T ot uşi , ea nu observă nici o
inc oe renţ ă ş i , cu atât mai puţin, l-ar putea considera drept arbitrar.

cărei

7. - P et iţion a rii con sacrau ese nţialul argumentaţiei lor în a demonstra
nu numai că funcţiile pe care le exe rcita seră nu intrau în câmpul de aplicare
al articolului 56 , paragraful 3, dar, ş i că juri s prudenţa Curţii Supreme
Spec iale nu lăsa să se preva dă că ea ar adopta o asemenea poziţie.
8. - Mai întâi , Curtea aminteşte că primele autori zate să interpreteze şi
aplice dreptul intern sunt autorităţile naţionale şi, îndeosebi , Curţile şi
Tribunalel e , special calificate în m a terie. Ea relevă , apoi , că funcţiile
exercitate de către petiţionari nu figurează în mod expres printre cele
m e nţionat e în articolul 56, parag raful 3. Totuşi , aceasta nu garanta celor
int eresaţ i dreptul de a se vedea aleşi. Curtea Supremă Specială s tatuea ză , în
mod suveran, În virtutea art icolului 58 al Constituţiei, în toate contestaţiile
referitoare la nee li g ibilitate şi , ca în oricare ordine juridică prevăz â nd un
asemenea sistem , ce l care a fost ales în pofida reg ulilor în v igoare este
dec ăz ut din calitatea de deputat.
să

Or, C urtea Supremă Speci a lă , în urma analizării naturii posturilor
ocupate de către petiţionari şi a legislaţiei aferente, a considerat că acestea se
asimilează celor descrise la parag raful 3 al articolului 56; ea constata, în
plus, îndeplinirea de către fiecare dintre cei interes aţ i a condiţiilor referitoare
la perioada exercitării funcţiilor, la durata acestora, precum ş i a celor în
m ăs ură să antreneze neeli gibilitatea. Din motive rezonabile , ea a apreciat
necesar să pronunţ e anularea alegerii acestora din urmă . Curtea nu ar fi putut
ajunge la o concluzie diferită ; nimic în hotărâri le Curţii Supreme Speciale nu
permite să se creadă că amintita anulare era contrară legislaţiei greceşti ,
arbitrară sa u disproporţionată , sau că ea ar contracara " libera expresie a
opiniei poporului asupra alegerii corpului legislativ". În consecinţă, nu a avut
loc o viol are a articolului 3 al Protoco lului nr. I (unanimitate).
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B. YB.l.L. 1997. p. 410-412.
~~ lIDo

CAZUL PODKOLZINA contra LETONIEI - Neeligibilitate În
Parlament pentru cunoaştere insuficientă a limbii oficiale

1.- lngrida Podkolzina. resortisantă letonă născută În 1964, cu
domiciliul În localitatea Daugavpils, este membră a minorităţii rusofone
(aproape 40% a populaţiei) din Letonia.
Ea figureză În calitate de candidată pentru circumscripţia din Latgale
pe lista Partidului armoniei naţionale pentru alegerile parlamentare din 3
octombrie 1998. Această listă este Înregistrată de Comisia electorală
centrală după ce susnumitul partid i-a fi/mizat toate documentele cerute prin
legea cu privire la alegerile parlamentare, inclusiv o copie a certificatului
de cunoaştere a limbii de stat - letona - de către petiţionară. Certificatul a
fost emis de comisia permanentă de atestare ling\ ' istică a oraşului
Daugavpils , organ subordonat Centrului limbii de stat, instituţie
administrativă ţinând ea Însăşi de ministerul justiţiei.
Săptămâna următoare, o inspectoare din cadrul inspecţiei lingvistice a
Centrului limbii de stat se prezintă la locul de lIIuncă al petiţionarei pentru
a-i verifica nivelul de stăpânire a limbii letone şi, pentru a face aceasta,
Începe o conversaţie cu ea În această limbă , cerându-i anume să explice
care sunt motivele care au determinat-o să opteze În favoarea Partidul
armoniei naţionale şi nu În favoarea altui partid. Ea revine În ziua
următoare Însoţită de martori şi Îi cere petiţionarei să redacteze o disertaţie
În letonă. Din cauza extremei sale nervozităJi, provocată de caracterul
neaşteptat al acestei examinări şi de prezenJa constantă a martorilor,
petiţionara Îşi Întrerupe redactarea şi rupe lucrarea. lnspectoarea
Întocmeşte atunci un proces verbal potrivit căruia petiJionara nu stăpâneşte
limba oficială. La 28 august 1998, Comisia electorală centrală o radiază pe
petiţionară de pe lista candidaţilor.
Acţionând În numele şi În interesul petiţionarei, Partidul armoniei
naţionale introduce un recurs În anulare lÎnpotriva acestei decizii la Curtea
regională din Riga. Această cerere este respinsă la 31 august 1998, pe motiv
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că exis t enţa certificatului de c unoaşt ere a limbii oficiale. pentru candidaţii
care nu au absolvit ciclul de studii fn letonă. este conditia n ec esară la
inregistrarea unei liste de candidaţi. Recursul fn t e rţă opoziţie. fnaintat
impotriva acestei judec ăţi de către partidul fn cauză fn faţa preş edintelui
Cam erei cauzelor civile a Curţii Supreme şi a procurorului general al
Republicii. este de asemenea respins.
2. - În cererea sa din 25 f ebruari e 1999. adr es ată Curlii , dna
Podkolzina se plânge că ,'adierea sa de pe lista de candidati pentru alegerile
parlamentare, datorată insuficientei c unoaşteri de către ea a letonei, limba
ofi c ială a Letoniei, constituie o violare a dreptului său de a se declara
candidată in alegeri. drept garantat prin articolul 3 al Protocolului nr. 1. Ea
mai invocă , În plus. o violare a articolelor 13 şi 14 ale Convenţie i .

• Hotărârea din 9 aprilie 2002

(~ ec ţia

J) (CEDO 2002-2)

3. - Curtea constată mai Întâi că legea cu privire la alegerile
parlamentare , care postulea z ă neeligibilitatea cetăţenilor care nu stăpânesc
limba naţională la un nivel superior de cunoaştere , are ca obiectiv asigurarea
unei funcţionări normale a sistemului instituţional leton , Ea reaminte ş te apoi
că nu are căderea de a lua poziţie cu privire la alegerea limbii de lucru a unui
Parlament naţional , deoarece această alegere, dictată de considerente de
ordin istoric şi politic , ţine în principiu de domeniul de competenţă exclusivă
a statului. Ea conchide că o asemenea cerinţă urmăreşte un scop legitim, şi că
îi revine deci să detennine dacă radierea petiţionarei de pe lista candidaţilor a
fost proporţională cu scopul urmărit.
Curtea notează că petiţionara era titulara unui certificat lingvistic oficial
valid, eliberat în urma unui examen organizat de către o comisie, urmat de
o deliberare şi de rezultatul unui vot, potrivit unor criterii obiective de notare
şi în confonnitate cu un regulament. Cu toate că validitatea acestui document
nu a fost pusă în cauză de către autorităţi , petiţionara a fost s upusă unui nou
examen lingvistic, ca şi alţi opt candidaţi dintre cei douăzeci şi unu care au
avut de prezentat un certificat de cunoaştere a limbii de stat. Această
apreciere a fost lăsată în Întregime la discreţia unui singur şi unic funcţionar,
care s-a bucurat în acest domeniu de o putere de apreciere exorbitantă.
Curtea îşi exprimă în plus surprinderea relativ la faptul, relatat de petiţionară
şi necontestat de guvern, potrivit căruia aceasta din urmă a fost , cu acea
ocazie, chestionată cu privire la motivele opţiunii sale politice.
şi

În consecinţă. Curtea consideră că , în lipsa oricărei garanţii de
obiectivitate, procedura aplicată petiţionarei este incompatibilă cu condiţiile
de echitate procedurală şi de securitate juridică pretinse În materie de
eligibilitate a candidaţilor. Această concluzie este confirmată , potrivit Curţii ,
de modul în care Curtea regională din Riga a examinat recursul petiţionarei ,
care Curte , ne ţinând seama decât de atestarea rezultând din examinarea
litigioasă, a admis rezultatele acesteia ca fiind de necontestat. A vut loc, deci,
o violare a articolului 3 din Protocolul nr. 1 (unanimitate).
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4. - Considerând că învinuirea bazată pe articolul 14 al Co n v enţiei este
în esenţ ă aceeaş i cu cea e nunţată în baza articolului 3 din Protocolul nr. 1,
Curtea estimează că nu este necesar să procedeze la o examinare se parată
(unanim itate).
5. - În plu s, concluziile la care ea a ajun s din perspectiva artico lului 3
din Protocolul nr. 1, analizat izo lat, o di s pense ază de obligaţia de a judeca, în
plus, şi din perspecti va articolului 13 al Convenţiei (unanimitate).

6. - În baza artico lului 41 al Convenţie i , Curtea respinge cererea de
reparaţie

a unor daune materi a le (unanimitate), din lipsa un e i
cauza litate cu violarea constatată.

le gă turi

de

Ea îi a loc ă în echitate petiţionarei suma de 7.500
pentru prej udiciu
pentru cheltuieli de judecată la Stras bourg (unanimitate).
moral şi 1.500
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~2 1, CAZUL ZDANOKA contra LETONIEI - Neeligibilitate datorită

unei apartenenţe trecute la un partid politic declarat anticonstitutional
a activităţilor din cadrul acestuia

şi

1. - Tatjana Zdanoka este o letonă născută În 1950, care loc uieş te la
Riga. În 1971 , ea d evin e membră a Pa rtidului Co munis t din Letonia
(" PCL "), ramură reg i o nală a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
(" PCUS"). În 1990, ea este aleasă deputat În Consiliul Suprem al Republicii
Sovietice Socialiste Letolle. După declaraţia de independenţă a Letoniei. În
mai 1990, PCL , care a luat parte la două tentative de lovitură de stat, este
declarat anticonstitu(ional, iar dizolvarea sa este pronun!ată de Consiliul
Suprem la 10 septembrie 1991 .
În 1993, peti(ionara devine preşedinta Mişcării pentru justiţie socială şi
egalitate de drepturi În Letonia, care se transformă mai târziu Într-un partid
politic, Egalitatea Drepturilor. Ea este aleasă În consiliul municipal din
Riga În 1997 şi Încearcă să se prezinte la alegerile legislative din 1998. În
acel moment, Comisia e lectorală centra lă consideră că aceas tă candidatură
nu este co nform ă cu legisla(ia e lectora lă. anume cu articolul 5 § 6 al legii
din 1995, potri vit că reia persoanele care "au participat activ " la a ctiv ită(ile
PCL după 13 ianuarie 199/ s unt declarate neeligibile. Ne dorind să
co mpromită Înregistrarea Întregii liste, peti!ionara Îşi retrage candidatura.
În baza unui recurs al Parchetului general, curtea regională din Riga
pron unţă o sentinţă care co n s t ată participarea a cti vă a petiţion arei În PCL
după 13 ianuarie 1991. Aceas tă sentin{ă este co nfirmată În apel de către
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cam era ca uze/or civile a Curfii Suprem e la 15 decembrie /999 ; acea s tă
h o t ă r â r e fi ind exec utorie, petiriona ra d evin e n e e ligi bi lă ş i Îş i p ierde
mandatul de con s ilieră munic ipală. Ea prez intă senatului Curţii Supreme un
recurs În casa{ie care este declarat neadlllisibil. Ea În cearcă să se prezinte
la alegerile legislatil'e din 2002 ; partidul să u form ează Împreună cu alte
două partide o coali[ie elec t ora lă intitula t ă "Pentru drepturile omului Într-o
Letonie un i t ă ", Cu toate acestea, relerindu-se la hotă râ rea camerei cauzelor
civile din / 999, Comisia e le c t o rală c entra lă ra diaz ă numele s ău de pe lista
can didaţilo r.

Peti(ionara conduce lista coalitiei la alegerile europene din iunie 200 7,
În cadrul cărora este a leas ă deputa tă În Parlamentul European ,
2. - În petiţia sa din 20 ianuarie 2000, adresată Curtii, dna Zdanoka se
plâ nge d e o violare a a rti co lul ui 3 d in Pro toco lul nr, 1, din ca uza
im p os ibilit ă{ ii În ca re s e alf ă de a s e p rezent a la a leg erile p entru
Parlamentul leto n, De altf el, ea s u sţin e că neelig ibilitatea sa, atâ t În
Parlament cât şi În consiliile municipale, a nesocotit articolele / O ş i // ale
Conl'enfiei.
3. - Printr-o h o tă râ re din 17 iunie 2004, o cam eră (sectia 1) a ajuns la
concluzia vio lă rii articolului 3 din Protocolul nr. 1 ş i a articolului 11 (cinci
voturi co ntra do u ă), La / 7 septembrie 2004, g uvernul cere retrimiterea
cauzei la Marea Ca m eră. La 10 noiembrie 2004, colegiul acesteia consimte
la retrimitere.
• Hotărârea din 16 martie 2006 (Marea

Cam eră)

(CEDO 2006- .. .)

4. - După opinia C urţii , l eg i s l aţi a e l e ctoral ă liti g ioasă nu avea ca obiect
principal sa ncţion a rea persoanelor care milita se ră acti v în cadrul PC L, ci mai
d eg ra b ă p ro t ecţ i a int egrită ţii procesului democratic , excluzând participarea la
lucră rile unui corp legislati v democ ratic a celor ce a vuse se ră un rol acti v şi
de conducere înt r-un partid direct impli cat în tentati va de ră s turnar e prin
viol e nţă a re gimului dem o crati c de c urâ nd s ta bilit. Ţin â nd sea m a d e
even imentele cruciale pentru s upra v i e ţui rea d e m o cra ţi e i în Letonia, care s-au
de sfăş urat după 13 ianuari e 199 1, legiuitorul leton putea s ă pres upun ă în
mod rez o n a bil că princip a lii c onduc ă tori a i P C L a veau o p oz iţie
antid e mocra tic ă, cu e x c epţi a cazului în care, prin a c ţiunil e lor, cei în c auz ă
urnl ă riseră s ă demonstreze contrariul , de pildă di sociindu-se concret de PCL
în epoca petrecerii faptelor. Or, p e tiţion a ra nu a formulat nici o decl a ra ţi e
care s ă indi ce c ă ea se demarca de PCU S sau de PCL în epoca res pecti v ă şi
nici , de altfel, mai târziu.
5. - P o trivit Curţii , p e ntru a utorit ă ţile leton e, fa ptul de a lu a în
con s idera re fosta p oz i ţi e a dnei Zdan o ka în cadrul P C L, combin a t ă cu
comportam entul ei pe parcursul evenim entelor din 1991 , mai justifi c ă ş i
astăz i mă s ura de a o împi edica s ă se prezi nte la alegerile legislati ve ş i poate
fi considerat că răspunde c e rinţelor articolului 3 din Protocolul nr, 1, Ea
apr ec ia ză a s tfe l că a rtic o lul 5 § 6 a l le g ii din 1995 , car e pr e ved e

CAZ UL ZDANOKA contra LETONIEI

663

neeligibilitatea persoanelor care au participat ac ti v la activităţile PC L între
13 ianuarie 1991 ş i dizolvarea acestui partid, nu este o măsură a rbitrară sau
di s proporţionată. De altfel, comportamentul ac tu a l sau rece nt a l dnei
Zdanoka nu este de luat în con siderare, având în vedere că m ăs ura litigioas ă
este le ga tă num ai de luările sa le de p oz iţi e po litic e în cursul perioadei
cruciale a luptei pentru " democraţie prin independenţă" pe care Letonia a
cunoscut-o în 1991 .
Dacă o asemenea restricţie nu poate fi în nici un caz admisă în contextul
unui sistem politic dat, ca de pild ă ce l al unei ţări dotate cu un cadru stabilit
de in s tituţii democratice funcţionând de zec i de an i sa u de mai multe seco le,
ea poate fi considerată acce ptabil ă în Letonia, d acă se ţine cont de contextul
istorico-politic care a condus la adoptarea sa şi de a meninţ a rea pe ca re o
reprezintă pentru noua ordine d e m oc ra ti că ren aş t erea unor idei care ar risca
să conducă la restaurarea unui regim totalitar, daca ar fi lăs a t e să câştige
teren. În fapt, C urtea ţine seama de contextul în care se în sc ri e prezen ta
cauză. Ea rele vă cu precă dere în l egă tură cu aceasta că Letoni a ş i- a pi erdut
independenţa în 1940, în unna împărţirii Europei centrale ş i de est, co n ve nit ă
între Germania lui Hitler şi Uni un ea So vie ti că a lui Stalin în cadrul
protocolului secret la Pactul Molotov-Ribbentrop, un acord contrar
principiilor de dre pt internaţion al general recunoscute. Ea ad mite deci că
autorităţile letone, atât legislati ve cât şi judiciare, sunt cele ma i în m ăs ură să
aprecieze dificult ăţ il e pe care le implică instaurarea şi apărarea o rdinii
democratice. Este cazul în consecinţă să le fi e l ăsată o latihldine s ufici e ntă
pentru a aprecia nevo ile soc ietăţii. fiind vo rba de a edifica încrederea în noile
in s tituţii democratice, în special în Parlament, ş i de a cerceta d acă măsura
litigioa să este înc ă n ecesară în aces te scopuri , sub rezerva ca Curtea să nu
găsească nimic arbit rar sau disproporţ ionat în această apreciere. În legă tură
cu aceasta, ea acordă de asemenea importanţă faptului că Parlamentul revede
articolul 5 § 6 al legii din 1995 la interva le regul ate, aşa cum a făcut-o recent
în 2004. În plus, ea re l evă că, într-o hotărâre din 30 august 2000, Curtea
Constituţională a examinat cu grijă împrejurările istorice şi politice care au
prilej uit adoptarea legii electorale în Letonia ş i a estimat c ă re str icţi a nu era
nici arbitrară nici di spro porţion ată în acel moment, adică la n o u ă ani după
evenimentele în chestiune.

În plus, Curtea Constituţională a estim at în aceiaşi h o tăr â re că
Parlamentul ar trebui să impună o limită în timp res tricţiei litigi oase. Ţinând
seama de acest avertisment şi chiar dacă , în prezent, nu se poate considera că
Letonia şi-a dep ăş it larga marjă de apreciere în legătură cu arti co lul 3 din
Protocolul 11r. 1, Parlamentul este dator să asigure o unnărire constantă cu
privire la restricţia în cauză, în sco pul de a-i pun e capăt cât mai curând.
Această conclu z ie se justifică cu atât mai mult în lumin a sta bilităţii
conso lidate de care ben e ficiază în prezent Letonia, cu precădere prin faptul
inte g rării sale depline ş i întregi în ansamblul european. Prin Un11are, orice
lip să de ac ţiun e a legiuitorului leton în această privinţă ar putea aduce Curtea
să rev ină asupra conc luzii lor sale.
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P e scurt , nu s-a produs o v io la r e a articolului 3 din Pr otoco lul
nr.1 (treisprezece voturi contra patru).
6. - Curtea consideră inutil să examineze separat învinuirile
bazate pe articolul II (trei sprezece voturi contra patru).

petiţionarei

7. - De altfel , nici un arg ument nu justifică o exami nare distinctă din
pers p ectiva articolului IO a învinuiri lor celei interesate , cu privire la
neeligibilitatea sa (unan imitate) .

3.

Limitările

sau

privările

referitoare la dreptul de vot

~~§, CAZUL SUHOVETSKI contra UCRAINEI - Refuzul de a
Înregistra o candidatură la alegeri legislativ e din cauza lips ei unei
cauţiuni

1. - Anatoli losipovici Suhovetski este un ucrainean năs c ut În 1939. cu
domiciliul În Agronomicine. La 30 ianuarie 2002. comis ia e le c t o rală a
circu/1lscrip/iei nI'. II rejilză s ă-I Înscrie pe lista candidaţilor la alegerile
Legislative, pe motiv că nu a depus cei 1. 04 1 hrivna ucrain eni (UAH) , adică
cea. 218,10 EUR, ceruţi cu titlul de cauţiu n e elec torală jixată prin legea din
18 octombrie 2001 cu privire la alegerile parlamentare. La 8 f ebruarie
2002. comisia el ec toraLă c entrală c onfirmă a cea s tă decizie. Peti{ionarul
ses izează Curtea Supremă , arătând că venitul său anual, care se ridică la
cca. 960 UAH, adi că la echivalentul a 201,13 EUR. nu Îi permite s ă achite
aceas tă sumă. Printr-o hotărâre din 15 f ebruarie 2002, Curtea Supremă Îi
respinge recursul. Ea relevă că , la 30 ianuarie 2002. Curtea Constituţională
a declarat conformă cu Constituria cerinţa cau/iunii.
2. - În petiţia sa din 5 martie 2002, adresată Curţii. dl Suhoverski in vocă
articolul 3 din Protocolul nI'. I şi articolul 14 din Con venţi e . plângându-se
că a fos t Îndepărtat din procesul electoral şi că a suferit o discriminare.
• Hotărârea din 28 martie 2006 (seC{ia 11) (CEDO 2006- ... )
3. - Curtea r e l evă că dreptul e lectora l dintr-un anumit număr de ţări
europene prevede măsuri ce urmăresc să descurajeze candidaturile fante ziste.
Ea observă în plus că finanţarea public ă a unei părţi din costurile campaniei
candidaţilor înscrişi , care urmăre ş te să promoveze egalitatea între aceşt i a,
este un element de care nu se poate face abstracţ i e . În aceste condiţii , ţinând
con t ş i de ma rja de a pre ciere a gu vernului , Curtea con s ideră că legea
litigio asă , făcând să cre a scă responsabilitatea persoanelor care se pre z intă la
alegeri ş i rezervându-Ie pe aces tea candidaţilor se rioşi , urmăre şte scopul
legitim de a garanta dreptul la o reprezentare politică eficace şi raţională ,
evitând în ace l aş i timp cheltuielile ne raţionale de fo nduri publice.
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în plus că valoarea cauţi unii cerute de legea ucraineană
printre cele mai reduse din Europa. Ea apreciază că valoarea
cauţiunii pretinse celui în cauză nu poate fi considerată nici excesivă, nici ca
reprezentând un obstacol administrativ sau financiar de ne trecut pentru
persoanele care doresc într-adevăr să se prezinte la alegeri şi cu atât mai
puţin ca un obstacol la apariţia unor curente politice suficient de
reprezentative, sau ca o atingere adusă principiului plurali smu lui. Nu s-a
petrecut, deci , o violare a articolului 3 din Protocolul nr. l (unanimitate).
Curtea

se

constată

situează

4. - Această concluzie dispensează Curtea de a examina separat
învinuirea bazată pe articolul 14 combinat cu articolul 3 din Protocolul nr. l
(unanimitate).
~~~o

CAZUL PY contra
alegerile pentru congresul

FRANŢEI
şi adunările

- Restricţii la participarea la
provinciale din Noua-Caledonie

1. - Bruno Py es te un reso rtisant france:: născut În 1964. {/1'ând
domiciliul la Nanc~1' (Fran{a). Cadru didactic şi cercetător, el este numit În
1995 la universitatea[ranceză a Pacificului, 10 cali::a tă la Noul1l1?a, În No uaCaledonie. La cererea sa. este Înscris pe listele electora le generale ale
com un ei No um ea . Însă Înscri erea pe lista electorală sp ec ială prel 'ă::ută
pentru a participa la sC/'lltinul de autodeterminare din /998 Îi este rejieată.
Ulterior, legea organică din 19 martie 1999. cu pril'ire la organi::area
in st itu{ională a No ii-Caledonii Întăreşte atributiile congresului (el girea::â
treburile comune ale teritoriului pentru care votează legile) şi pune condifia
unei reziden{e de zece ani pentru a putea participa la alegerile pentru
membrii congresului şi p entru adunările provinciale. În aplicarea acestei
legi , cererea petiţionarului, de Înscriere pe lista e l ecto rală specială a
com unei No umea pentru a participa la alegerea membrilor congresului este
respinsă. Dl PI' intentea::ă un recurs pentru a face să .fie contro lată haza
co nven{ională a acestei legi .. recursul său În casaţ ie este respins. pe motiv
că legea din 1999 nu poat e fi controlată. deoarece are valoare
cons ti tu ţiona Iă.
2. - În petiţia sa din 15 decembrie 2000, adresată Cur{ii, dl Pl' afirmă că
res tricţiile impuse pentru a putea participa la alegerile p entru congres şi
pentru adunările provinciale În Noua-Caledonie violea::ă dreptul la alegeri
libere garantat prin articolul 3 din Protocolul nr. / şi instaur ea ::ă o
discriminare ba::ată pe originea naţională , violând articolul /4 al
Convenţiei .
• Hotărârea din 11 ianuarie 2005

(secţia

11) (CEDO 2005-1)

3. - Pentru guvern, având în vedere importanţa materiilor în care statul
francez rămâne competent, congresul nu dispune de puteri suficiente pentru a
fi considerat, în sensul articolului 3 din Protocolul nr. 1, ca un " corp
legislativ", aflat pe picior de egalitate cu Ad unarea Naţion a lă ş i cu Senatul
Republicii Franceze. Pentru Curte, după intrarea în vigoare a legii organice
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din 1999, congresul oii-Caledonii nu mai este doar un organ consultativ, ci
a devenit un organ chemat să joace un rol determinant, în funcţie de
problemele de rezolvat, în procesul legislativ din Noua-Caledonie. EI se
găseşte îndeajuns de asociat la acest proces legislativ specific pentru a fi
considerat ca o parte a " corpului legislativ" al Noii-Caledonii , în înţelesul
articolului 3 din Protocolul m.l.
Condiţia rezidenţei sau a duratei rezidenţei care însoţeşte exercitarea sau
posesia dreptului de vot la a legeri nu constituie , în principiu, o restricţie
arbitrară a dreptului de vot şi , În consecinţă, nu este incompatibilă în sine cu
articolul 3 al Protocolului m.l . În speţă, legea organică din 1999 le rezervă
alegătorilor care îndeplinesc anumite condiţii , în principal o rezidenţă în acel
loc de mai mult de z ece ani , posibilitatea de a participa la alegerile
membrilor congresului, condiţie pe care dl Py nu o îndeplinea. Pragurile
duratei de rezidenţă răspund preocupări i - exprimată de reprezentanţii
populaţiilor locale în cadrul negocierilor acordurilor de la Noumea din 1998
- de a garanta că consultările vor traduce voinţa populaţiilor "interesate" şi
că rezultatul lor nu va fi modificat de un vot masiv al populaţiilor recent
sosite pe acel teritoriu şi care nu justifică nişte legături solide cu acesta. În
plus , limitarea dreptului de vot ar fi consecinţa directă şi necesară a
instaurării unei cetăţenii caledoniene. Situaţia petiţionarului, revenit între
timp în metropolă, este diferită de cea a unui cetăţean rezident, ceea ce este
de natură să justifice condiţia rezidenţei , iar aceasta urmăreşte un scop
legitim.

Dacă cerinţa a zece ani de rezidenţă poate părea disproporţionată în
raport cu scopul urmărit , se cuvine a se stabili dacă în Noua-Caledonie există
necesităţi locale , în sensul articolului 56 , de aşa natură încât restricţia
dreptului de vot incriminată să poată fi considerată că nu contravine
articolului 3 din Protocolul nr. 1. Într-adevăr, cu ocazia depunerii
instrumentelor de ratificare a Convenţiei şi a Protocolului nr.l , Franţa a
declarat că aceste texte urmau să se aplice "ansamblului teritoriului
Republicii, ţinând cont, în ceea ce priveşte teritoriile de peste mare, de
necesităţile locale la care articolul 63 din Convenţie [actualul articol 56] face
referire" . Statutul actual al Noii-Caledonii corespunde unei faze de tranziţie
înainte de accederea la suveranitatea deplină şi se înscrie într-un proces de
autodeterminare. Este vorba de un " sistem neterminat şi tranzitoriu". Or,
după o istorie politică şi instituţională frământată , această condiţie de zece
ani de re z idenţă fixată prin statutul din 19 martie 1999 a constituit un
element esenţial pentru calmarea conflictului ucigător. Situaţia locală are la
bază probleme mai profunde şi mai grele de consecinţe pentru viitor decât
diferendele lingvi stice aflate la originea cauzelor pe care Curtea le-a
examinat mai Înainte. Noua-Caledonie cunoaşte la ora actuală o situaţie
politică potolită şi îşi continuă dezvoltarea politică , economică şi socială.
Prin urmare, istoria şi statutul Noii-Caledonii sunt de aşa natură încât pot fi
considerate că definesc nişte "necesităţi lo cale" de natură a permite
restricţiile aduse dreptului de val.
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În consecinţă, Curtea a ajuns la concluzia că articolul 3 din Protocolul
nr.1 nu a fost violat (unanimitate).
4. - Această concluzie dispensează Curtea de a examina separat
învinuirea bazată pe articolul 14 (unanimitate).
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:J;31!IDo CAZUL HIRST contra REGATULUI-UNIT (nr. 2) - Interdicţie de
a vota făcută deţinuţilor condamnaţi
1. - La 11 februarie 1980, John Hirst, un britanic născut În 1950, se
declară vinovat de omucidere cu responsabilitate atenuată. Este condamnat
la o pedeapsă perpetuă discreţionară, al cărei tariff (adică partea din
pedeapsă corespunzând imperativelor represiunii şi convingerii la
renunţare) expiră la 25 iunie 1994. El este totuşi menţinut În detenfie,
comisia de eliberare condiţionată apreciind că el reprezintă în continuare
un risc serios pentru public. La 25 mai 2004, el este eliberat condiţionat.
Articolul 3 al legii din 1983 cu privire la reprezentarea poporului îi
interzicea domnului Hirst, în calitatea sa de deţinut condamnat, să voteze În
cadrul alegerilor legislative sau municipale. În aceiaşi situaţie se găsesc
circa 48.000 de deţinuţi. În conformitate cu articolul 4 al legii din 1998 cu
privire la drepturile omului, dl Hirst sesizează High Court, pentru a face ca
articolul 3 al legii din 1983 să fie declarat incompatibil cu Convenţia.
Divisional Court examinează cazul la 21 şi 22 martie 2001, Însă cererea
celui în cauză şi recursul său ulterior sunt respinse.
2. - În petiţia sa din 5 iulie 2001, adresată Curfii, dl Hirst se plânge de a
fifost supus, în calitatea sa de deţinut condamnat care Îşi execută pedeapsa,
unei privări totale de dreptul de vot. EI invocă articolul 3 din Protocolul
nr.l, luat izolat şi combinat cu articolul 14. precum şi articolul 10 al
Convenţiei.

3. - Printr-o hotărâre din 30 martie 2004, o cameră (secţia IV) a conchis
articolul 3 din Protocolul nr. 1 a fost violat şi că nu se pune nici o
problemă distinctă din perspectiva articolelor 10 şi 14. La 23 iunie 2004,
guvernul cere retrimiterea cauzei la Marea Cameră. La 10 noiembrie 2004,
colegiul acesteia consimte le retrimitere .
că

• Hotărârea din 6 octombrie 2005 (Marea

Cameră)

(CEDO 2005-1X)

4. - Curtea începe prin a expune principiile generale. Drepturile garantate
prin articolul 3 din Protocolul nr. 1 sunt cruciale pentru stabilirea şi
menţinerea fundamente lor unei adevărate democraţii, reglementată de statul
de drept, iar dreptul de vot este efectiv un drept şi nu un privilegiu. Cu toate
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acestea, drepturile în chestiune nu sunt absolute. Este loc aici pentru limitări
implicite, iar statelor care au ratificat Convenţia trebuie să li se acorde o
marjă de apreciere în materie. Există numeroase moduri de a organiza şi de a
face să funcţioneze sistemele electorale şi o multitudine de diferenţe în
cadrul Europei, în special în evoluţia istorică , în diversitatea culturală şi în
gândirea politică, pe care fiecare stat contractant trebuie să le incorporeze în
propria sa viziune asupra democraţiei. Totuşi , limitările aduse dreptului de
vot trebuie să urmărească un scop legitim şi să se vădească proporţionate .
Nici una dintre condiţiile impuse, când este cazul , nu trebuie să îngrădească
libera exprimare a poporului cu privire la alegerea corpului legislativ - altfel
spus, ele trebuie să reflecte, sau să nu împiedice, preocuparea de a menţine
integritatea şi efectivitatea unei proceduri electorale care urmăreşte să
determine voinţa poporului prin intermediul sufragiului universal. Orice
derogare de la principiul sufragiului universal riscă să submineze validitatea
democratică a corpului legislativ astfel ales şi legile promulgate de acesta.
Excluderea unor grupuri sau categorii oarecare ale populaţiei trebuie să se
concilieze, în consecinţă , cu principiile care stau la baza articolului 3 din
Protocolul nr.l.
În ceea ce îi priveşte pe deţinuţi în particular, Curtea subliniază că aceştia
în general să beneficieze de toate drepturile şi libertăţile
fundamentale garantate de Convenţie, cu excepţia dreptului la libertate ,
atunci când o detenţie legală intră în mod expres în domeniul de aplicare al
articolului 5. Nu este vorba deloc , deci, ca un deţinut să fie decăzut din
drepturile sale garantate prin Convenţie din simplul fapt că se găseşte
încarcerat în urma unei condamnări . Sistemul Convenţiei , care recunoaşte
toleranţa şi deschiderea spirituală ca pe nişte caracteristici ale unei societăţi
democratice, nu lasă loc nici pentru o privare automată de dreptul de vot
bazată doar pe ceea ce ar putea să contrarieze opinia publică.
continuă

Această normă

de toleranţă nu împiedică o societate democratică să ia
pentru a se apăra împotriva activităţilor care urmăresc să distrugă
drepturile şi libertăţile enunţate în Convenţie. Articolul 3 din Protocolul nr.
1, care consacră capacitatea individului de a avea influenţă asupra alcătuirii
corpului legislativ, nu exclude deci posibilitatea ca unele restricţii aduse
drepturilor electorale să fie aplicate unui individ care, de exemplu, a comis
abuzuri grave în exercitarea unor funcţii publice sau al cărui comportament
ameninţa să submineze statul de drept sau fundamentele democraţiei . Nu
trebuie totuşi să se recurgă cu uşurinţă la măsura riguroasă pe care o
constituie privarea de dreptul de vot; de altfel, principiul proporţionalităţii
impune existenţa unei legături vizibile şi suficiente între sancţiune şi
comportament, ca şi cu situaţia persoanei în cauză. Ca şi în alte contexte, un
tribunal independent care aplică o procedură contradictorie oferă o garanţie
solidă împotriva arbitrarului.
5. - Curtea reaminteşte că articolul 3 din Protocolul nr. l nu precizează şi
nici nu limitează scopurile pe care o restricţie trebuie să le urmărească .
Guvemul arăta că măsura în cauză avea ca scop prevenirea criminalităţii , de
măsuri
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sancţionează comportamentul unor deţinuţi condamnaţi , precum şi
spiritului civic şi respectarea statului de drept. Curtea admite că
articolul 3 din legea din 1983 poate fi considerat că unnăreşte aceste scopuri.

vreme ce
întărirea

Guvernul argumenta că interdicţia în cauză este în realitate puţin aplicată ,
deoarece ea nu atinge decât circa 48 .000 de persoane, anume pe cele care sau făcut vinovate de delicte Îndeajuns de grave pentru a fi condamnate la o
pedeapsă cu lipsire de libertate, iar nu pe cele plasate în detenţie provizorie
sau încarcerate pentru atingere adusă autorităţii justiţiei sau pentru a nu fi
plătit vreo amendă. Curtea apreciază totuşi că acest număr este ridicat şi că
nu se poate deci afirma că interdicţia în cauză are un efect de neglijat. În
plus, această măsură priveşte tot felul de pedepse cu închisoarea, mergând de
la o zi la închisoarea pe viaţă , precum şi numeroase infracţiuni , pornind de la
acte relativ minore până la actele cele mai grave. Mai mult încă, atunci când
pronunţă o condamnare, jurisdicţiile penale din Anglia şi din Ţara Galilor nu
menţionează de fel privarea de dreptul de vot şi nu este evident că există o
legătură directă între actele comise de către un individ şi retragerea dreptului
de vot care îl loveşte pe acesta.
În ceea ce priveşte ponderea de acordat poziţiei adoptate de puterea
de cea judecătorească În Regatul-Unit , nimic nu arată că
Parlamentul ar fi încercat vreodată să pună în cumpănă diversele interese în
cauză sau să aprecieze proporţionalitatea unei interdicţi i totale de a vota
referitoare la deţinuţii condamnaţi. Nu se poate spune că deputaţii au ţinut o
dezbatere de fond asupra chestiunii de a afla dacă se mai justifica în
continuare, în lumina politicii penale moderne şi a nonnelor în vigoare în
materie de drepturi ale omului , aplicarea unei astfe l de restricţii generale
adusă dreptului de vot al deţinuţilor. Apare de asemenea cu claritate faptul că
natura restricţiilor de aplicat, dacă este cazul, dreptului de vot al deţinuţilor
condamnaţi este în general considerată ca o problemă ţinând de Parlament şi
nu de tribunalele interne. Este motivul pentru care acestea din unnă nu au
întreprins o apreciere a proporţionalităţii măsurii în sine.
legislativă şi
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Cu privire la existenţa sau inexistenţa unui consens în rândul statelor
contractante, Curtea notează că , deşi există un anumit dezacord pe tema
situaţiei legale în câteva state, Regatul Unit nu este, fără îndoială, singurul
care îi privează pe toţi deţinuţii condamnaţi de dreptul de vot. În plus, legea
britanică are un domeniu de acţionare mai restrâns decât cea a altor state.
Într -ad evăr, nu numai că sunt prevăzute excepţii privind persoanele
condamnate la o pedeapsă cu închisoarea din cauza unei atingeri aduse
autorităţii justiţiei sau din cauza neplăţii unei amenzi dar, în plus , spre
deosebire de ceea ce se petrece în anumite ţări , incapacitatea legală de a vota
este ridicată de îndată ce persoana iese din închisoare. Totuşi , se constată că
doar o minoritate de state contractante - treisprezece, potrivit guvernului - le
retrag total dreptul de vot deţinuţilor condamnaţi sau nu prevăd nici o
dispoziţie pentru a le pennite deţinuţilor să voteze. Oricum, faptul că nu se
poate discerne nici o abordare europeană comună în materie nu poate fi
detenninant pentru problema de tranşat.
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Cu toate că situaţia a fost oarecum ameliorată odată cu legea din 2000,
care a acordat pentru prima oară drept de vot persoanelor aflate în detenţie
provizorie, articolul 3 al legii din 1983 rămâne un instrument fără nuanţe ,
care lipse ş te de dreptul de vot un mare număr de indivizi , iar aceasta într-o
manieră nediferenţiată. EI se aplică automat deţinuţilor condamnaţi care îşi
ispăşesc pedeapsa, oricare ar fi durata pedepsei lor şi independent de natura
sau de gravitatea infractiunii pe care au comis-o şi de situaţia lor personală.
Trebuie să se considere că o astfel de restricţie generală , automată şi
nediferenţiată cu privire la un drept consacrat prin Convenţie şi care capătă
o importanţă crucială depăşeşte o marjă de apreciere acceptabilă , oricât de
largă ar fi aceasta, fiind deci incompatibilă cu articolul 3 din Protocolul nr. 1
(douăsprezece voturi contra cinci).
6. - Considerând că statele contractante au adoptat un anumit număr de
metode diferite pentru a trata problema dreptului de vot al deţinuţilor
condamnaţi , Curtea îl Ia s ă pe legiuitorul britanic să aleagă mijloacele de
garantare a drepturilor enunţate în articolul 3 din Protocolul nr. 1.
7. - În fine , ea estim ează că nu se pune nici o problemă distinctă din
perspectiva articolului 10 sau a articolului 14 (unanimitate).
8. - Ea

consid e ră că însăşi

constatarea violării constituie o satisfacţie
pentru dauna morală şi îi acordă 23.200 EUR
pentru cheltuieli de judecată (unanimitate).

echitabilă s uficientă
petiţionarului
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4. Neorganizarea de alegeri
~ 21lL

CAZUL MATTHEWS contra REGATULUI UNIT Neorganizarea, În Gibraltar, de alegeri pentru Parlamentul European
1. - Dna Denise Matthews este o cetăţeană britanică năs c ută În 1975,
care locuieş te În Gibraltar. La 12 aprilie 1994, ea solicită să fi e Îns crisă pe
listele electorale În vederea alegerilor pentru Parlamentul European. I se
răspunde că, În baza anexei 1/ la actul CE din 1976 cu privire la alegerea
reprezentanţilor În Parlam entul European prin suji-agiu universal direct,
Gibraltarul /lU intră În domeniul de aplicare al dreptului de sufragiu pentru
sus-numitele alegeri.
2. - Gibraltarul este un teritoriu dependent de Regatul Unit, Însă care
nu face parte din acesta. Parlamentul britanic deţin e puterea supremă de
legi[erare pentru acest teritoriu, Însă o foloseşt e rar În pra c tică. Puterea
exec uti vă se află În mâinile g uvernatorului, reprezentant al Regin ei.
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Începând cu anul 1969, anumite " probleme interne determinate " Îi
incumbă primului-ministru şi miniştrilor săi aleşi pe plan local; celelalte
probleme (afaceri externe, apărare şi securitate internă) nu sunt
"determinate ", iar guvernatorul este, deci , cel care păstrează
responsabilitatea asupra acestora. Primul-ministru şi miniştrii săi răspund
În faţa Camerei Adunării. Aceasta reprezintă corpul legislativ intern al
Gibraltarului; ea are dreptul să emită legi cu privire la "problemele interne
determinate ", Însă sub rezerva puterii pe care o posedă guvernatorul de a
confirma un text votat.
Gibraltarul este exclus din anumite părţi ale Tratatului care instituie
Comunitatea Europeană (libera circulaţie a mărli/rilor, agricultură. taxe
pe ci[ra de a[aceri etc.) , Însă (ine de legislaţia europeană În ceea ce
priveşte libera circulaţie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor,
sănătatea, mediul Înconjurător şi protecţia consumatorilor.
3. - În petiţia sa din /8 aprilie /994 adresată Comisiei , Dna
Matthews afirmă că neorganizarea de alegeri pentru Parlamentul
European În Gibraltar violează dreptul său de a participa, prin alegeri. la
alegerea corpului legislativ, În sensul articolului 3 din Protocolul nr. J. Ea
vede de asemenea o violare a articolului 14 din Conven/ie În faptul că are
dreptul să voteze la alegerile pentru Parlamentul European În orice alt loc
al Uniunii Europene În care şi-al' fi avut reşedinţa, c u excepţia
Gibraltarului J•
• Hotărârea din 18februarie 1999 (marea

Cameră)

4. - Există o controversă cu privire la aplicabilitatea articolului 3 din
Protocolul nr. I în cazul Gibraltarului.
Curtea studiază mai întâi problema de a şti dacă Regatul Unit îşi poate
vedea angajată responsabilitatea în baza Convenţiei, pentru faptul de a nu fi
organizat în Gibraltar alegeri pentru Parlamentul European. Comunitatea
Europeană nefiind parte cotractantă, Curtea arată că actele şi acţiunile sale
nu pot fi atacate în această calitate în faţa Curţii. Ea precizează în schimb că
transferul de competenţe în folosul Comunităţii nu are ca efect exonerarea
statelor de responsabilităţile lor în privinţa garantării drepturilor consacrate
prin Convenţie: statele sunt răspunzătoare , în baza Convenţiei şi a
Protocoalelor sale, de consecinţele tratatelor la care subscriu, după ce s-au
angajat să respecte obligaţiile conţinute în Convenţie. Curtea arată, de altfel ,
că textele emanând din procesul legislativ comunitar ating populaţia din
Gibraltar în acelaşi mod ca şi cele care emană din Camera Adunării. Ea
socoteşte , deci, că nu există nici un motiv de a considera că Regatul Unit nu
ar fi obligat să recunoască drepturile consacrate prin articolul 3 al
Protocolului nr. I în legătură cu legislaţia europeană. În consecinţă, Regatul
1 În raportul său din 29 octombrie 1997, Comisia fonnul ează avizul potrivit căruia nu a
avut loc o violare nici în cazul articolului 3 din Protocolul nr. I (II voturi . contra 6). nici în ceea
ce priveşte articolul 14 din Con v enţie (12 voturi. contra 5).
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Unit trebuie să-i recunoască ţinutului Gibraltar sus-numitele drepturi , fie
ar fi vorba de alegeri pur şi simplu interne sau de alegeri europene.

că

Curtea mai cercetează apoi şi dacă articolul 3 al Protocolului nr. I este
aplicabil unui organ cum este Parlamentul European şi dacă acesta prezenta.
în perioada despre care este vorba, caracteristicile unui " corp legislativ" în
Gibraltar. Ea observă că expresia " corp legislativ" din articolul 3 nu avea
neapărat înţelesul numai de parlament naţional şi că alegerile pentru
Parlamentul European nu pot fi excluse din domeniul de aplicare al acestei
clauze doar pe motivul că Parlamentul European ar fi un organ reprezentativ
supranaţional şi nu doar intern. Ocupându-se apoi de puterile Parlamentului
European, Curtea ajunge la concluzia că acesta este îndeajuns de asociat la
procesul legislativ specific, care conduce la adoptarea unor anumite tipuri de
acte comunitare, ca şi la controlul democratic general al activităţilor
Comunităţii , pentru a se putea considera că el constituie o parte a " corpului
legi s lativ" al Gibraltarului , în înţelesul articolului 3 al Protocolului nr. 1.
În final , Curtea cercetează şi dacă neorganizarea de alegeri pentru
Parlamentul European în Gibraltar era compatibilă cu articolul 3. Ea
preci zează că alegerea modului de sc rutin prin care este asigurată libera
exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ este o
chestiune pentru care fiecare stat beneficiază de o largă marjă de apreciere.
Cu toate acestea, în cazul de faţă, Dna Matthews s-a văzut lipsită de orice
posibilitate de a-şi exprima opinia în legătură cu alegerea membrilor
Parlamentului European şi aceasta în timp ce legislaţia comunitară face parte
din dreptul din Gibraltar, lucru care o face pe Dna Matthews să-i resimtă în
mod direct efectele. În aceste condiţii , a fost adusă o atingere însăşi esenţei
drepnllui de vot, aşa cum acesta îi este garantat petiţionarei prin articolul 3 al
Protocolului nr. 1. S-a petrecut deci o v iolare a acestei dispoziţii
(cincisprezece voturi contra două).
5. - Curtea consideră că nu trebuie
articolul 14 al Convenţiei (unanimitate).

să

se ocupe de învinuirea

bazată

pe

6. - Cu titlu de sa tisfacţie echitabilă, ea îi alocă petiţionarei 45 .000 f
pentru cheltuielile sale de judecată, plus orice sumă ce mai poate fi datorată
ca TV A, minus 18.510 FF vărsaţi pe calea asistenţei judiciare (unanimitate).
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RESPECTAREA BUNURILOR

1.

Servituţile

de urbanism

~31~o CAZUL SPORRONG ŞI LONNROTH contra SUEDIEI - Permis

de expropriere

şi interdicţii

de construire de

lungă durată

1. - Comoştenitori indivizi ai dlui Sporrong. dna şi dl Sporrong. dl c.O. Sporrong şi dna B. Atmer sunt proprietari la Stockholm. în cartierul
central Neddre Norrmalm. ai unui teren ocupat de o construcţie din anii
/860. În iulie /956. guvernul acordă municipalităţii un permis de
expropriere pe zone. care priveşte /64 de imobile. printre care şi cel al
moştenitorilor dlui Sporrong. Este vorba de a construi. acolo, un viaduct ş i
de a amenaja un loc de parcare. În virtutea legii din /91 7 asupra
exproprier ii, guvernu l fixează la 5 ani perioada În timpul căreia
municipalitatea trebuie să cheme proprietarii În fala tribunalului funciar
pentru a le fixa indemniza[iile, În caz contrar permisul devenind caduc.
Prelungit În 1961 şi 1964, apoi În 1969 pentru 10 ani, acest din urmă
termen este anulat În 1979, la cererea municipalitălii a cărei politică
urmăreşte, de aici Încolo , să redu că numărul de automobile În oraş şi să
păstreze reţeaua urbană existentă. Din 1954 până În 19 79. imobilul În
cauză este şi el lovit de interdicţia de construire.

Proprietatea dnei I.M. Lonnroth, de asemenea situată În centrul
capitalei, este obiectul unui permis de expropriere din 1971 până În 1979 şi a
unei interdiclii de construire din /968 până În /981. Petilionara o pune în
vânzare de 7 ori, dar amatorii se retrag, după ce au consultat serviciile
municipale.
În perioada respectivă, legislalia suedeză nu lua În considerare
posibilitatea de a cere scurtarea duratei de valabilitate a permiselor şi nici
pe aceea de a cere reparatii pentru daunele ce decurg din durată sau din
neutilizarea acestora din urmă. Modificată În 1972, ea exclude În continuare
cea de-a doua posibilitate.
2. - În fala Comisiei, sesizată la 15 august / 975, moştenitorii dlui
Sporrong şi dna Lonnroth se plâng de o atingere nejustificată a dreptului la
respect pentru bunurile lor. aşa cum il garantează art. / din Protocolulnr. 1.
Ei denunţă şi violarea art. 6 § 1 din Convenţie, deoarece problemele de
expropriere şi de indemnizare nu arfifost rezolvate. Într-un timp rezonabil. de
către tribunalele suedeze. precum şi art. 13 Întrucât nu li se oferea nici
posibilitatea unui recurs efectiv În faţa unei instanle nafionale pentru a ataca
atingerile cauzate drepturilor lor prin permisele de expropriere şi interdicliile
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de construire. În sjarşit. ei sus(in că s-a În călcat art. J4 şi se sprijină pe ari. 17
J8. I

şi

• Hotărârea din 23 septembrie /982 (plenul

Curţii)

(seria A nr. 52)

3. - Moştenitorii dlui Sporrong ş i dna Lănnroth vedeau în lunga durată a
permiselor de expropriere , însoţite de interdicţii de construire , o atingere
ilicită a dreptului lor la respect pentru bunurile personale, garantat prin a11. I
din Protocolul nr. 1. Ei critică lungimea termenului acordat oraşului
Stockholm pentru a a ngaja procedura judiciară , care urma să fixeze
indemnizaţia de expropriere: cinci ani, prorogaţi pentru încă trei ani , apoi
pentru cinci şi în sfărşit pentru zece, în cazul moştenitorilor dlui Sporrong,
zece ani în cel al dnei Lănnroth. Ei denunţă , în afară de aceasta, menţinerea în
vigoare a pelmisului de expropriere şi a interdicţiilor de construire o perioadă
atât de lungă: 23 şi 8 ani pentru primii, 25 şi 12 pentru ceilalţi. Ei subliniau
efectele nefaste pe care le-ar fi avut asupra dreptului lor de proprietate aceste
măsuri combinate : pierderea posibilităţii de a vinde imobilele în condiţii
nomlale de piaţă , riscurile suportate, dacă făceau investiţii în imobilele lor,
dificultăţile în a obţine ipoteci; interdicţia de a înălţa , pe propriul lor teren,
orice con s trucţie nouă . Din partea sa , guvernul afirma că permisele şi
interdicţiile sunt inerente amenajărilor urbane şi nu aduc atingere drepturilor
proprietarilor la respect pentru bunurile lor. Curtea recunoaşte că permisele de
expropriere lăsau intact, din punct de vedere juridic, dreptul celor intere s aţi de
a dispune de bunurile lor şi de a le folosi. Ea consideră totuşi că ele reduceau,
într-o mare măsură , posibilitatea practică de a-I exercita şi că ele atingeau şi
substanţa în s ăşi a proprietăţii în aceea că recunoşteau dinainte legalitatea unei
exproprieri şi autori zau oraşul Stockholm s ă facă acest lucru în orice moment
pe care l-ar fi considerat oportun . Astfel , dreptul de proprietate al
petiţionarilor devenea precar şi revocabil. Cât priveşte interdicţiile de
con struire , ele limitau , fără î ndoială, dreptul petiţionarilor de a-şi folosi
bunurile.
4. - Era justificat amestecul în dreptul de proprietate')
Cercetând, mai întâi , dacă a existat o privare de proprietate (primul
alineat, fra za o doua, din a11. l al Protocolului nr. 1), Curtea aminteşte că
autorităţile suedeze nu au trecut la exproprierea imobilelor petiţionarilor:
aceştia puteau să-şi folosească bunurile, s ă le vândă , s ă le lase moştenire , să
le doneze sau să le ipotecheze. Ea nu consideră , cu atât mai mult, că se poate
asimila situaţia în cauză cu o expropiere în fapt , întrucât, chiar dacă dreptul
de proprietate a pierdut din substanţa sa, el nu a dispărut.
Curtea se întreabă , apoi , dacă măsurile în discuţie se traduceau într-o
reglementare de folosinţă a bunurilor (alin. 2 din art. I al Protocolului nr. 1).
Acesta era tocmai cazul interdicţii lor de construire, dar nu a permiselor de
expropriere, care reprez intă o etapă iniţială în procesul de privare de proprietate.
În raportul să u din 8 octombrie 1980, Comisia c o n s id eră că a existat o vi olare a an . 13
( 10 voturi pentru . 2 în potri vă ş i 4 a bţine ri ). Ea pune conc luzia. în schimb, a
ab se nţ e i înc ă icării art . 1 din Prot oc olul nr . 1 (10 voturi pentru, 3 împotri vă ) , a art. 6 § I
( II voturi pentru, 5 împotri vă) ş i a ar!. 14. 17 ş i 18 (unanimitate) din Con ve nţie .
I

din

Co n v enţi e
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În al treilea rând, Curtea examinează permisele în lumina principiului de
"respect" pentru proprietate (primul alineat , prima frază , din art. I al
Protocolului nr. 1). Fără a se pronunţa asupra conformităţii lor cu dreptul
suedez, ea subliniază necesitatea unui echilibru just între cerinţele interesului
general al comunităţii şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale
individului. Or, ea constată că legislaţia în vigoare, în perioada respectivă , se
caracteriza prin rigiditate: în afară de retragerea pur şi simplu a pernliselor,
care necesita acordul municipalităţii, ea nu oferea nici un fel de mijloc de
modificare ulterioară a situaţiei proprietarilor în cauză. În timpul unei lungi
perioade, petiţionarii rămân într-o incertitudine completă în ce priveşte soarta
proprietăţii lor, şi nu au avut dreptul ca guvernul să ia în considerare
dificultăţile pe care puteau să le suporte. Fără a nega interesul pe care-I avea
oraşul Stockholm de a folosi dreptul de a expropia unele imobile pentru a-şi
realiza planurile, Curtea nu îşi explică de ce legislaţia suedeză trebuia să
excludă posibilitatea de a reanaliza, la intervale rezonabile, interesele oraşului
şi ale proprietarilor. Ea arată , în afară de aceasta, că existenţa interdictii lor de
construire a accentuat şi mai mult repercusiuni le dăunătoare ale duratei de
valabilitate a penniseloL
În concluzie, moştenitorii dlui SpolTong şi dna Lonnroth au suportat o
pe care ar fi putut-o face legitimă numai
posibilitatea de a reclama scurtarea duratei de valabilitate a permiselor sau
aceea de a cere reparaţii. Or, legislaţia suedeză excludea, în perioada
respectivă, asemenea posibilităţi; ea continuă să o excludă pe a doua dintre ele.
A existat deci o violare a art. I faţă de cei doi petiţionari (10 voturi pentru,
9 împotrivă).
povară specială şi excesivă

5. - Întrucât a constatat o încălcare a art. I din Protocolul nr. 1, Curtea
nu judecă necesar să se plaseze în temeiul art. 17 şi 18 ale Convenţiei
(unanimitate).
6. - Petiţionarii invocau , de asemenea, art. 14 din Convenţie: ei se
pretindeau victime ale unei discriminări în raport cu proprietarii de imobile
neexpropriaţi şi ai acelor imobile expropriate în conformitate cu modalităţile
care se încadrau în dreptul suedez şi în Convenţie . Curtea respinge această
teză întrucât nici o piesă de la dosar nu venea să o susţină (unanimitate).
7. - Dar art. 6 § I din Convenţie? Dreptul de proprietate al moştenitorilor
dlui SpOlTong şi al dnei Lonnroth îmbrăcând , fără nici o îndoială, un "caracter
civil", era vorba de a şti dacă a apărut o "contestaţie ", legată de acest subiect,
între cei interesaţi şi autorităţile suedeze. Petiţionarii susţineau că termenele
lungi acordate în cazul lor nu erau compatibile cu legea suedeză , ceea ce
guvernul contesta. Curtea consideră că nu trebuie să rezolve controversa, dar
recunoaşte existenţa şi importanţa acesteia. Din moment ce petiţionarii
socoteau ilegale adoptarea sau prorogarea de măsuri care atingeau dreptul lor
de proprietate şi în vigoare, pentru durate ca acelea prezentate în speţă, ei
aveau dreptul ca un tribunal să tranşeze această chestiune de drept intern.
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dlui Sporrong şi dna L6nnroth să angajeze o
pentru a contesta legalitatea deciziilor consiliului
municipal şi ale guvernului, în domeniul eliberării sau prorogării penniselor de
expropriere? Primele pot fi atacate în faţa consiliului de administraţie al
comitatului şi apoi , la nevoie, la Curtea Administrativă Supremă , dar ele nu
constituie decât măsuri preparatorii care, în sine, nu aduc încă atingere unui
drept cu caracter civil. În ce priveşte urm ătoare le, ele nu sunt susceptibile de
recurs în faţa jurisdicţiilor administrative. De sigur, propri etari i pot să le
conteste legalitatea , invitând Curtea administrativă supremă să redeschidă
procedura, dar este vorba de o cale de recurs extraordinar şi este rar utili za tă.
Respectiva jurisdicţie nu cunoaşte pe fond cazurile atunci când ea controlează
acceptabilitatea unui asemenea recurs; în acest stadiu, ea nu procedea ză, deci,
la un examen complet al măsurilor care ating un drept cu caracter civil. Astfel,
a existat o violare a art. 6 § 1, întrucât cauza petiţionarilor nu a putut fi a udiată
de către un tribunal care să aibă plenitudinea jurisdicţiei (12 voturi pentru ,
7 împotrivă).
8. - A vând în vedere această decizie, C urtea consideră că nu este
potrivit să examineze cazul prin prisma art. 13 ; exigenţele acestuia din unnă
sunt efectiv mai puţin stricte decât cele ale art. 6 § I şi absorbite de ele. în
speţă (unanimitate).
9. - Chestiunea acordării unei " satisfacţii echitabile" petiţionarilor
nefiind pregătită, ea se rezervă .
Au putut

moştenitorii

procedură judiciară,

• Hotărârea din 18 decembrie 1984 (plenul
An/". 88)

Curţii)

-Aplicarea ar!. 50

(~e,.ia

10. - Moştenitorii dlui Sporrong cereau , pentru daunele materiale ,
13.284.500 SEK şi dna L6nnroth 10.912.303, fiecare sumă descompunându-se
într-o pierdere bănească la 31 decembrie 1980 (8.400 .000 şi 6.900.000 SEK)
şi în dobânzi (4.884 .540 ş i 4.012 .303 SEK). Pl ângându-se, de asemenea, de
un prejudiciu moral , petiţionarii revendicau o indemnizaţie pe care o lăsau în
grija Curţii să -i fixeze nivelul.
Pentru a se pronunţa asupra existenţei unei pagube, Curtea începe prin a
delimita " perioadele de prejudicieri". Ea recunoaşte că o municipalitate are
nevoie de câtva timp - 4 ani în cazul acesta - pentru a termina studiile
necesare pregătirii deciziei definitive în ce prive ş te exproprierea proi ec tat ă.
Ea ajunge, astfel , la 19 ani pentru moştenitorii dlui Sporrong şi 4 pentru dna
L6nnroth . Ea detennină apoi componentele prejudiciului . Dacă petiţionarii
nu au devenit mai săraci la sfârşitul perioadelor respective (nediminuarea
valorii de vânzare a imobilelor şi absenţa pierderii venitului), ei au suportat
totuşi o pagubă în interiorul acestora: obstacole în libertatea de a dispune de
bunuri ; piedici în obţinerea de împrumuturi ipotecare; deprecierea imobilelor;
impractibilitatea oricărui proiect de renovare ; mai ales incertitudinea
prelungită ; suferinţă morală impusă prin violarea art. 6 § 1.
Cât priveşte evaluarea prejudiciului, ea se dovedeşte a fi foarte
problematică , tocmai pe motivul aproape a imposibilităţii de a calcula
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Curtea socoteşte inadecvate metodele sugerate în
de către petiţionari şi guvernul suedez, ea nu crede că trebuie
să stabilească altele . Ea se limitează la factorii consideraţi ca pertinenţi .
Elementele prejudiciului fiind de nedespărţit şi nici unul dintre ele
nepretându-se la un calcul exact, ea le apreciază în ansamblul lor şi în spirit
echitabil. Ea alocă 800.000 SEK moştenitorilor dlui Sporrong şi
200.000 SEK dnei Lonnroth (12 voturi pentru, 5 împotrivă).
11. - Pentru cheltuieli de judecată şi taxe, prezentate în faţa organelor
Convenţiei, petiţionarii cereau 963 . 175 ,89 SEK, mai puţin 24.103 FF primiţi
de dna Lonnroth cu titlu de asistenţă judiciară . Curtea decide că Suedia
trebuie să restituie 723.865,75 SEK, mai puţin 24.103 FF , moştenitorilor dlui
Sporrong şi dnei Lonnroth împreună (13 voturi pentru, 4 împotrivă) .1
pierderea

şanselor. Deşi

această privinţă
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CAZUL LOIZIDOU contra TURCIEI - Refuzul accesului la o serie
de bunuri situate În nordul Ciprului şi pierderea stăpânirii acestora

1. - Dna Titin a Loi::idou, cetăţean cipriot, a crescut in Ky renia, in
nordul Ciprului, unde poseda o serie de terenuri. În 1972, ea se mărită şi se
mută la Ni cosia Împreună cu so/ul. Înainte de invaz ia turcă În a ceas tă
regiune, la 20 iulie 1974, dna Loizidou În cep e Lucrările de cons trU Cţie la un
număr de apartamente, dintre care unuL trebuie să servească drept domiciliu
Jamiliei sale,

La 19 martie 1989, un grup de grecoaice cipriote, " Femeile se Întorc
un marş cu scopul de a tra versa linia de incetare a
focului a forle lor turce. De la Nicosia, ele se Îndreaptă către satul Ly mbia,
unde un grup reuşeşte să traverseze zona tampon şi linia de incetare a[ocului.
Câteva dintre mani[estante, Între care ş i dna Loizidou, sunt arestate de către
poliţiştii c iprioţi turci, Mai târziu, În aceeaşi zi, ele sunt eliberate ş i predate
Jill1c(ionarilor Organiz aţie i Naţ iunilor Unite (UNFICYPj la Nicosia, apoi
readuse În partea c ipriotă grea că ,
a casă ", organiz ează

2. - În cererea din 23 iulie 1989, adresată Comisiei, dna LoizidOIl
re clamă

arestarea şi d eten(ia sa. co ntrare, co nform propri ei opinii,
articolelor 3. 5 şi 8 ale Convenţiei; ea pretinde, În plus, că re[uzarea
accesului la proprietatea sa , se traduce printr-o violare co ntinuă a
articolului 8 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr. 11

I La 4 marti e 1991, Comi sia retine ce rerea, Întrucât ea ridic ă problem e În temeiul
arti co lelor 3, 5 ş i 8 În ceea ce pri \'eşte arestarea ş i detentia , al art icolului 8 ş i al articolu lui I din
Protocolul nr. I În privinta v iol ărilor continue ale dreptului de acces la proprietate care s-ar fi
produs după 29 ianuari e 1987. În raportu l său din 8 iulie 1993, ea formul ează avizul că nu a
ex istat o viol are a articolului 3 (unanimitate), a arti co lului 8 În ceea ce pri veş te viata pri va tă a
peti tionarei (II voturi pentru, d o uă Împotri vă), a articolului 5, paragraful I (9 voturi pentru,
4 Împotrivă ), a articolului 8 În ceea ce pri ve şte domiciliul să u (9 voturi pentru, 4 Împotrivă) şi a
articolului I al Protocolului nr. I (8 voturi pentru, 5 Împotrivă ).
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• Hotărârea din 23 martie 1995 (Mar ea Cam e ră ) - Excepţii
preliminare (seria A nr. 310)
3. - Avea guvernul cipriot calitatea de a acţiona , a dică de a sesiza
Curtea? Curtea se limitează la a nota, sprijinindu-se, în special, pe practica
obişnuită a Consiliului Europei , recunoaşterea de către comunitatea
internaţională a amintitului guvern , ca fiind cel al Republicii Cipru. Al său
locus standi de guvern al unei Înalte Părţi Contractante nu antrenează nici o
Îndoială.

4. - Guvernul turc reproşa guvernului cipriot un abuz de procedură.
Curtea relevă că această excepţi e nu a fost ridicată în instanţă În faţa
Comisiei, astfel încât guvernul nlrc se afla decăzut din drepturi pentru a o
prezenta În faţa Curţii, atâta timp cât se aplică dnei Loizidou. În măsura în
care excepţia este îndrept a tă împotriva guvernului cipriot, Curtea notează că
acesta a sesizat-o ca urmare, între altele, a preocupării sale pentru drepturile
dnei Loizidou şi ale altor cetăţeni în aceeaşi situaţie . Curtea nu vede un abuz
de procedură şi respinge, deci, excepţia (unanimitate).
5. - Confornl guvernului turc, rolul său în faţa Curţii s-ar limita la acela
de amicus curiae, întrucât cazul ar privi actele sau omi siunile Republicii
turce din Ciprul de Nord (RTCN) . Curtea consideră că revine unei Părţi
Contractante la Convenţie să califice, după bunul plac, statutul său în faţa
Curţii . Cazul îşi are originea într-o cerere introdusă , în virtutea articolului 25
al Convenţiei , de către dna Loizidou împotriva Turciei , în calitatea sa de
Înaltă Parte Contractantă la Convenţie, şi i-a fost deferit de către o altă Înaltă
Parte Contractantă, în virtutea articolului 48 b) al Convenţiei , Turcia fiind
aici partea pârâtă.
6. - Curtea precizează , apoi , obiectul litigiului . În cererea sa de
admitere în instanţă, guvernul cipriot se limitează la a invita Curtea să
statueze asupra reclamaţii lor, în temeiul articolului I al Protocolului nr. 1 şi
al articolului 8 al Convenţiei , deşi Comisia le-a reţinut în ceea ce priveşte
accesul la proprietate al petiţion a rei. Deci, indiscutabil , Curtea este sesizată
numai cu aceste plângeri .
7. - Cu titlu preliminar, guvernul turc susţinea, mai ales, că acest caz
din competenţa Curţii: el avea legătură cu fapte şi evenimente petrecute
Înaintea declaraţiei turce referitoare la articolul 46 al Convenţiei şi care
recunoaşte jurisdicţia Curţii (22 ianuarie 1990) (excepţii de necompetenţă
ratione temporis) şi nu privea problemele în măsură să apară pe teritoriul
acoperit prin această declaraţie (excepţie ratione loci) .
ieşea

a)

Excepţiile

de

n en comp e te n/ă

ratione loci

i. Faptele denunţate de petiIionară sunt oare susceptibile de a aparţin e
jurisdicIiei Turciei, În temeiul articolului 1 al Con venţiei ?
8. - Curtea subliniază că, în stadiul excepţiilor preliminare, ea nu este
chemată să cerceteze responsabilitatea efectivă a Turciei , faţă de Convenţie,
În legătură cu actele care se află la originea reclamaţiilor părţii interesate. Ea
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trebuie să se limiteze la a detemlina dacă faptele d e nunţate de dna Loizidou
sunt susceptibile de a apa rţine "juri s dicţi ei" Turciei , chiar dacă ele se produc
În afara teritoriului n aţio n a l.
Noţ iunea de "jurisdicţie" , În sensu l al1icolului 1, nu se circumscrie la
teritori ul naţ ional al Îna ltelor Părţi Contrac tante . O Parte Contractantă poate,
de asemenea , să -şi va dă a n gajat ă răspunderea atunci când, ca urmare a unei
acţiuni militare ~ lega le sau nu ~, În practică , ea exerc ită controlul as upra
unei zone situate În afa ra teritoriului n aţ i o n a l.

Guvemul turc admite că pierderea de către dna Loizidou a controlului
asupra bunurilor sale rezu ltă din ocuparea părţii septentrionale a Ci prului de
către trupele turce şt i ş i din crearea RTCN în această regiune. În plus, este
indi sc utabil că trupele turceşti au Împiedicat-o pe p e tiţionară să a ib ă acces la
propri etatea sa.
Faptele invocate de către cei int eresaţ i sunt, dec i, de natură
Turciei În sensul 311icolului 1 ( 16 voturi pentru, două

, Juri s dicţiei"

să a parţină
Împotrivă) .

ii. Restric{iile teritoriale care În s oţesc declaratiile Turciei referitoare la
articolele 25 şi 46 ale Convel1!iei sunt oare valabile ?
cont de c aracte rul apart e a l Co nvenţiei , tra tat de
a drepturilor omului, şi de faptul că este vorba de un
instrument viu care trebuie interpretat în lumina condiţiilor v ieţii ac tuale. În
plus, obiectul ş i ţe lul Co nvenţiei cer o interpretare ş i o aplicare a di spozi ţiilor
sale Într-un mod care să -i facă exigenţele concrete ş i efecti ve.
9. - C urtea

ţine

garanţie colectivă

D acă

46 ar permite restricţii teritori a le sa u asu pra
Contractante ar fi libere să s ub sc rie la
regim uri distincte de punere în operă a o bligaţiil or co n ve nţion a l e conform
dimens iunii acc ept ă rilor lor. Un asemenea sistem , care ar permite statelor
să-şi tempereze consimţământul prin jocul clauzelor fac ultative, nu numai că
ar s l ă bi în mod grav rolul Comisiei ş i a l Curţii În exerc itarea funcţiilor lor,
dar ar micşora , d e ase menea , efic ac it a te a Convenţiei ca in s trum e nt
con s tituţional al ordinii publice e uropene. În plu s, atunci când Co nv e nţia
autori zeaz ă statele să-ş i limiteze acceptarea, În virtutea articolului 25, ea o
prec i zează În mod expres (a se vedea articolul 6, paragraful 2 al Protocolului
nr. 4 ş i articolul 7, parag raful 2 a l Protocolului nr. 7). Conform C urţii ,
consecinţele pentru punerea în operă a Co n ve nţi e i şi realizarea obiectivelor
sale ar avea o import a nţ ă atât de mare Încât ar fi trebuit să se prev a d ă, în mod
explicit, o abilitare În acest sens . Or, nici articolul 25 ş i nici arti co lul 46 nu
includ o ase menea di spoz iţi e. În plu s, posibilitatea, prevăzută la art ico lul 64,
de a formula rezerve este limitată .
articol e le 25

şi

conţinutului acceptării , Părţile

Acest mod de a ve de a lucruril e este confirmat d e practi ca urmată
ulterior de către Părţil e Contractante cu privire la amintitele dispo zi ţii. De la
intrarea În vigoare a Co n ve nţiei p â n ă as tăzi , cel e 30 părţi contrac tante la
Convenţie , cu exc e pţi a Turciei , a u acce ptat, aproape toate , competenţa
Comi siei ş i a Curţii pentru a cuno aş te pl ângeri fără restricţii ratione loci sau
ratione materiae. Realitatea acestei prac tici uniforme ş i coerente a statelor
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respinge, fără îndoială , argumentele guvernului turc, după care cei care au
redactat Convenţia au trebuit să ia în considerare restricţiile care pot însoţi
declaraţiile referitoare la articolele 25 şi 46, în lumina practicii urmate în
virtutea articolului 36 al Statutului Curţii Internaţionale de Justiţie . Nu se
contestă faptul că articolul 46 al Convenţiei a fost calchiat după articolul 36
al amintitului Statut, interpretat ca autorizând o serie de restricţii. Cu toate
acestea , diferenţa fundamentală de rol şi finalitate între instituţiile despre
care este vorba , precum şi existenţa unei practici acceptate necondiţionat
constituie elementele care impun operarea unei distincţii între practica
proprie Convenţiei şi cea a Curţii Internaţionale. În sfârşit , Curtea apreciază
că o aplicare prin analogie a articolului 63, paragraful 4 al Convenţiei nu dă
dreptul de a se spune că o restricţie teritorială poate fi tolerată. Restricţiile
teritoriale care Însoţesc declaraţiile Turciei referitoare la articolele 25 şi 46
nu sunt, deci , valabile (16 voturi pentru , 2 împotrivă) .
iii. Declara{iile Turciei referitoare la articolele 25
sunt oare valabile?

şi

46 ale

Convenţiei

10. - Curtea nu crede că poate tranşa problema divizibilităţii părţilor
nevalide ale declaraţiilor Turciei , referindu-se la acelea făcute de către
reprezentanţii ţării. după depunerea declaraţiilor. Guvernul turc nu putea să
nu cunoască faptul că , având în vedere practica uniformă a Părţilor
Contractante, în temeiul articolelor 25 şi 46 , ce constă în acceptarea fără
condiţii a competenţei Comisiei şi a Curţii , clauzele restrictive denunţate
aveau o validitate contestabilă în sistemul Convenţiei şi că organele acesteia
ar fi putut să le considere ca inadmisibile.
Restricţiile denunţate se pot disocia de restul textului , lăsând intactă
acceptarea clauzelor facultative. Declaraţiile din 28 ianuarie 1987 şi
22 ianuarie 1990 referitoare la articolele 25 şi 46 ale Convenţiei includ, deci ,
acceptări valabile ale competenţei Comisiei şi Curţii (16 voturi pentru, două
împotrivă).

b) Excep{ia de
dată

in compe ten{ă

ratione temporis

11. - În sfârşit, Curtea consideră că interpretarea şi aplicarea ce trebuie
restricţii lor ration e temporis din declaraţiile turceşti referitoare la

articolele 25 şi 46, precum şi noţiunea de violări continue ale acesteia, ridică
probleme dificile de drept şi de fapt. În dosarul în cauză, ea apreciază că nu
dispune de suficiente elemente pentru a-i permite să se pronunţe. În plus ,
aceste probleme sunt atât de strâns legate de fondul cauzei încât nu pot fi
rezolvate în stadiul actual al procedurii. Ea decide, deci , de a alătura această
excepţie fondului ( unanimitate) .

• Hotărârea din 18 decembrie /996 (Mar ea
(Culegere/1996-VI)

Cameră)

- Fond

12. - Curtea începe prin a sta tu a asupra excepţiei preliminare de
ratione temporis, ridicată de guvernul turc. Acesta din unnă

necompetenţă

afirmă,

mai ales,

că petiţionara

pierduse proprietatea asupra bunurilor sale
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într-un mod ireversibil , înainte de 22 ianuarie 1990, dată la care Turcia a
recunoscut jurisdicţia obligatorie a Curţii în virtutea articolului 46 al
Convenţiei : la 7 mai , prin jocul articolului 159 al Constituţiei RTCN, care
prevede exproprierea, în special , a bunurilor situate în limitele RTCN şi
considerate ca abandonate după 13 februarie 1975.
Curtea ia act, în această privinţă, de Rezoluţia 541 (1983) a Consiliului
de Securitate a Organizaţiei Naţiunilor Unite declarând, din punct de vedere
juridic, lipsită de valabilitate proclamarea instituirii RTCN şi îndemnând
toate statele să nu recunoască un alt stat cipriot decât Republica Cipru.
Consiliul de Securitate a reiterat acest îndemn în Rezoluţia 550 (adoptată la
II mai 1984). Într-o rezoluţie din 24 noiembrie 1983, Comitetul Miniştrilor
al Consiliului Europei a condamnat şi el proclamarea acestui stat şi a invitat
toate statele să refuze recunoaşterea RTCN. Comunitatea Europeană şi şefii
de guvern ai Commonwealth au adoptat o poziţie similară. În plus, numai
guvernul cipriot este recunoscut pe plan internaţional ca guvern al Republicii
Cipru în cadrul relaţiilor diplomatice şi contractuale , precum şi în
funcţionarea organizaţi i lor internaţionale.
Curtea apreciază că principiile pe care le susţine Convenţia nu se pot
interpreta şi aplica în vid. Considerând caracterul deosebit al Convenţiei în
calitate de tratat asupra drepturilor omului, ea trebuie să ţină cont şi de
oricare regulă pertinentă de drept internaţional, atunci când se pronunţă
asupra diferendelor privind jurisdicţia sa. În această privinţă, din practica
internaţională şi din diferite rezoluţii redactate în termeni energici,
menţionate mai sus, reiese că în viziunea comunităţii internaţionale, RTCN
nu este considerată un stat în lumina dreptului internaţional şi că Republica
Cipru rămâne unica formă de guvernământ legitimă a Ciprului. În acest
context, Curtea nu ar putea să atribuie valabilitatea juridică , în sensul
Convenţiei, unor dispoziţii, precum articolul 159 al Constituţiei RTCN şi nu
se poate considera că dna Loizidou a pierdut dreptul său asupra bunurilor, în
sensul acestui articol.
Dat fiind faptul că guvernul turc nu a avansat nici un alt element care să
arate că petiţionara nu mai era proprietara bunurilor sale, lucru necontestat
de Curte, partea interesată trebuie să fie socotită ca proprietara legală , în
sensul articolului 1 al Protocolului nr. I şi al articolului 8 al Convenţiei.
Curtea respinge, deci , excepţia de necompetenţă ratione tempo ris (II voturi
pentru, 6 împotrivă).
13. - În baza articolului I din Protocolul nr. 1, Curtea examinează mai
întâi problema imputabilităţii. Ea consideră semnificativ faptul că guvernul
turc a recunoscut, Într-un stadiu anterior al cazului, că pierderea de către dna
Loizidou a stăpânirii proprietăţii sale provenea din ocuparea părţii
septentrionale a Ciprului de trupe turceşti şi din instituirea RTCN în această
regiune. În plus , în numeroase rânduri , trupele turceşti au împiedicat-o, fără
drept de apel, să aibă acces la proprietatea sa. Numărul mare de soldaţi
participanţi la misiunile active din nordul Ciprului atestă că armata turcă
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exercită,

în practică , un control global asupra acestei zone. Acest control
responsabilitatea Turciei, pe bună dreptate, pentru politica şi
acţ iunil e RTCN. Rezultă că refuzul accesului petiţionarei la bunurile sale,
situate în nordul Ciprului, şi pierderea stăpân irii asupra acestora, care rezultă
de aici , ţin de ,jurisdicţia" Turciei , în sensu l articolului 1 al Convenţiei şi
sunt, deci , imputabile acestui stat (II voturi pentru, 6 împotrivă).
angajează

Curtea nu consideră necesar să stabilească dacă Turcia a exercitat un
control amă nunţit asupra politicii şi actelor autorităţilor RTCN şi nici să
examineze legalitatea intervenţiei turce în insulă , în 1974.
constată: chiar dacă dna Loizidou a rămas proprietara
a bunurilor despre care este vorba, ea a pierdut practic, din 1974, orice
stăpânire a acestora, precum şi orice posibilitate de folosinţă şi de posesiune.
Refuzul continuu al accesului constituie, deci , o ingerinţă în drepturile pe
care i le garantează articolul 1 al Protocolului 11r. 1. Amintita ingerinţă nu se
traduce nici printr-o privare de proprietate şi nici printr-o reglementare de
folosinţă a bunurilor, dar constitu ie o imixtiune în dreptul la respect faţă de
bunuri şi decurge, în mod clar, din prima frază a articolului 1. Guvemul turc
nu explică de ce necesitatea de a transmuta refugiaţii ciprioţi turci poate
justifica negarea totală a drepturilor de proprietate ale petiţionarei, prin
refuzul absolut şi continuu al accesului , şi o pretinsă expropriere fără
reparaţii . Deci , a avut loc o violare a articolului 1 al Protocolului 11r. 1
(1 1 voturi pentru , 6 împotrivă).

14. - Curtea

legală

15. - Dna Loizidou a crescut în Kyrenia. Ea s-a mutat la Nicosia după
în 1972, şi trăieşte acolo de atunci. Ea totuşi intenţionase să

căsătorie,
locuiască

într-unul din apartamentele pe care le construise în nordul Ciprului

în 1974.
Curtea relevă că ar însemna să se fOI1eze noţiunea de "domiciliu" prin
extinderea ei până la a include un teren pe care se intenţionează construirea
unei case pentru a fi locuită. Cu atât mai mult, acest termen nu poate fi
interpretat ca acoperind o regiune natală şi unde există rădăcini familiale, dar
unde nu se mai l ocuieşte. Deci , nu a existat o violare a articolului 8 al
Convenţiei (unanimitate).
16. - Guvernul turc neavând observaţii asupra pretenţiilor dnei
Loizidou, în temeiul artico lului 50 al Convenţiei , Curtea amână cauza şi
invită respectivul guvem şi petiţionara să-i adreseze în scris, în termen de
6 luni, observaţii în legătură cu situaţia creată (unanimitate) .

•

r

I

Hotărârea

din 28 iulie 1998 (Marea

Cameră)

- Aplicarea articolului 50

17. - Având în vedere constatarea sa potrivit căreia dna Loizidou a
suferit o ingerinţă de nejustificat în drepturile sale patrimoniale, ingerinţă
imputabilă Turciei , Curtea consideră că trebuie să-i acorde o indemnizaţie în
baza articolului 50 (15 voturi contra 2).
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18. - Ţinând seama de incertitudinile inerente În cazul oricărei tentative
de a evalua pierderile reale pricinuite petiţionarei prin denegarea accesului la
proprietatea sa, Curtea procedează la o evaluare În echitate şi Îi acordă
300.000 CYP (14 voturi contra 3).

19. - Curtea alocă şi 20.000 CYP ca reparaţie pentru teama şi
sentimentele de neputinţă şi de frustrare pe care petiţionara le-a Încercat
neputând uza de proprietatea sa după cum ar fi dorit-o (15 voturi contra 2).

20. - Curtea acordă În total petiţionarei pentru cheltuieli de
suma de 137.084,83 CYP (13 voturi contra 4), Însă respinge cererea
le gă tură cu aceasta de guvernul cipriot (unanimitate).

judecată
făcută

În

21. Bibliografie
COHE N-J ONATHAN (G.). - " L' affai re Loi zidou devant la Court europeenne des droits de
l' holl1me. Quelques observations", R. G.D.l.P. 1998, p. 123- 144.
COHE N-JOl\ATHAN (G.). - " De la Com mi ss ion il la Cour europeenne des droits de I'holl1me.
Actua lites 1994- 1995", R.TD.E. 1995 , p. 725- 726.
COH EN -J OI\ATHA I\ (G .) ş i FLAUSS (J.-F.). - "Commi ss ion et Cour europeennes des droits
de I' homme", JlIslices 1997, p. 169-172.
COT (J.-P .).- .,La responsabilite de la Turquire et le respect de la Convention europeenne
dans la partie nord de Chypre", R. TD.H. 1998, p. 102-1 16.
COUSS IR AT-COUSTERE (V .). - .,La jurisprudence de la Cour europeenne des droits de
I'homme en 1995", A.FD.I. 1995, p. 485 ş i urm.
CO USS IR AT-COUSTERE (V.). - " La jurisprudence de la Co ur europeenne des droits de
I'homme en 1996", A.FD.I. 1996, p. 749 ş i unn.
DECAUX (E.) ş i TA \'ERNIER (P.). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des
droits de I'holl1me (annee 1996r, 1.D.I. 1997, p. 273- 275 .
DECA UX (E.) ş i TA vERNIER (P.). - "Chronique de jurisprudence de la Cour europeenne des
droit s de I' homm e (annee 1998)", 1.D.I. 1999, p. 250- 251.
FOCA RELLI (C.).- ,.Sull e riserve all 'accetazione delia compretenza delia Corte europea: la
sentenza Loizidou". Riv.D.I. 1995, p. 738-754.
HUSHEE R (A.). - .. Die vo lk e rr ec htli c he Verantwortlichkeit der Ttirk e i ftir
Menschenrechtsverletzungen in Nordzypem nach den Entscheidungen der Europăischen
Kommission und des E uropăi sche n Gerichtshofes fur Menschenrechte in Fali Loi zidou,
1, Ttirkei". ZEUS 1999, p. 389-422.
KOKOTT (1 .)

şi

RUDOLF (B.).- " Loizidou v. Turkey", A.J.I.L. 1996, p. 98-102.

L.~MB E R T

(P.).-"La Cour europeenne des droits de I' homme - annt':e 1996", 1. TD.E. 1997.
p. 35-42 şi 57-62 .

L.~IV SON

(R.A.).- "Straatsburg roert de Turkse trom", NJCM- BlIlletin 1996, p. 1090-1 114.

LAIVSON (R. A.) ş i SCHERMERS (H. G.). - " Leading cases ofthe European Court of Human
Rights". Nimegue, Ars Aequi Libri, 1997, p. 589-607 .
MERRIL LS (1.0.). - .,Decisions on the Eu ropea n Con vention on Hum an Ri ghts during
1995" . B. Y. B./ L 1995, p. 536- 538.
NECATIGIL (l. M.). - ..Judgement of the European Court of Human Rights in the Loizidou
case: a critical examination", JOllrnaljor Cypriol Stlldies 1997, p. 147- 171, şi Th e Loizidill
case. A dead-end, Ankara, Ministry of Foreign Affai rs, 1999, p. 17-46.

CAZUL AKDIVAR

ŞI ALŢII

contra TURCIEI

689

NECATJGIL (Z.M.).-"The Loizidou case: a critical examination", SAM Papers 1999, n° 8, p.

1-48.
Ress (H.K.).-,.Die Zulăssigkeit territorialer Beschrăbkungen bei der Anerkennung der
Zustăndigkeit des Europăischen Gerichtshofs fUr Menschenrechte. Ammerkung zum
Urteil des Europa"ischen Gerichtshofs fUr Menschenrechte im fali Loizidou gegen die
Tlirkei vom 23. Mărz 1995", Z.ă.ii.R.V. 1996. p. 427-438.
SHERLOCK (A.) şi ANDRE\\'S (1.). - " Judgements of the Court of Human Rights", ELR.
HUli/an Rights Surl'ey 1996, p. 78 şi unn.
STEPHE\i (M.). - .,The European Court of Human Rights and Cyprus: The Loizidou case",
În The Loizidou case. A dead-end. Ankara, Ministry of Foreign Affairs, 1999, p. 47- 59.
SUDRE (F.). - .. Droit de la Convention europeenne des droits de I'homme", J.c.P. 1997.
edition ge nerale, n° 6-7, 1. 4000.
SUDRE (F.) ş i alţii. - "Chronique de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de
I' homme en 1996", R. U.DH 1997, p. 4 şi unn.
S UDRE (F.) şi alţii - "Les grands arn':ts de la Cour europeenne des droits de I'homme".
Paris , PUF, 2003. p. 7-16.
T AVERNIER (P.). - .,Le droit international dans la jurisprudence de la Cour europeenne des
droits de I'homme: I' apport des arn':ts Loizidou c. Turquie", În Melanges Ravmond Co)'.
Du droit interne au droit international. Le facteur religieux et I'exigence des droits de
l'hol1/lI1e. Rouen, Publications de l'Universite de Rouen, 1998, p. 411--427.
VELDE (J. van der.).-"Loizidou tegen Turkijge: erkenning van het individuele klachtrecht
en de rechtsmacht van het Hof met territoriale beperkingen", NJCM-Bullelin 1995, p.

801-823.
VITUCCI (M. C). - "Alti delia Repubblica turca di Cipro del nord e responsabilitâ delia
Turchia: il caso Loizidou ", Ril'. D.l. 1998, p. 1065- 1083.
WOODS (L.). - .. Decisions on the European Convention on Human Rights during 1997",
B. YB.lL 1997. p. 395- 397.

3. Distrugerea de bunuri
g,31~o

CAZUL AKDIV AR ŞI AL ŢII contra TURCIEI - Distrugerea de
case, Într-un sat, de către forţele de securitate şi abandonarea acestuia
de către locuitorii săi

1. - Aproximativ din 1985, în sud-estul Turciei, au fost Înregistrate
grave tulburări Între forţele de securitate şi membrii PKK (Partidul
Muncitorilor din Kurdistan). Acest conflict, potrivit guvernului, a costat,
până acum, vieţile a 4 036 civili şi 3 884 membri ai forţelor de securitate.
Un număr mare de sate, apreciat la mai mult de 1 000, au fost distruse şi
evacuate În timpul acestor ciocniri.

Din 1987, la din 11 provincii din sud-est, sunt supuse stării de
care era, deci, în vigoare În perioada faptelor.

urgenţă,

2. - Domnii Abdurraham Akdivar, Ahmet Akdivar, Ali Akdivar,
Ziilfiikar C;i(:ek, Ahmet C;i(:ek, Adurrahman Akta, Mehmet Karabulut şi
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Hiis erin Akdivar locuiesc În satul Kelekc;i (districtul Dic/e, provincia
Divarbakir).
În noaptea de I noiembrie 1992, JOO până la 150 de membri ai PKK
jandarmeria din Bodazkăr, un sat vecin cu Kelekr;i, oll1orând un
jandarm şi lovind alfi 8. În zilele următoare, for(ele de securitate
percheziţionea::ă Împrejurimile, Încercând să -i găsească. Desfăşurarea, În
continuare, a evenimentelor este contestată.
asediază

Conform petiţionarilor, În seara de la noiembrie 1992, solda[ii pătrund
În satul Kelekc;i şi dau ordin primarului să fie imediat evacua[i to(i locuitorii.
Între timp, ei ar fi dat foc la 9 case, printre care acelea ale anumitor
peti(ionari. Cea mai mare parte a lo cuitorilor arjÎ părăsit Kelekr;i şi s-arjÎ
dus la Diyarbakir. Unii s-ar fi instalat la rude, al(ii ar fi fost aruncati În
stradă. Pe 6 aprilie 1993, for(ele de securitate s-ar!i reÎntors În sat şi arfi
incendiat casele rămas e. De atunci, Kelekc;i ar fi fost evacuat În totalitate.
un atac al PKK În iulie 1992, sătenii
Începuseră să-şi părăsească locuin/ele de bunăvoie, Îl1frucât ei nu se simţeau
acolo În siguran(ă şi casele abandonate s-au prăbuşit.
Conform guvernului ,

după

După

asediul jandarmeriei din Bodazkăy, for[ele de securitate ar fi
regiunea ş i arji descoperit numeroase adăposturi părăsite de
către terorişti, dar ele nu arfi cauzat nici o stricăciune la Keleke,:i. În aprilie
1993, ele ar fi perchezi/ionat sat ul .fără a provoca pagube. După plecarea
,wlda(ilor, terorişti ai PKK s-arjÎ dus În sat şi arii incendiat casele Încă
existen te.

perche::iţionat

3. - Peti[ionarii sesizează Comisia la 3 mai 1993. Ei se plâng defaptul
le-au fost incendiate case le şi că au fost goni(i, din satul lor, de
fOl'{ ele de securitate, În pofIda articolelor 3, 5, 6, 8, 13, 14 şi 18 ale
COII\'en[iei şi a articolului 1 al Protocolului nr. I l
că

•

Hotărârea

din 16 septembrie 1996 (Marea

Cameră)

(Culegere/1996- 1V)

4. - Curtea consideră , ca şi Comisia, că domnii Hi.iseyin Akdivar şi
Ahmet (:i<;ek (născut În 1967) nu pot fi consideraţi ca petiţionari. Primul
neagă că a semnat procura prezentată Comisiei, iar cel de-al doilea a fost
confundat cu unul din verii lui , cu acelaşi nume , dar născut în 1968 şi
considerat de Comisie ca adevăratul petiţionar.
10 delegaţie a Comi siei pr oce dea ză la audierea martoril or, în prczenJa părţilor. Ia
Di yarbakir pe 13 şi 14 martie 1995 ş i la Ankara din 12 până pe 13 aprili e 1995. In raportul să u
din 26 octombrie 1995. Com isia dă avizul că a existat o violare a articolului 8 al Co n venţiei ş i a
arti co lului I al Protocolului 111'. I ( 18 voturi pentru. I împotri vă ) ş i a artico lului 3 ( 14 voturi
pentru. 5 împotri vă), dar nu a articolului 5. paragraful I (unanimitate), că a existat o violare a
artico lelor 6 § I şi 13 ( 12 vo turi pe ntru. 7 împotri\'ă) , dar nu ş i a artico lel or 14 şi 18
(unanimitate) ş i că Turci a nu ş i -a respectat angajamentele în pri," inţa articolului 25. paragraful I
( 12 vo turi pentru. şapte împotrivă) .
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5. - Cu titlu preliminar, guvernul ridica mai întâi o excepţie de abuz de
faptul că petiţionarii nu au folosit recursurile disponibile în
sud-estul Turciei făcea parte din politica globală urmată de PKK, constând în
denigrarea Turciei şi a instituţiilor sale judiciare şi acreditarea tezei
legitimităţii acţiunilor sale teroriste; în cadrul acestei strategii , trebuia
dovedit că sistemul juridic turc era ineficient, în general , şi nu putea trata
acest gen de plângeri , în scopul îndepărtării populaţiei din sud-estul Turciei
de instituţiile Republicii. de justiţie , în special.
procedură:

Curtea aminteşte că , în constatarea faptelor, Comisia a confirmat din
plin alegaţiile petiţionarilor privind distrugerea bunurilor lor. Ea înlătură,
deci, excepţia (20 voturi pentru , I împotrivă).
6. - Guvernul afirma , apoi , că cererea trebuia respinsă pentru
neepuizarea recursurilor interne: petiţionarii nu ar fi făcut nici o încercare de
a se prevala, de indiferent ce fel de recurs , în faţa tribunalelor turce. În ceea
ce priveşte aplicarea articolului 26 la faptele cauzei, Curtea, din start, relevă
că situaţia care prevala în sud-estul Turciei, în perioada când petiţionarii au
adresat cererea, era - şi rămâne - marcată de un conflict civil clar, rezultând
din campania de violenţă teroristă desfăşurată de PKK şi din măsurile
antiinsurecţionale luate de gu vern , ca reacţie. În ac es t gen de situaţie ,
obstacolele pot împiedica buna funcţionare a sistemului de administrare a
justiţiei. În special , dificultăţile pe care le prezintă cercetarea unor probe
concludente în sensul procedurii judiciare interne , ine vitabile în caz de
tulburări, pot face inutilă folosirea unor recursuri în ju s tiţi e ş i s ă împiedice
desfăşurarea anchetei administrative de care depind aceste recursuri. În
legătură cu recursurile în faţa jurisdicţiilor administrative, Curtea consideră
semnificativ faptul că guvernul , în ciuda amplorii distrugerii unor sate, nu a
fost în măsură să citeze exemple de indemnizaţii acordate persoanelor care
pretindeau că membrii forţelor de securitate le-ar fi distrus în mod deliberat
bunurile şi nici exemple de cercetări întreprinse împotriva acestora, ca unnare
a unor asemenea alegaţii. În acea s tă privinţă , Curtea relevă că a utorităţile , în
general , dau dovadă de reticenţă în a recunoaşte acest tip de comportare
ilicită . Ea observă , în plus , că autorităţile nu au desfă ş urat nici o anchetă
imparţială, nu au propus, niciodată, să coopereze pentru obţinerea de probe şi
nici nu au vărsat petiţionarilor sume cu titlu gratuit. În plus, un recurs în faţa
jurisdicţiilor administrative nu poate trece ca potrivit şi suficient în ceea ce
priveşte reclamaţiile petiţionarilor , întrucât Curtea nu este convinsă că o
asemenea procedură permite statuarea asupra alegaţiilor de distrugere a
bunurilor de către jandarmi.
7. - Trecând la problemele de fond , Curtea apreciază ca un fapt stabilit
de securitate sunt responsabile de incendierea caselor
petiţionarilor, produsă pe 10 noiembrie 1992 şi că distrugerea domiciliilor a
condus la abandonarea satului natal şi la instalarea în altă parte, a acestora.
Nu s-a dovedit , însă , că forţele de securitate i-au expulzat, cu forţa , pe
petiţionarii din Kelekc;:i. Pe această bază, Curtea examinează reclamaţiile
că forţele

petiţionarilor.
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8. - Este neîndoielnic faptul că incendierea deliberată a caselor
a bunurilor aferente constituie, în egală măsură , o gravă
ingerinţă în dreptul la respect faţă de viaţa familială, domiciliul şi bunurile
celor interesaţi. Guvernul neavansând nici un argument pentru a justifica
această ingerinţă - el s-a limitat la a nega participarea forţelor sale de
securitate la incendii-, Curtea apreciază că a existat o violare a articolelor 8
al Convenţiei şi I al Protocolului nr. I (19 voturi pentru, 2 împotrivă).
petiţionarilor şi

elementele, adunate de către Comisie, nu-i permit să
într-un sens sau într-altul , asupra alegaţiei privind existenţa unei
practici administrative contrare acestor articole .
Ea

consideră că

conchidă,

9. - Ţinând cont de lipsa de probe precise asupra circumstanţelor
speciale în care s-a produs distrugerea caselor şi de faptul că ea a
concluzionat asupra violării drepturilor recunoscute petiţionarilor prin
articolul 8 al Convenţiei şi prin articolul I al Protocolului nr. 1, Curtea nu
cercetează dacă a avut loc o violare a articolului 3 al Convenţiei (20 voturi
pentru, 1 împotrivă).
10. - Petiţionarii au arătat în faţa Comisiei că au fost constrânşi să-şi
abandoneze casele, violându-se, astfel, dreptul la libertate şi la siguranţă ,
consacrat în articolul 5, paragraful I al Convenţiei. Întrucât nu şi-au menţinut
această reclamaţie , Curtea nu găseşte motivată o examinare din oficiu
(unanimitate ).

11. - Dat fiind faptul că reclamaţiile , în temeiul art. 6, paragraful I şi
art. 13 ale Convenţiei , reiau elemente identice sau apropiate problemelor
deja tratate în cadrul excepţiei de neepuizare a căilor interne de recurs ,
Curtea găseşte inutil să le examinexe (unanimitate).
12. - Ea aminteşte: Comisia a examinat alegaţiile privind violarea
articolelor 14 şi 18 ale Convenţiei şi a apreciat că nu erau coroborate cu
elementele aflate în dosar. A vând în vedere rolul pe care îl are Comisia în
stabilirea şi verificarea faptelor , Curtea subscrie la concluziile acesteia
asupra punctului în discuţie . Deci, nu a existat o violare a acestor articole
( unanimitate) .
13. - Curtea notează constatarea Comisiei, conform căreia petiţionarii ,
sau alte persoane considerate petiţionari, au fost interogate, individual , în
legătură cu cererile lor şi au primit spre semnare, declaraţii , susceptibile de a
indica absenţa redactării unor asemenea plângeri. În cazul domnilor Hiiseyin
Akdivar şi Ahmet (:i<;:ek, audierea a fost filmată.
Ea apreciază că , pentru ca mecanismul recursului individual, instaurat
de articolul 25 al Convenţiei , să fie eficace, este de cea mai mare importanţă
ca petiţionarii , declaraţi sau potenţiali, să fie liberi să comunice cu Comisia,
fără ca autorităţile să exercite diverse presiuni în vederea retragerii sau
modificării reclamaţii lor respective .
Ţinând cont de vulnerabilitatea sătenilor petiţionari şi de faptul că, în
sud-estul Turciei , înaintarea unei plângeri contra autorităţilor este în măsură
să suscite o teamă legitimă de represalii, faptele denunţate constituie o formă
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de presiune ilegală şi inacceptabilă asupra petiţionarilor , pentru a-i face să-şi
retragă cererile. În plus, nu ar putea fi exclus faptul că filmarea celor două
persoane, în legătură cu care, ulterior, s-a admis că nu erau petiţionare, ar fi
contribuit la aceste presiuni. Menţinerea de către petiţionari a plângerii lor
adresată Comisiei nu împiedică estimarea , de către cei implicaţi, a unei
asemenea atitudini a autorităţilor, drept constituind o Încălcare a articolului
25, paragraful 1 (17 voturi pentru, 4 împotrivă).

14. - Curtea consideră rezonabilă suma de 20 180 lire sterline ,
de petiţionari cu titlu de cheltuieli de judecată şi taxe şi o acordă în
totalitate, mai puţin sumele deja vărsate de Consiliul Europei în cadrul
asistenţei judiciare (14 095 FF) (19 voturi pentru, 2 Împotrivă).
solicitată

În schimb, În ceea ce priveşte reparaţi a prejudiciului material şi moral,
Curtea apreciază că , nefiind întrunite toate condiţiile cauza se suspendă .
(20 voturi pentru, 1 Împotrivă) .

• Hotărârea din 1 aprilie 1998 (Marea
(Culegere 1998)

Cameră)

- Aplicarea articolului 50

15. - Petiţionarii şi guvernul au păreri opuse în ceea ce priveşte
unui "acord" care s-ar fi încheiat între ei , iar termenii de formulare
conţinutul protocolului sunt vagi şi neconcludente.

existenţa
şi

Curtea a ajuns la concluzia că nu a existat "un acord " în sensul
311icolului 54 § 4 din regulamentul A (17 voturi contra 1).

16. - Cu titlul de daune materiale , Curtea ţine seama de: case ,
culti vate şi arabile , bunuri mobile , şeptel şi nutreţ, ca şi de
costurile chiriei pentru alocaţi a de Înlocuire şi alocă următoarele sume ,
converti te în lire sterline, ţinând cont de rata ridicată de inflaţia din Turcia:
6.075,85 f lui Ahmet Akdivar, 7.205 ,99 f lui Ali Akdivar, 32.5 78,79 f lui
Ziilfllkar (:igek, 16. 173 ,44 f lui Abdurrahman Akdivar, 14.533 ,23 f lui
Abdurrahman Aktaş , 12.539,36 f Mehmet Karabbulut şi 25.974, 10 f lui
Ahmet (:igek (17 voturi contra 1).
pământuri

17. - Curtea acordă o reparaţie pentru daune morale, având în vedere
gravitatea violărilor constatate, de câte 8.000 f fiecărui petiţionar (17 voturi
contra 1), Însă respinge cererea de plată a unor daune punitive.

18. - În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată , Curtea acceptă în
totalitate cererea privind procedura legală de articolul 50, adică suma de
8.140 f , plus orice sumă care ar mai putea fi datorată ca TV A (17 voturi
contra 1). Ea adaugă că respectarea condamnări i la plata unor daune ,
pronunţată în hotărârea principală , ţine de competenţa Comitetului de
Miniştrii ai Consiliului Europei .
19. - Curtea respinge cererea petiţionarilor tinzând la reintegrarea lor în
drepturi , adică plătirea unor costuri pentru reparaţii de efectuat şi ridicarea
obstacolelor care le împiedică întoarcerea în sat (17 voturi contra 1), această
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Comitetului de

Mini ş tri,

în baza articolului

54 al C on ve nţiei .
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4. Refuzul

acordării

de alocatii

~~§ ,

CAZUL GA YGUSUZ contra AUSTRIEI - Refuz al autorităţilor de
a acorda alocaţi a de urgenţă unui şomer ajuns la sfârşitul perioadei
legale de atribuire, cu motivaţia că nu este de naţionalitate austriacă

1. - Ce tăţ ea n turc, nă sc ut În 1950. dl Ce vat Gayg usuz loc uieş t e În
Austria din 1973. Pe 6 iulie /987, el cere să i se acorde un avans asupra
pensiei sub f ormei de alo caţi e de urgenţă În conformitate cu Legea privind
asigurarea de şo maj. Agenţia pentru angajare din Linz şi agen/ia regio nală
pentru angajare din Austria Sup e rio a ră Îi resping cererea, Întru câ t nu
răsp undea cerinţe lor enunţa te la articolul 32, paragrafit! 2 a) al amintitei
legi, dup ă care numai ce t ă ţ e nii austrieci p o t benefi cia de acest tip de
aloca/ii. În septembrie 1987, dl Gaygusuz revine În Turcia.
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EI sesizează Curtea COllstituliol/ală care. la 28februarie 1988, decide să

I/U

relină

spera: cazul este lipsit de suficiente şanse de succes şi intră În competenta
Curţii Administrative. Pe 19 septelllbrie 1989, Curtea Adl1lillistratil'ă, căruia i-a
jost deferit cazul, respinge recursul pe motiv că decizia asupra constilll(ionalită{ii
legilor intră În competenţa Curţii Constituţionale.
2. - În cererea sa din 17 mai 1990 adres ată Comisiei, dl Caygusuz
art. 6, paragrafid l şi arI. 8 ale Co n venţie i, precum ş i articolul 14 al
Convenţiei, corohora! cu art. l al Protocolului nr. 11

il/ vocă

• Hotărârea din 16 septembrie 1996

(Ca meră)

(Culegere/1996- V)

3. - Curtea Începe prin a examina recl a maţia În baza articolului 14 al
coroborat cu articolul I al Protocolului nr. 1 şi se pronunţă, mai
Întâi, asupra aplicabilităţii acestor două at1icole.
Convenţiei

dreptul la aloca ţia de urgenţă - În mă s ura în care el este
prin l eg islaţia în vigoare - este un drept patrimonial În se nsul
articolului I al Protocolului nr. 1. În consecinţă , această dispoz iţie se a plică
fără a ti ne vo ie să te bazezi numai pe legătura existentă Între atribuirea
alocaţ i ei de urgenţă şi obligaţia de a plăti "impozite sau alte contribuţii ".
Ea

apreciază că

prevăzut

OI Gaygusuz, nebeneticiind de alocaţia de urgenţă , în virtutea unei
de articolul 14 al Convenţiei, adică n aţ ionalitatea sa, aceas tă
dispoziţie este, de asemenea, aplicabilă.
distincţii ţinând

4. - În ceea ce priveşte exa minarea celor dou ă articole coroborate ,
Curtea co n stată , mai întâi , că dl Gayg usuz a rezidat legal în Au stria şi a
lucrat acolo în anumite perioade plătind contribuţiile la casa de asigurări de
şomaj cu acelaşi titlu şi pe aceeaşi ba ză ca şi cetăţenii austrieci. Ea aminteşte,
apoi , că refuzul autorităţilor de a-i acorda a l ocaţia de urgenţă se baza în
exclusivitate pe constatarea că el nu avea naţionalitatea austriacă , aşa cum
prevede artico lul 33, paragraful 2 a) al legii privind asigurarea de şomaj din
1977. De altfel , nu s-a atinnat că petiţionarul nu îndeplinea celelalte condiţii
lega le pentru atribuirea prestaţiei sociale în cauză ; el se afla , deci , Într-o
situaţ ie simila ră cu cea a cetăţenilor austrieci în ceea ce priveşte dreptul la
obţinerea acestei pre s t aţ ii . Pornind de la aceasta , Curtea a precia ză că
diferenţa de tratament Între austrieci ş i s trăini vizând atribuirea alocaţiei de
urgenţă , a cărei victimă a fo st dl Gaygusuz , nu se ba zează pe nici o
"justificare obi e ctivă ş i rezonabilă ". A existat , deci, o ne recunoaştere a
articolului 14 al Convenţiei coroborat cu articolul I al Protocolului nr. I
(unan im itate).
5. - Văzând aceas tă concluzie, Curtea socoteşte inutil să mai examineze
cazu l prin prisma articolului 6, paragraful I al Convenţiei (unanimitate).
1 in raponul să u din I I ianuarie 1955. Comisia conchide că nu a ex istat o \'iolare a arti colului 6 § I al Convenţiei ( 12 voturi pentru. I Împotri vă ) , că a existat o violare a art icolu lui 14 al
Conve nţiei coroborat cu articolul I al Protocolului nr. I (unanimitate) ş i că nu se ridic ă. in mod
di stinct, nici o altă prob l emă , prin prisma articolului 8 al Co nvenţiei (unan imitate).
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6. - În plus, ea consideră că nu se ridică nici o problemă distinctă , în
temeiul articolului 8 al Convenţei (unanimitate).
7. - În temeiul articolului 50 al Convenţiei , ea acordă dlui Gaygusuz
200 000 A TS pentru pagube materiale (8 voturi pentru , I împotrivă) ş i
100000 A TS pentru cheltuieli de judecată şi taxe (unanimitate).
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CAZUL WILLIS contra REGATULUI UNIT - Imposibilitatea
pentru un văduv de a beneficia de alocatiile de văduvă şi de mamă
văduvă, precum şi de o pensie de văduvă

1. - Kevin Willis es te un reso rtisant britanic năs cu t in /956. c u
domiciliul in Bristol. EI se căsătoreşte in decembrie /984. iar perechea are
doi copii, năs c u{i in / 989 şi in 1990. Soţia lui decedează in urma unui
ca ncer. Ia 7 iuni e 1996, la \'ârs ta de 39 de ani , ia r el del'ine astlel
admin istratorul bunurilor acesteia.
Dna Willis a lucrat ca fi/l1cţionară in cadrul unui oficiu local pentru
locuin(e şi, in cea mai mare parte a \'ie/ ii sale maritale, sa lariul ei a
cons tituit prin c ipala s ursă de venituri a gospodăriei . Ea a depus la
securitatea so c ială. in ca litate de salariat. co tiza ţl'i pentru activitatea cu
n o rmă intreagă. până in /994, iar apoi a beneficiar de credite de cotizare,
ca persoană aflată in incapacitate de muncă. La 3 noiembrie /995, dl Willis
işi abandonează serviciul pent/'ll a-şi ingriji soţ ia ş i pentru a se ocupa de
copii. În urma decesului so/iei sa le, el lucrează În regim de normă parţială
Îl1Ire 2 septembrie şi 6 noiembrie /996, pentru un salariu anual de 4.393 f.
ceea ce se vădeşte a nU .fi rentabil. EI Încetează deci să lucreze, pentru a se
ocupa În Întregime de copiii săi .
EI solicită să beneficieze de pres taţ iile pe care I-arfi putut pretinde o
vă duvă al cărei soţ al' fi deceda t În Împrejurări analoge cu cele În care
decedase propria lui soţie, anume de o alocaţie de vădu\'ă şi de o alocaţie de
mamă văduvă , ambele pre văz ut e prin legea din /992 , c u privire la
securitatea so cială şi la presta{iile sociale (" legea din 1992 "). Cererea sa
este refilza tă.
2. - În p et iţia sa din 24 aprilie 199 7, adresată Comisiei. dl Willis
invocă o discriminare la adresa persoanei sale şi a defi/l1ctei sale sa/ii. din
ca uza deciziei de a i se rejilza aloca/ia de vă du vă ş i alocaţia de mamă
vădu vă, precum şi din cauza imposibilită(ii ca el să poată bene,ficia În \'iitor
de pensia de vădl{\ ·ă . În pofida cotiza/iilor vărsate de so ţia sa la securitatea
soc ială . EI pretinde că. În calita te de bărbat. es te \'ictima ca ra cterului
discriminatoriu al legiasla{iei britanice cu privire la securitatea soci ală .
ceea ce constituie o violare a articolului 14 din Conventie. combinat atât cu
articolul 9 al acestui instrument. cât ş i cu articolul/din Protocolul nI'. / .
Făcând referire /a dom eniul articolului 13. el mai pretinde şi că nu a dispus
de nici un recurs electi\', deoarece discriminarea pe care o denunţă era
prevăzută de o legislaţie fără echivoc.

• Hotărârea din Il iunie 2002

(secţia

I V) (CEDO 2002-lV)

3. C urtea relevă că nimeni nu susţi n e că cel interesat nu îndeplineşte
diversele condiţii lega le de atribuirea alocaţ i e i de văduvă ş i a alocaţiei de
mamă văd u vă. Acestea i-au fost refuzate doar din motivul că este bărbat. O
femeie afla tă În aceiaşi situaţie ar fi avut dreptul - executori u În dreptul
intern - de a beneficia de cele două alocaţii.
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În plus, Curtea constată că soţia petiţionarului a lucrat în cea mai mare
parte a virţii sale maritale, vărsând cotizaţii la securitatea socială , în calitate
de s alariată , la o cotă corespunzând unei activităţi cu normă întreagă, exact
cum ar fi făcut şi un bărbat în aceia ş i situaţie. Ea mai arată că petiţionarul a
încetat să mai lucreze la 3 noiembrie 1995 pentru a-şi îngriji soţia şi pentru a
se ocupa de copii . Ţinând seama de salariul relativ mic pe care cel interesat îl
primea pe când lucra, nu era rentabil pentru el să reia un serviciu cu normă
redu s ă după decesul s oţiei sale. În pofida acestor condiţii, prestaţiile
financiare la care el ar fi putut pretinde după decesul soţiei sale erau cu mult
mai puţin numeroase decât cele la care ar fi avut dreptul dacă ar fi fost
femeie.
Potrivit Curţii , nu există nici o justificare obiectivă şi rezonabilă pentru
de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte dreptul la
alocaţia de văduvă şi la alocaţi a de mamă văduvă şi a avut loc, deci , o violare
a articolului 14 din Convenţie combinat cu articolul 1 din Protocolul nr. I
(unanimitate ).
diferenţa

4. - Această concluzie dispensează Curtea de a mai examina acuzaţiile
adu se de petiţionar în această privinţă din perspectiva articolului 14
combinat cu articolul 8 (unanimitate).
5. - Curtea constată că , chiar dacă cel interesat ar fi fost femeie , nu ar fi
îndeplinit condiţiile cerute pentru a putea pretinde pensia de văduvă în baza
legii din 1992 . Într-adevăr, o văduvă aflată în situaţia petiţionarului nu ar
avea dreptul la această pensie înainte de anul 2006 cel mai curând, însă poate
niciodată, datorită efectului altor condiţii legale care impun, de exemplu, ca
solicitanta să nu se recăsătorească înainte de data la care dreptul său s-ar
concretiza.
Dat fiind că petiţionarul nu a făcut obiectul nici unei diferenţe de
tratament În comparaţie cu o femeie aflată Într-o situaţie analo g ă , Curtea a
ajun s la concluz ia non-violării articolului 14 din Convenţie combinat cu
articolul I al Protocolului nr. 1, În ceea ce priveşte imposibilitatea de a
beneficia de o pensie de vădu v ă (unanimitate).
În

6. - Nu a avut loc , deci , o violare a articolului 14 combinat cu articolul 8
(unanimitate).

a ceast ă privinţă

7. - De alt fel , Curtea a consider ă că nu este cazul să examineze
aduse În baza articolului 14 În ceea ce o priveşte pe defuncta soţie
a p e tiţion a rului (unanimitate).
acu z aţiile

8. - În ceea ce prive ş te Învinuirea bazată pe articolul 13 , Curtea
nu merge până la a garanta o cale de recurs
care s ă pennită contestarea În faţa unei instanţe naţionale a legilor unui stat
contractant, pe motiv că ele sunt contrare Convenţiei. Prin unnare, nu a avut
loc o violare a articolului 13 (unanimitate).
reaminteşte că această dispoziţie

9. - Aplicând articolul 41, Curtea Îi
25 .000 f ca daune materiale (corespunzând

alocă

În echitate petiţionarului
de văduvă şi de mamă

alocaţiilor

CAZUL KO UA POIRREZ contra

văduvă p â nă
judecată
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FRANŢEI

la 9 ap rilie 200 1) , precum
(unanimitate) .

şi

12.500 f pentru cheltuieli de

10. Bibliografie
(E.) ş i T A \ ERNIER (P.) - "C hronique de jurisprudence de la Cour europeenn e des
droit s de I' homme (a nn ee 2002)" , J.D.I. 2003. p. 569-5 70.

D ECA CX

~$ ,

CAZUL KOUA POIRREZ contra FRANŢEI - Refuzul de a-i
acorda unui străin o aloca ţie pentru adult handicapat
1. - 1vorian / născut În /966, Ettien Laurent Koua Poirrez locuieşte În
regiunea parizia nă . EI este adoptat de că tre un resortisant fran cez fn iulie
/ 987, dar declaratia de nationalitate fra n ceză p e care o semn ează fn luna
decembrie a ace luiaşi an este declarată de neacceptat pe motivul că el este
major la data cererii. Elface apel contra a cestei decizii.
Dt Koua Poirrez suferă de un gra v handicap jizic de la vârsta de şapte
ani. Administratia franceză Îi recunoaşte un grad de incapacitate de 80 % ş i
Îi atribuie o carte de invaliditate. În / 990, Casa de aloca ţii familiale rejilză
să-i acorde aloca[ia de adult handicapat (A.A. H. ) pe care a solicitat-o. În
mai 1990, petifionarul sesizează comisia de recurs amiabil care co nfirmă
decizia, a rătând că el nu este de nationalitate franceză ş i lIic i resortisant al
unei [ări care a semnat un acord de reciprocitate, aşa cum o cere codul de
securitate soc ia lă . EI se adresează atun ci tribunalului pentru ca uze de
securitate socia lă care decide, În iunie /99/ , să amâne statuarea, punând o
intrebare prejudicială Curţii de Jus tiţi e a Comunită[i/or Europene. În
decembrie /992, aceasta se pronunţă În favoarea conform it ăţ ii textului
francez cu dispoziţiile europen e. În martie /993, tribunalul cauzelor de
securitate soc ia lă respinge recursul dlui Koua Poirrez. Curtea de Apel dill
Paris confirm ă ac e astă se ntintă În iunie /995 , iar Curtea de Casa[ie
respinge recursul ÎII ianuarie /998.
În urma adop tării legii din / / mai /998, ca re ridică co ndi[ia de
na(ionalitate pentru acordarea de presta[ii non contributi ve], petiţio n aru l
solic ită din nou acordarea alocatiei A.A. H. , pe care o prim eş te Începând din
iunie /998.
2. - În petiţia sa din / 2 martie 1998, adresată Comisiei, dl Koua Poirrez
in vocă violarea articolului /4 din Convenţie combina t cu artico lul/ din
Protocolulnr. / şi denunţă durata procedurii .
• Hotărârea din 30 septembrie 2003 (seCJia 1/) (CEDO 2003-X)
3. - Curtea consideră că o prestaţ i e soc i a l ă non contributivă , cum este
A.A.H., poate fundamenta un drept patrimonial în sensul articolului I din
I În franceză i\'Oiriell = Resortisant al statului african Coasta de Fildeş (Câte d"/\'OireJ (N . T.).
, P re s t aţ i e non contributiv ă (tenn en juridic francez) = pres taţie care nu este subordonată
unor p l ăţi anterioare de cOlizaţii (N. T.).
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Protocolul nr.l . Potrivit ei, faptul că ţara de origine a petiţionarului nu a
semnat o convenţie de reciprocitate - cu toate că celui în cauză i s-a atribuit
o carte de invaliditate, că locuia în Franţa , că era fiul adoptiv al unui cetăţean
francez care locuia şi lucra în Franţa şi , în fine , că beneficiase în prealabil de
un venit minim de inseqie - nu poate justifica, în sine, refuzarea acordării
alocaţi ei litigioase. De altfel , criteriul naţionalităţii pentru acordarea acestei
alocaţii a fost suprimat prin legea din II mai 1998, iar petiţionarul a
beneficiat de A.A .H. imediat după promulgarea legii. Curtea apreciază deci
că petiţionarul avea un drept patrimonial În sensul articolului 1 al
Protocolului nr. 1 şi că articolul 14 este de asemenea aplicabil.
4. - Cu privire la fond , refuzul de a acorda alocaţia A.A.H. se baza
exclusiv pe constatarea că petiţionarul nu poseda naţionalitatea adecvată,
condiţie de atribuire pusă de articolul L. 821-1 din codul securităţii sociale
pe atunci aplicabil. Petiţionarul îndeplinea celelalte condiţii legale pentru
atribuirea prestaţiei sociale ş i a beneficiat de altfel de A.A.H . după ce noua
lege a suprimat condiţia naţionalităţii. EI se găsea deci într-o situaţie analogă
cu cea a resortisanţilor francezi sau din ţări care semnaseră o convenţie de
reciprocitate în ceea ce priveşte dreptul său la obţinerea acestei prestaţii.
Diferenţa de tratament, în ceea ce priveşte beneficiul prestaţiilor sociale.
Între resortisanţii francezi sau din ţări care au semnat o convenţie de
reciprocitate şi ceilalţi străini nu se baza pe nici o "justificare obiectivă şi
rezonabilă " . Chiar dacă , la epoca petrecerii faptelor, Franţa nu era legată prin
acorduri de reciprocitate cu Coasta de Fildeş , ea s-a angajat, ratificând
Convenţia , să recunoască "oricărei persoane care ţinea de jurisdicţia [ei]",
ceea ce era cazul cu petiţionarul , drepturile şi libertăţile definite în titlul 1 al
Convenţiei. A avut loc , deci. o violare a articolului 14 combinat cu articolul
I al Protocolului nr. 1 (şase voturi contra unul).
5. - Cât priveşte învinuirea referitoare la durata procedurii , Curtea
aceasta a durat şapte ani, şapte luni şi nouă zile pentru trei grade
de jurisdicţie. Ea aprecia z ă că perioada în faţa Curţii de Justiţie a
Comunităţilor Europene nu este de luat în calcul şi că tratarea cazului, destul
de complex, nu a vădit nici o Întârziere imputabilă autorităţilor judiciare.
Termenul rezonabil nefiind depăşit , nu a avut loc o violare a articolului 6 §
I (unanimitate).
note ază că

6. - În baza articolului 41, Curtea îi alocă domnului Koua Poirrez 20.000
EUR pentru prejudiciu material şi moral, precum şi 3 .000 EUR pentru
cheltuieli de judecată ( unanimitate).

7. Bibliografie
CA LL EII AERT (J .). -

« Paris. Luxembo urg , Strasbourg: troi s jllges, une d iscrimina tion.
L'intcraction entre le s ordre s jllridiques national , commllnautaire el co nventi o nnel it
I' cpreuve de la pratique (en marge de I'arrct KOlla Poirre=J», R.T.D.H. 2005. p. 159-169.
D ELAN GE (M.). - «Note », Re l'/ll' du droil des elrangers 2003 , p. 440-441.
GC IO MARtJ (F.). - {< Observatioll s» , D . 2004, p. 375-3 76.

CAZU L STEC

ŞI ALŢ II

contra REGATULUI UN IT

701

GO NZA LES (G.). - «C hronique de jurisp ru dence de la COlii' eu ropeen ne des droits de
I' holllllle». A.DE 2003. p. 68 1-682.
SUDRE (F.). ş i a lţii. - «C hrollique de jurisprudence de la Cour europee nn e des droits de
I' holllllle (2003)). R.D.P. 2004, p. 845-R47 .
~3~o

CAZUL STEC ŞI AL ŢII contra REGATULUI UNIT - Modificări
legislative legând regimul de alocatii pentru diminuarea remunerării de
cel al pensiilor

1. - "Aloca/ia pentru diminuarea re l11un e rării " (REA) şi "alocatia de
pension are " (RA) sunt prestatii În ji/l1crie de venit, menite să compense::e
pentru sa lariaţii sau foş tii salariari victime ale unui accident de mun că sau
ale un ei boli profesionale pierderea c apa c itării lor de a câş tiga astlel
pric inuită. lniţialjinanţate prin interm ediul casei naţionale de as igurări. ele
SUllt finanrate, cu Începere din 1990, prin impozitul general. Înainte de 1986.
beneficiarii REA care ieşea u la pensie continuau s ă perceapă aloca/ia, care
le era atunci plătită În plus faţă de pensia lor legală de vâ rstă. Începând din
1986, o succesiune de măsuri legislative au În cercat să suprime REA sau să
o reducă pentru cei /Î1 drept care nu mai aveau vârsta care să le p ermită să
mai luere::e, instaurând co ndiţii de În cetare automată sau de limitare legate
de vârstele prevăz ute de regimul legal al pensiilor de bătrân ete, adică 65 de
alli pentru bărbati şi 60 de ani pentru feme i.
2. - Britanici, Anna Slec, născ ută În 1933, Patrick Lunn, năs c ut În 1923,
Syb il Sp encer, născută În 1926 şi Oliver Kill1ber, năs c ut În 1924. au
beneficiat tari, Într-un moment al carierei lor, de REA .
Atunci când dna Stec atinge vârsta de 60 de ani, REA percepută de ea
este În locuită printr-o RA. Potrivit ei, un bărbat de a ceiaşi vârs tă cu ea arii
continuat s ă prim ească REA.

DI Lunn şi dl Kimber Încep să perceapă pensia lor legală de bătrân e/e la
17 mai 1993 ş i respectiv la 29 septembrie 1994. REA le este apoi În loc uită
cu o RA. După părerea lor, o feme ie În aceiaşi situatie cu ei ar fi ieş it la
pensie Înain te de intrarea În vigoare a noilor reguli, mai severe, din 1989 ş i
ar fi avut deci dreptul la o REA Îngh e/ată pe v iară. Dna Spencer Începe să
p erceapă pensia legală de bătrâne/e la 23 decembrie 1986. REA sa este apoi
Îngheţată pe via/ă . Potril'it opiniei ei, dacă ar fi fost bărbat, arii continuat
să perceapă o REA care nu era Îngheţată.
Cazurile tuturor peti(ionarilor sunt mai Întâ i examinate de tribunalele
sec uri/ă/ii sociale şi apoi reunite de comisarul de la securitatea socială, care
adresează două Întrebări prejudiciale Curţii de Justiţie a Com unită/i lor
Europene (CJCE), iar aceasta statuează la 23 mai 2000. Ea aprec iază că
criteriile discriminatorii În raport cu REA nu sunt in compatibile cu dreptu l
european , având În vedere că sunt lega te de perceperea de pres taţii de
bă trân eţe ş i că ies, deci, din dom eniul de aplicare al directi vei 79/ 7/CEE cu
privire la implementarea progres i vă a principiului egalităţii de tratament
Între bărbati şi fe mei În materie de securitate socială. La 31 iulie 2000,
comisarul, co nformându -se dec iziei CJCE, radiază d e p e rol ca uzele
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petirionarilor, care erau apelanli În faţa lui, acceptând recursurile acolo
unde apelal1U11 Înfala lui era un arbitru.
3. - Petilionarii sesizea~ă Curtea la 22 noiembrie 2000. Ei se plâng de a
fi s~!lerit o discrimil1are bazată pe sex În urma modifică rilor legislative care
au legat regimul alocaţiilor REA de cel al pensiilor ; ei invocă articolul 1
din Protocolul nI'. 1 combil1at cu articolul 14 al Convenţiei.
4. - La 6 iulie 2005, Curtea declară petiţia admisibilă. Ea co nsideră În
special că atunci câl1d legislaţia nafională Îi rec unoaşte unei persoane UI1
drept la o prestaţie socială, chiar şi non contributivă , artico lul 1 dil1
Protocolul/lr. 1 este aplicabil.
• Ho tărârea dill 12 aprilie 2006 (Ma rea

Cameră)

(CEDO 2006- .. .)

5. - Curtea consideră că atât decizia politică de a pune capăt plăţii REA
persoanelor care ar fi încetat, în orice caz, să ocupe un post remunerat, ca şi
alegerea, pentru a atinge acest obiectiv , a legării vârstei limită pentru REA
de "s fârşitul vieţii active" teoretice sau de vârsta legală de pensionare
urmăreau un scop legitim şi erau justificate rezonabil şi obiectiv.
Rămânea de cercetat dacă tratamentul diferenţiat al bărb a ţilor şi al
femeilor de către regimul legal de pensionare este acceptabil din perspectiva
articolului 14. În anul 1940, cu mult înainte de adoptarea Convenţiei , a fost
introdusă pentru prima dată în Regatul Unit o diferenţă între bărbaţi şi femei
în privinţa vârstei legale de pensionare. Această disparitate a fost adoptată în
scopul de a atenua inegalitatea şi dezavantajul din punct de vedere financiar
care rezultau pentru femeie din faptul că rolul ei consta, în mod tradiţional ,
în a se ocupa, fără remuneraţie, de familia sa în cadrul căminului său , mai
degrabă decât în a exercita o ocupaţie profesională remunerată. La origine,
ea urmărea să corecteze nişte "inegalităţi reale " între bărb aţi şi femei şi se
poate deci considera că măsura era în mod obiectiv justificată din perspectiva
articolului 14. Rezultă de aici că diferenţa în cau ză a continuat să fie
justificată până în momentul în care , situaţia socială schimbându-se, s-a
putut considera că femeile nu mai erau substanţial dezavantajate din cauza
unei vieţi profesionale mai scurte. Prin însăşi natura sa, această schimbare
trebuie să fi fost progresivă şi ar fi greu, vezi chiar imposibil , să se indice un
moment anume în care nedreptatea rezultând pentru bărbaţi dintr -o
disparitate între vârstele legale de pensionare a început să aibă o pondere mai
mare decât necesitatea de a corecta dezavantajul de care sufereau femeile.
Curtea dispune totuşi de anumite indicaţii în această privinţă. Astfel, potrivit
Cărţii Albe din 1993 , numărul femeilor titulare ale unui loc de muncă
remunerat a trecut de la 37 % în 1967 la 50 % în 1992.

Guvernul a făcut un prim pas concret în direcţia stabilirii aceleiaşi vârste
de pensionare pentru bărbaţi şi pentru femei odată cu publicarea , în
decembrie 1991 , a unei Cărţi Verzi. Se poate evident susţine că acest demers
ar fi putut fi făcut , sau ar fi trebuit făcut mai devreme. Totuşi, dezvoltarea
parităţii în v iaţa profe s ională a bărbaţilor ş i a femeilor este un proces gradual
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În legătură cu care autorităţile naţion a l e sunt ce le mai În mă s ură să e mită o
apreciere. Mai mult, este semnificativ faptul că numeroase state contractante
menţin În continuare o diferenţă între femei şi bărbaţi în privinţa vârstei
legale de pensionare. Ţinând seama de justificarea iniţială a m ăs urii , care era
presupusă a corecta o inegalitate financiară între sexe, de încetineala n a tural ă
a procesului de evo luţi e în vieţile profesionale ale femeilor ş i de lipsa de
unifonnitate în această privinţă În rândul statelor contractante, Regatu l Unit
nu poate fi criticat că nu s-a angajat mai devreme pe calea unei vârste legal e
unice de pensionare. De altfel, pentru g uvern nu era lipsit de raţiune , odată
ce decisese să înceapă un proces de egalizare, faptul de a iniţi a un proces de
consultare şi de control , iar Parlamentul nu poate fi nici el blamat pentru a fi
decis, în 1995, să introducă un proces de reform ă lent ş i în etape, ţinând cont
de implicaţiile extrem de importante ş i grave pentru femei , ca ş i pentru
economi e în general.
În concluzie , decizi a de a lega de regimul pen s ionărilor dre ptul de a
percepe a locaţia REA era rezonabilă ş i obiectiv justificată , numita prestaţie
fiind de s tinată să compenseze o diminuare a capacităţii de c âş tig s ufe rită de
o persoană în cursul vieţ ii sa le active . N u a av ut loc. deci , o v iol are a
articolului 14 combinat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1 (şaisprezece voturi
contra unul).

6. Bibliografie
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5. Întârzierile de plată
1l3i:glo CAZUL AKKUŞ contra TURCIEI - Întârzierea administraţiei În a
plăti

o

indemnizaţie complementară

de expropriere, reducând-o

datorită inflaţiei

1. - În septembrie-octombrie 1987, administraţia naţio nală a apelor
terenurile dnei Sariye Akkuş şi ale sOfului acesteia, situate in
satul Gokdogan (Sinop) , În vederea construirii barajului hidra-electric
Atinkaya, din valea Kizi/irmak. Aceste terenuri plantate cu orez sunt in
prezent inundate. Administraţia plăteşte 122 000 de lire turceş ti cu titlu de
indemn iza ţie .
expropriază

La 17 septembrie 1990, Curtea de Casaţie, statuând asupra recursului
vizând mărirea indemnizafiei de expropriere, introdus de petiţionară , la data
de 12 octombrie 1987, la tribunalul de mare instan{ă din Duraga n, alocă o
s umă complementară de 271 039 lire turceşti, În s oţită de dobânzi moratorii
cu un procent legal de 30 - anual - Începând cu data de 4 septembrie 1987.
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Respectiva sumă este vărs ată În luna februari e 1992. cu aprox. 17 luni mai
târziu faţă de deciziajudecătoreas că definitivă şi. Ia un interval de şase luni.
după introducerea cererii În fara Comisiei.

2. - În amintita cerere. datând din 26 august 1991. dna Akkuş se plânge
de Întâr::ierea Înregistrată de adminis trati e În a vărsa indemniz atia
complementară; ea in vocâ articolul 1 al Protocolului nr. I l
• Hotărârea din 9 iulie 1997 (Camerâ) (Culegerea/ /997-lV)
3. - Guvernul

ridică două excepţii

preliminare.

În primul rând , el invita Curtea să respingă solicitarea dnei Akkuş
pentru nerespectarea perioadei de şase luni . De fapt , acest interval de timp ar
fi început să curgă nu de la data efectivă a vărsării indemnizaţiei reclamantei
(martie 1992), ci o dată cu 17 septembrie 1990. data hotărârii emise de
Curtea de Casaţie, hotărâre în măsură să confirme suma stabilită, în 1989, de
tribunalul de mare instanţă din Duragan.
Curtea

s tabileşte că reclamaţia înaintată vizează

doar întârzierea cu care
au pl ă tit indemnizaţia complementară şi prejudiciul
care ar fi rezultat , drept urmare, pentru petiţionară. Or, o asemenea
reclamaţie nu putea fi făcută, de către aceasta, decât după trecerea unui
anumit timp de la hotărârea definiti vă a Curţii de Casaţie. Sesizând Comisia,
la 26 august 1991, când indemni za ţia datorată încă nu îi parveni se, partea
interesată a îndeplinit cerinţa art. 26 , în acest sens. Se impune , deci ,
respingerea excepţiei (opt voturi pentru, unul împotrivă).
autorităţile naţionale

În al doile a rând , Guvernul susţinea că dna Akkuş nu epuizase
interne de recurs , neinvocând dispoziţiile Convenţiei în faţa
jurisdicţiilor turce şi exercitând, într-o m a nieră corectă , recursul deschi s prin
Art. 105 din Codul obligaţiilor.
modalităţil e

Curtea notează că această excepţie nu a fost pre ze ntată în faţa Comisiei ,
drept urmare, recI amanta fiind decăzută din dreptul de recurs (opt voturi
pentru, unul împotrivă) .
4. - Situaţia de care se plânge dna Akkuş - insuficienţa dobân zilor
moratorii care însoţeau indemnizaţia complementară primită drept urmare a
exproprierii terenului său, precum şi întârzierea marcând vărsarea de către
autorităţi a acestor sume, în vreme ce indicele anual al infl aţ iei înregistrat în
Turcia, în perioada desfăşurării cazului , se ridică la 70% - decurge din
"dreptul să u" vizând respectarea bunurilor deţinute" . Curtea înc earcă , deci ,
să constate dacă a fost menţinut un bun ec hilibru între exigenţele interesului
general şi imperativel e drepturilor fundamentale ale individului ; în acest
I În raportul să u din 10 ianuarie 1994. Comi sia conchide as upra vio lării arti co lului 1 din
Protoco luln r. 1 (douăzeci ş i două de \'ot uri pe ntru . şas e Împotri vă).
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sens, ea analizează modalităţile de reparare prevăzute de legislaţia
şi maniera în care acestea au fost aplicate, în cazul în speţă.
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naţională

Indemnizaţia complementară, majorată

cu o dobândă legală de 30%, a
în februarie 1992, respectiv, la 17 luni după hotărârea
Curţii de Casaţie şi, într-o perioadă în care inflaţia atingea, în Turcia, 70% pe
an. Un asemenea decalaj între valoarea creanţei părţii interesate, în momentul
stabilirii sale definitive de Curtea de Casaţie şi valoarea plăţii efective, fapt
imputabil doar lentorii administraţiei, a ocazionat dnei Akkuş un prejudiciu
distinct, susceptibil de a se adăuga exproprierii terenului său. Amânând cu 17
luni achitarea indemnizaţiei, aflată în litigiu, autorităţile naţionale au "alterat"
caracterul adecvat al acesteia, distrugând, în consecinţă, echilibrul care trebuie
să domnească între salvgardarea dreptului de proprietate şi exigenţele
interesului general. A existat, deci , o încălcare a articolului 1 din Protocolul
nr. 1 (şapte voturi pentru, două împotrivă.)
fost

vărsată petiţionarei

5. - Conform Curţii , prejudiciul material suferit de partea interesată
corespunde diferenţei existente între suma efectiv vărsată în luna februarie
1992 şi deprecierea creanţei sale, timp de cel puţin 14 luni. Valoarea totală a
pierderii se ridică la 273 916 lire turceşti sau aprox. 48 dolari americani,
ţinându-se cont de faptul că dna Akkuş îşi exprimă pretenţiile în această
monedă şi că guvernul nu are nici o obiecţie în acest sens. Prin urmare,
Curtea consideră oportună plata, către reci amantă , a unei indemnizaţii de 48
de dolari americani , susceptibili de a fi convertiţi în lire turceşti, la cursul
aplicabil la data reglării cazului (şapte voturi pentru, două împotrivă).
Ea consideră că recI amanta a suferit o daună morală clară , ce se poate
evalua, în mod echitabil, la l 000 $ SUA (şapte voturi pentru , două
împotrivă) .

Drept cheltuieli de judecată şi taxe, Curtea acordă reclamantei suma de
5 000 $ SUA, în măsură să fie convertiţi în lire turceşti , la data achitării , din
care se extrag 8 968 FF deja vărsaţi cu titlul de asistenţă judiciară
reprezentând onorariile şi cheltuielile de călătorie/sejur (şapte voturi pentru,
două împotrivă) .
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Insuficienţa indemnizaţiei

:ll 4i ®o CAZUL RRONIOWSKI contra POLONIEI - Insuficienţa
indemnizaţiei pentru pierderea de bunuri situate În "teritoriile de
dincolo de Rug"
1. - Jerzy Broniowski este un polonez născut În 1944, cu domiciliul În
Wieliczka. Bunica sa poseda o casă şi un teren la Lw6w (azi, oraşul
ucrainean Lvov), pe când regiunea făcea parte din Polonia Înainte de cel de
al doilea război mondial. Acest drept a fost transmis mai întâi mamei
petiţionarului apoi, la moartea acesteia, în 1989, petiţionarului.
Ca şi multe alte persoane care trăiau În provinciile răsăritene ale
Poloniei de dinainte de război (care cuprindeau părţi importante din
teritoriul actual al Bielorusiei şi Ucrainei, precum şi teritorii În jurul
oraşului Vilnius şi care se află în prezent În Lituania), bunica petiţionarului
a fost repatriată după ce Fontiera răsăriteană a Poloniei a fost fÎxată În
lungul râului Bug (care, În partea sa centrală se cOI?{undă cu linia Curzon).
Aceste regiuni erau cunoscute sub numele de "regiuni de Fontieră" şi de
"teritorii de dincolo de Bug ".
Ca urmare a "acordurilor republicilor" încheiate Între Comitetul
polonez de eliberare naţională şi guvernele fostelor republici socialiste
sovietice Lituania, Ucraina şi Bielorusia, statul polonez s-a angajat să -i
indemnizeze pe "repatriaţii" din "teritoriile de dincolo de Bug ", care
trebuiseră să-şi abandoneze acolo bunurile lor imobiliare. Între 1944 şi
1953, circa 1.240.000 de persoane aufost "repatriate "
Începând din 1 946, dreptul polonez prevede că aceste persoane au
dreptul de a fi indemnizate În natură: ele pot achiziţiona terenuri
aparţinând statului ş i pot deduce valoarea bunurilor abandonate fÎe dintr-un
"drept de folosinţă perpetuu ", .fie din preţul de cumpărare al bunurilor sau
terenurilor achiziţionate cu titlu compensatoriu.
Or, după intrarea În vigoare a legii din 10 mai 1990 cu privire la
autonomia locală şi adoptarea altor legi care restrâng rezerva de bunuri ale
statului puse la dispoziţia reclamanţilor care au avut bunuri situate dincolo
de Bug - În special a celor care exclud orice posibilitate de a satisface
aceste cereri făcând apel la bunurile agricole şi militare ale statului -,
Tezaurul Public se găseşte În incapacitate de a se achita de obligaţia sa. În
plus, participarea reclamanţilor la vânzările prin licitaţie ale bunurilor
statului este Fecvent exclusă sau subordonată unor variate condiţii.
Valoarea dreptului petiţionarului de a fÎ indemnizat pentru bunurile
abandonate de bunica sa este evaluată iniţial (în anii 80) la 1.949.560 zloţi
vechi. Potrivit unei expertize produse de guvern, ea se ridică actualmente la
circa 390.000 zloţi noi. Cel În cauză nu a primit decât aproximativ 2 % din
această sumă (adică din indemnizaţia care Îi este datorată), sub forma unui
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drept de folosinlă perp etuu pentru o mică parce lă de construit, pe care
mama sa Îl cumpărase de la stat În 1981.
La 19 decembrie 2002, Curtea Constituţională declară n eco nstituţionale
dispoziliile care exclud recurgerea la bunurile agricole ş i militare ale
statului pentru a răspunde cererilor privind bunurile sitllate dincolo de Bug.
Cu toate acestea, În urma respectivei hotărâri, organele statului Însărcinate
CII administrarea bunurilor În chestiune suspendă toate operaţiile de vânzare
prin licitalie, cOl1siderând că executarea h o tă rârii neces ită adoptarea unor
alte legi.
La 30 ianuarie 2004 intră În vigoare legea din 12 decembrie 2003, în
virtutea căreia sunt considerate stinse totalitatea ob liga ţiilo r statului cu
privire la petiţionar, ca şi cu privire la orice alt solicitant care mai cerea o
indemnizalie pentru bunuri situate dincolo de Bug şi care obţinuse un bun
oarecare cu titlu de co mp ensa ţi e În aplicarea l eg i s laţi e i precedente.
Solic itanţilor care nu obţ inu se ră În că nici o indemnizaţi e li se acordă o
s umă care. plafonată la 50.000 z loţi, reprezintă 15 % din valoarea a ceea
cei ei pot pretinde.
2. - in petiţia sa din 12 martie 1996, adresată Comisiei, dl Broniowski se
plânge că nu a primit bunuri CII titlu compensa toriu, aşa cum avea dreptul.
El s usţin e că statul polon ez a rămas pasiv faţă de problema penuriei de
bunuri ale statului destin ate să răspundă cererilor cu privire la bunurile
situate din colo de Bug şi nu a Încercat să rezolve a ceastă problemă prin
II1 ăsuri legislative, promulgând, dimpotrivă, legi care au suprimat practic
posibilitatea de a obţi n e bunuri care intrau În rezervele de teren ale
acestuia. El mai afirmă că a uto rităţile l-au privat de orice posibilitate de aş i exercita concret dreptul să u, ţinând seama de practica ge n e raliza tă
constând În a nu pun e În vânzare teren uri ale statului şi in a Împiedica
p ersoane le îndr eptăţit e s ă obl ină bunuri c u titlu co mp ensatoriu să
supraliciteze cu ocazia \ ·ânzărilor prin lic itaţi e. EI in vocă articolul 1 din
Protocolul nr. 1.
• Hotărârea din 22 iunie 2004 (Ma rea

Cameră)

(CEDO 2004- V)

3. - Curtea observă mai Întâi că , dacă contextul istoric al cazului este
desigur important pentru a Înţel ege situaţia complexă juridică şi concretă
care se prezintă la ora actuală , o singură problemă se pune În faţa sa : a fost
violat articolul I din Protocolul nr. 1 din cauza acţiunilor şi omisiunilor
statului polonez cu privire la punerea În aplicare a dreptului petiţionarului de
a obţine bunuri cu titlu compensatoriu după intrarea În v igoare a Protocolului
pentru Polonia ?
Curtea apreciază că dreptul
compensatoriu era un " bun".

petiţionarului

de a

obţine

bunuri cu titlu

Ea porneşte de la principiul că , deşi acţiunile şi omisiunile statului
polonez au constituit atingeri sa u restricţii aduse exercitării dreptului
petiţionarului la respectarea bunurilor sale, ele erau "prevăzute prin lege" .

708

JURISPRUDENTA CURT II EUROPE NE A DREPTURILOR OMULUI

Ele unnăreau în plus nişte scopuri legitime: reintroducerea colectivităţi lor
locale, restructurarea sistemului agricol şi eliberarea unor mijloace financiare
pentru modernizarea instituţiilor militare.

4. - Au asigurat ele un just echilibru între interesel e în joc ? Curtea
având în vedere contextul istoric şi politic deosebit al cauzei.
cît şi importanţa diverşilor factori sociali, juridici şi economici de care
autorităţile au trebuit să ţină seama pentru a rezolva problema cererilor cu
privire la bunurile situate dincolo de Bug, statul polonez s-a confruntat cu o
situaţie de o dificultate excepţională , implicând decizii politice complexe şi
de mare anvergură. Numărul mare de persoane în cauză - aproape 80.000 şi valoarea considerabilă pe care o reprezintă cererile lor sunt în mod cert
elemente de luat în consideraţie.
recunoaşte că ,

Statul polonez a ales, adoptând legile din 1985 şi 1997 cu privire la
reafirme obligaţia sa de a-i indemn iza pe
reclamanţii cu bunuri situate dincolo de Bug, precum şi să menţină şi să
incorporeze în dreptul intern obligaţiile pe care le contractase în baza
tratatelor internaţionale închei ate înainte de data la care a ratificat Convenţia
şi Protocoalele sale. EI a făcut această alegere chiar atunci când se confrunta
cu di verse constrângeri sociale şi economice importante, care rezultau din
transfornlarea ansamblului sistemului ţării şi când se afla fără îndoială în faţa
unei alegeri dificile pentru a stabili ce obligaţii financiare şi morale trebuiau
îndeplinite faţă de persoanele care suferiseră nedreptăţi sub regimul totalitar.
administraţia funciară, să

Curtea recunoaşte că este cazul, în asemenea
statului polonez o amplă marjă de apreciere.

circumstanţe , să-i

fie

lăsată

Cu toate acestea, exercitarea puterii discreţionare de către stat, chiar şi în
cadrul ce lei mai complexe reforme statale, nu poate aduce după sine
consec inţe incompatibile cu normele fixate de Convenţie. Dacă Curtea
admite că refonna radicală a sistemului politic şi economic al ţării şi starea
finanţelor sale pot justifica limitări draconice aduse indemni zări i persoanelor
cu bunuri situate dincolo de Bug, statul polonez nu a fost în stare să explice
într-un mod satisfăcător de ce a rămas mereu deficitar la acest punct, vreme
de mulţi ani, fără a concretiza un drept conferit de legi s laţia poloneză
petiţionarului cât şi altor mii de solicitanţi.
Impunând limit ări succesive exercitării dreptului petiţionarului de a fi
creditat şi folosindu-se de practici care au făcut ca acest drept să devină de
ne executat şi inutilizabil, el a devenit iluzoriu prin distrugerea a însăşi
esenţei sale. Starea de incertitudine în care s-a aflat dl Broniowski datorită
întârzierilor şi manevrelor de obstrucţionare care s-au repetat de-a lungul a
numeroşi ani , şi de care autorităţile naţionale se fac vinovate, este în sine
incompatibilă cu obligaţia de a garanta respectarea bunurilor, în spec ial cu
datoria de a acţiona în timp util , în mod corect şi cu coerenţă atunc i când este
în joc o problemă de interes general.
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Situaţia petiţionarului s-a complicat mai mult atunci când ceea ce
devenise un drept de ne executat în practică a fost juridic anulat prin legea
din 2003, în baza căreia cel în cauză a pierdut dreptul de a fi indemnizat, pe
care îl poseda până atunci . Mai mult, această legislaţie a operat o diferenţă de
tratament, de vreme ce solicitanţilor care nu obţinuseră încă nici o
indemnizaţie li s-a acordat o sumă care , deşi plafonată la 50 .000 zloţi ,
reprezenta un procentaj precis (15 %) din valoarea a ceea ce ei puteau
pretinde, pe când reclamanţii aflaţi în situaţia petiţionarului , cărora li se
atribuise deja un procentaj mult inferior, nu au mai primit nici o sumă
suplimentară.

Statul are dreptul să exproprieze bunuri, dar articolul 1 din Protocolul m.
I cere ca valoarea indemnizaţiei acordate pentru o privare de proprietate
operată de stat să fie "rezonabilă în raport" cu valoarea bunului. Dat fiind că
familia petiţionarului nu a primit decât 2 % din indemnizaţia datorată, Curtea
nu vede nici o raţiune imperioasă pentru ca o valoare atât de nesemnificativă
în sine să-I priveze pe cel în cauză de posibilitatea de a obţine măcar o parte
din valoarea a ceea ce el poate pretinde, în condiţii de egalitate cu ceilalţi
solicitanţi.

Ţinând

seama de ansamblul acestor considerente, în special de
pe care le-a avut pentru el , timp de mulţi ani , legislaţia, aşa cum
a fost ea aplicată în practică, Curtea a conchis că, în calitate de individ, dl
Broniowski a trebuit să suporte o sarcină disproporţionată şi excesivă. A avut
loc , deci , o violare a articolului I din Protocolul m.1 (unanimitate).
consecinţele

violare rezultă dintr-o problemă
de disfuncţia legislaţiei şi a practicii interne prilejuită de
lipsa unui mecanism efectiv care să urmărească punerea în aplicare a
"dreptului de a fi creditat" al solicitanţilor.

5. - Curtea

precizează că această

structurală legată

Aproape 80.000 de persoane au avut de suferit datorită faptului că
mecanismul ales pentru a trata cererile privind bunurile abandonate dincolo
de Bug nu a fost implementat într-o manieră compatibilă cu articolul I din
Protocolul m. 1. Curtea este deja sesizată cu 167 de petiţii similare. Avem
de-a face aici nu doar cu un factor agravant în privinţa responsabilităţii
statului privită din perspectiva Convenţiei şi datorată unei situaţii trecute sau
actuale, ci în aceiaşi măsură cu o ameninţare pentru efectivitatea pe viitor a
dispozitivului iniţiat de Convenţie.
Referindu-se la articolul 46 al Convenţiei, Curtea observă că se impun
generale la nivel naţional pentru remedierea deficienţei
structurale identificate de ea, în aşa fel încât sistemul instaurat de Convenţie
să nu fie supraîncărcat cu un mare număr de petiţii rezultând din aceiaşi
cauză. Asemenea măsuri trebuie să cuprindă un mecanism care să ofere o
reparaţie. Le revine autorităţilor naţionale, sub controlul Comitetului de
Miniştri, să ia măsurile de reparaţie necesare - retroactive dacă este nevoie fără îndoială măsuri
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fel încât Curtea să nu aibă de repetat constatarea sa de violare într-o
serie de cauze comparabile.

Curtea nu este în măsură să aprecieze dacă legea din decembrie 2003
poate fi considerată ca o măsură adecvată în această privinţă , de vreme ce
nici o practică cu privire la aplicarea sa nu a fost încă stabilită. În orice caz,
această lege nu se aplică persoanelor care - ca şi dl 8roniowski - au primit
deja o indemnizaţie parţială. Prin urmare, este limpede că , pentru acest grup
de solicitanţi , legea nu poate fi considerată ca o măsură menită să pună capăt
situaţiei structurale identificată de Curte.
Cât priveşte măsurile generale de luat , Curtea apreciază că Polonia
trebuie fie să garanteze prin mă s uri legale şi practici administrative adecvate
punerea în aplicare efectivă şi rapidă a dreptului în cauză pentru ceilalţi
solicitanţi, fie să ofere în sc himb o reparaţie echivalentă (unanimitate).
6. - În aplicarea articolului 41 , Curtea îi acordă petiţionarului 12 .000
EUR pentru cheltuieli de judecată, minus cei 2409 EUR plătiţi de Consiliul
Europei cu titlu de asistenţă judiciară. În plus , ea rezervă problema
indemnizării pentru daune materiale sau morale, care nu se află încă în faza
de a fi judecată (unanimitate).

• Hotărârea din 28 septembrie 2005 (Ma rea
articolului 41

Cam e ră )

- Ap li carea

7. - La 15 decembrie 2004 , în urma unei cereri depuse la 30 ianuarie
2004 de către un grup de deputaţi, Curtea Constituţională declară
neconstituţionale anumite articole ale legii din 12 decembrie 2003 , anume
dispoziţia care plafona cererile la 15 % din valoarea iniţială a bunurilor şi la
50.000 de zloţi , precum şi dispoziţia care exc1udea din regimul
indemnizărilor pre văz ut de acea lege orice per soa nă care , asemeni
petiţionarului , beneficiase cel puţin de o anumită formă de re paraţie în baza
legilor anterioare.
La 2 martie 2005 , guvernul îi pre zi ntă Parlamentului un proiect de lege
care propunea fixarea indemni zaţ iei maxime pe care ar putea să o pretindă
so licitanţii cu bunuri abandonate dincolo de 8ug la 15 % din valoarea iniţială
a bunurilor. Potrivit acestui proiect , "dreptul de a fi creditat" putea fi
exercitat fie , ca înainte, printr-o procedură de vânzare prin licitaţie , fie prin
plata imediată a unei sume dintr-un Fond de indemnizare special. Proiectul
de lege trece la prima citire, la 15 aprilie 2005, după care problema este
trimi să la comisia parlamentară a Tezaurului public. În cursul discuţiilor
purtate în mai şi iunie 2005 , plafonul de 15 % este criticat de numero ş i
deputaţi şi se sugerează majorarea indemnizării în scopu l de a garanta
conformitatea dispozitivului cu hotărârea de fond pronunţată în s peţă de
Curtea Europeană. La 8 iuli e 2005 , Seimul (prima cameră a Parlamentului)
adoptă legea din iulie 2005 , care fixează plafonul lega l de indemnizare
pentru bunurile abandonate dincolo de Bug la 20 %, lege care va intra în
vigoare la 7 octombrie 2005.
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8. - În baza unei reg lem entări amiabile încheiate între părţi , petiţionarul
213.000 de zloţi pentru daune materiale şi morale, precum şi 24.000 de
zloţi pentru cheltuieli de judecată . Guvernul îşi ia următoarele angajamente:
primeşte

- să pună în aplicare în cele mai bune termene toate mă s urile necesare
privind dreptul şi practica internă pentru a garanta implementarea
dreptului patrimonial în cauză şi celorlalţi solicitanţi , sau pentru a le
furniza acestora în sc himb o reparaţie echivalentă;
- să-şi spo rească eforturile pentru a face să devină e fecti vă legislaţi a
cu privire la bunurile abandonate dincolo de Bug ş i pentru a ameliora
în practică funcţion area mecanismului de indemnizare a so licitanţilor ;
j.

-

să

veg he ze p entru ca organismele de stat competente să nu
implementarea "dreptului de a fi creditat" al solicitanţilor;

îngrădească

- să pună la dispo z iţia celorlalţi solicitanţi o form ă de reparaţie pentru
orice daune material e sau morale suferite de aceştia , rezultate din
funcţionarea defectuoa să în cazul lor a regimului legislativ aplicabil
bunurilor abandonate dincolo de Bug.
Curtea ia act de acord

II
l'

şi radiază petiţia

de pe rol (unanimitate).

9. - Mai înainte de aceasta, ea precizează implicaţiil e unei " proceduri de
pilot", care urm ă reş te abordarea jurisdicţională a doptată de Curte
pentru a trata problem ele de sistem sau structurale care apar în ordinea
juridică naţională. Această procedură are mai înainte de toate menirea de a
ajuta statele contractante să-ş i îndeplinească rolul ce le revine în sistemul
Co nvenţiei , oferindu-I e celor interesaţi o reparaţie mai rapidă , uşurând în
ace laşi timp şi sarcina Curţii care, altfel, ar avea de rezo lvat numeroase
petiţii asemănătoare în s ub s tanţă .
hotărâre
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Secţiunea

a 2-a
PRIVAREA DE PROPRIETATE

A. Exproprierea

1. Cesiunile de

locuinţe

~41n ,

CAZUL JAMES ŞI ALŢII contra REGATULUI UNIT - Abilitarea
locatarilor, În Anglia şi În Ţara Galilor, de a-şi răscumpăra locuinţa În
anumite condiţii

1. - DI J ohn Nigel Courtenay Jam es, exp ert geo metru , dl Gera ld
Ca vendish, al şas e lea du ce de Westminster, dl Patrick Geoffi'ey Co rbett,
expert contabil, şi Sir Richard Baker Wilbraham, bancher, sunt sau erau
administratori fidu ciari, aCfionând conform testamentului celui de al doilea
du ce de Westmin ster. Ei au fo st depo se daţi de num eroa se pr op ri e t ă[ i
Închiriate pentru o lungă p erioadă de timp, Întrucât chiriaş ii şi-au exercitat
dreptul de c umpărare pe care ÎI a co rdă legea din 1967 pri vind reforma
em/iteozei. Respecti vele proprietă[i se găseau În cartierul Belg ravia, În
centrul Londrei, p e o veche exploatare agri c olă am e najată de fa milia
Westminster ş i administratorii ei fidu ciari.
2. - A ş a cum au modificat-o textele ulterioare, legea resp ecti vă co /?feră
chiriaş ului, care ră m â n e ÎlIlr-o casă În virtutea unui contract de emjiteoză ,
dreptul de a obţin e cesiunea obligatorie a proprietăţii ("Ji'eehold " sau drept
fun ciar al proprietarului) la un preţ ş i În condiţii stabilite. Conform Cărţii
Albe care prezintă motivele guvernului, ea " se bazează pe principiul că În
echitate pământul aparţin e proprietarului funcia r, iar casa locatarului care
o o c upă ": ea urmă reş t e s ă dea s ubs tan[ă mat e rială" titlului moral " al
chiriaş ului asupra casei pe care o o c upă. Principalele condiţii fixate prin
lege sunt următoarele: să .fie vorba de un contract de închiriere pe termen
" lung ", adi c ă mai mult de 21 de ani; " valoarea impozabilă" a casei
(valoarea 10 cativă t eo re tic ă re/inută p entru nevoile fiscalităţii locale) nu
trebuie să depăşească 750 lire sau 1.500 lire pentru o casă situată În Ma rea
Londră ; chiria anuală trebuie să .fie " mică ", adică mai puţin de do uă treimi
din valoarea impozabilă; chiriaş ul trebuie să ocupe casa, În ca litate de
locuinţă unică sau prin c ipaLă, şi aceasta cu cel puţin trei ani Înainte de a-şi
exprima dorinţa de a exercita drepturile pe care i le conferă legea. Exis tă
două baze de calcu/. După cea din 1967, care se aplică celor mai modeste
propri e tăţi, locatarul plăteşte aproximativ valoarea terenului, dar nimic
pentru co ns trucţie . Baza de calcul din J9 74, care priveşte proprietăţile de
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mai mare valoare, este mai favorabilă proprietamlui: ea Îi asigură un pret
care corespunde aproape va lorii de piară a terenulu i ş i a casei. Pentru
calcularea sumei de plată, casa este eva luată Fn ::iua ([\ 'i::ării ch iriaş ului ş i
/1// Fn aceea de e,·aluare.
3. - În[a(a Comisiei, ses i::ată la 23 octombrie 19 79, peti{ionarii sustin
cesiunea obligatorie a l () din imobilele lor a dus , prin ea Însăşi sau din
cau::a prefului plătit. Ia riolarea art. l din Protocolul nr. 1. Ei sustin c ă , Fn
a{a ră de aceas ta , co ndi{iile d e tran s{erare a propri e t ăţ ii co mp ortă o
discriminare contra ră ari. 14 din COIll 'en(ie şi c ă lipsa că ilor de recurs
Împotrira unor asemenea t ran~feruri Înca lcă art . 13. În continuare, ei
denunţă 70 de alte tran::aC/ii. 1Îl total, ei cifi'ea::ă la 1.4 79.4(}7 lire pierderile
suferite pentru proprietă{ile evaluate pe ba::a din 1967 ş i la 1.050. 496 lire
cele suportate de proprietăfi estimate con['orm ba::ei din 1974'.
că

• Hotărârea din 21 februarie 1986 (p lenul ClIr(ii) (se ria A nr. 98)

r
!

4. - lnvocând art. 1 din Protoco lul 111'. 1, petiţi o narii afiml au că simplii
particulari nu puteau beneficia de tran sferul de proprietate . Nu aceasta este
păre rea C urţii. O privare de propri etate, făcută în cadrul unei politici de ordin
social, economic sau de alt fel poate, în anumite c ircum s t a nţe, să răs pund ă
unei " utilit ă ţi public e", cum prevede a doua frază a art. 1 din Protocolu l
111'. 1, chiar în s ituaţia în care colectivitatea, în ansamblul ei, nu utili zează sau
nu profită ea în săş i de bun. Legi s laţia asupra reformei emfiteoze i nu încalcă
deci. în sine , ar!. I num ai pentru că beneficiarii dir ecţi ai tran s ferării
obligatorii a propri e tăţii sunt s impli particulari . Aprec iind normal ca
legiuitorul naţional să dispună de o mare libertate pentru a duce o politică
ec o nomică şi soc i a l ă, Curt ea re s pect ă maniera în care acesta concepe
imp erati ve le de ,.utilitate publică" , afară de ca zul când judecata sa se
do ve de ş t e în mod ev ident lip s it ă de o b ază raţi o nal ă. Ţelul le g i s laţi ei
incriminate. ş i anume el iminarea a ceea ce se percepe ca o nedreptate so cială
în materi e de l oc uinţă , era, în principiu, legi ti m "pentru moti ve de utilitate
publică "; Curtea respinge, astfel , teza p e tiţion a rilor. co nform căreia l eg i s laţi a
se inspiră, în realitate, din considerente pur politice, ca m ăs ură e lectorală. În
afară de aceasta , recunoa ş terea de către Parlam ent a "titlului moral" a l
chiriaşilor asupra proprietăţii imobilului nu era în mod evident neraţional ă .
Curtea se pronunţă , după aceea. asupra mijloacelor alese. în virhltea art. I
din Protocolul 111'. 1, ea aminteşte că o mă s ură pri vat ivă de propri etate trebui e
să păstre z e un echilibru just între exigenţele interesului general a l
comunităţii şi imperativele apărării drepturilor fundamentale ale indi vidului .
Cu alte cuvinte , ea trebuie să fie, în acelaşi timp , conven a bilă pentru
reali zarea ţelului ei legitim şi n e disproporţionată faţă de acesta. Principiul
răscumpărării nu putea fi , în sin e, considerat ca un mod neadecvat sau
disproporţionat pentru a face efectiv "titlul moral" al locatari lor respecti vi:
I În raport ul să u din II mai 1984. Comi sia exprimă opinia că nu a exi stat o violare a
arti cole lel or in vocate (unanimitate).
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de aplicabilitate a l e gi s laţi e i la imobilele cu o va loare impo za bil ă
unui anumit ni ve l nu poate, cu atâ t m ai mult, s ă fie res pin s ă ca
n e ra ţi o nal ă . La fel , mod a lită ţile de indemnizare, prescrise prin legi s laţi e, nu
sun t incompatibil e c u a do ua fra ză a a rt. 1. A vâ nd În vede re o biecti vul
urmăr i t de l eg i s laţi e ş i marj a l a rgă de aprec iere a statului , nimic nu do v edeşt e
c ă ni veluril e de indemni zare prev ă zut e (şi În speci al baza de calcul din 1967)
n u a u putut as igura ec hilibrul ju s t cerut. In a fa r ă de aceas ta, În ciud a
di fe re n ţe i inevitabil e Între mom entul ev a luării şi regl e mentarea pre ţului de
cump ă rar e , procedura de indemni za re nu conduce, În opini a Curţii , la o
a m â na re a tâ t de imp o rt a nt ă Înc â t s ă antre n eze o vi o lare a a rt. I din
Protocolul nr. 1.
in fe ri oară

P e tiţi o narii repro şau l eg i s l a ţi e i , de asem enea, că a cţion e a ză Într-un mod
orb ; pentru a sc uti de o nedreptate, atât pe pro pri etar cât ş i pe c hiria ş, ea ar fi
tre buit s ă o fer e un si s tem de control , printr-un org an ind e pendent , al
circ um s t a nţ e lor ş i al caracte rului ra ţion a l al fiec ă rei răscump ă ră ri avute În
ve de re. C urtea pun e co nc lu z ia co ntr a r ă ş i a num e c ă , avâ nd În ve dere
ampl oarea reformei introduse, si stemul adoptat de Parlament (categorii larg i
ş i general e În interi orul căro ra se n aş te dreptul la răscumpăra re ) nu poate fi
taxat, În sine, ca ira ţi o n a l sau inadecva t.

În sfârş it , peti ţ i o n a rii s u s ţin eau că l eg i s l a ţia Încalc ă , prin mod a lităţile ei
d e a plic a re, prin c ipiul pr o porţi o n a lit ă ţii deo a re ce re pe rcu s iunil e s al e
d e p ăşea u , de de pa rte , ce rin ţe l e ţ e lului e i ofici a l. C urt ea res pin g e ace st
arg um e nt : dife rit e le op e r a ţiuni in c riminat e au rămas În cadrul , socotit
compatibil cu a doua fraz ă a art. 1 din Protocolul nr. 1, al le g i s l a ţi e i ; e le nu
a u co ndu s la impun e rea un e i p ov eri e xc e si v e c a r e s ă se adau g e la
dezava ntajul pe care-I impli că de obicei, pentru contractanţi , aplicarea legilor
din 1967 ş i 1974.
În conc lu z ie , nu a ex is ta t o v io la re a a rt. I din Protoc o lul nr. l
(unanimitate ).
5. - Confo rm peti ţ i o n a ril or, l eg isl aţ ia a ta ca tă a intodu s di s crimin ă ri
bazate pe . , bogă ţi e ·· ş i deci contrare a rt. 14 din Co n ve nţie combinat cu art. I
al Pro tocolului nr. 1: ar fi vo rba de o m ă sură de redi stribuire care lo v eşt e
numai o categorie re strâ ns ă de imobil e; În afa ră de aceasta, proprietarul s-ar
vedea cu atât mai mult dezava ntajat, cu cât proprietatea sa are va loare mai
mi că . CUl1ea co n s id e ră , din c ontră, c ă dife renţe l e de tratament se b az ea ză pe
o justi ficare obi e cti vă ş i ra ţi o nal ă (unanimitate) .

6. - P e tiţi o n a rii s u sţ in ea u ca incompatibil cu art. 6 § 1 din Co n ve nţi e
faptul că nici un tribunal, confo rm legii , nu se poate ocupa de ca racterul
rezonabil al fi e c ă re i răsc umpără ri avute În vedere. C urtea nu subscri e la o
asemenea t eză (unanimitate) . Ea s ublinia ză c ă 311. 6 § 1 nu a s igură , prin el
În s u ş i , "drepturil or ş i o bli ga ţiilor cu caracter civil" ni ci un conţinut material
prec is În ordinea juridi că a statel or contrac tante. În măsura În care petiţi o narii
ar fi Î nţe l e s s ă s u s ţin ă că legea nu a fost res p ec ta t ă , ei se bucurau de un acces
liber la un tribunal co mpetent pentru a rezo lva o asemenea probl e mă .
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7. - Referitor la an. 13 din Convenţie , Curtea aminteşte că statele
contractante nu sunt obligate să incorporeze Convenţia in dreptul lor intern.
Ea constată că a11. 13 nu merge până la a cere un recurs prin care să se poată
denunţa , in faţa unei autorităţi naţionale , legile unui stat contractant. Pe
baza aceloraşi fapte ca in contextul art. 6 § 1, petiţionarii denunţau, de
asemenea, absenţa unui recurs efectiv în ce priveşte consecinţele concrete,
care rezultă pentru ei din legislaţia asupra reformei emfiteozei. Curtea
respinge argumentul (unanimitate). Numita legislaţie , inclusiv repercusiunile
ei asupra situaţiei petiţionarilor, fiind considerată compatibilă cu clauzele
normative ale Convenţiei, art. 13 era, şi este încă , respectat prin existenţa
unei proceduri interne, care permite obţinerea re s pectării legilor în cauză.
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2. Exproprierile de fapt
~ (;6 ,

CAZUL PAPAM IC HALOPOU LOS Ş I A L Ţ II contr a G RE C I E I Ocup a r ea d e c ă tr e F ondul Ma rin ei Na ţion a l e, din 19 6 7, a unor
terenuri a p a rţin â nd uno r pa rticula ri
1. - Printr-o lege din 20 august 1967, adoptată la câteva luni după
stabilirea dictaturii, statul grec cedează Fondurilor Marinei Naţionale o
vastă zonă În apropriere de plaja Aghia Marina, În Atica, Se dov e deşt e
totuşi că o parte din domeniul cedat este constituită din terenuri agricole,
aparţinând la 14 peti(ionari sau unor persoane pe care ei le-au moştenit. În
1968, la trei dintre ei li se emit ordonanţ e prin care se pronunţă restituirea
bunurilor lor , dar Marina păstr ează Întreaga ::onă , pe ca re Începe
construcţia unei ba::e navale şi a unui sat de I'(/canţă pentru ofiteri, În 1976,
tatăl a doi dintre peti(ionari obţine o decizie, confirmată de Curtea de
casaţie În 1978, care-I recunoaşte proprietar al unei părfi de pământ , dar
eforturile sale pel1t/'ll a i se restitui sunt vane,
În 1980, ministrul apărării informează petifionarii că, d in ca u::a
instalării ba::ei namle, restiwirea terenurilor nu este posibilă, dar că este În
curs o procedură care urmăreş te să le acorde /Î1 schimb alte terenuri situate În
Atica, În 1982, o comisie de experţi ai Ministerului Agriculturii desemnează
terenurile de cedat, dar cesiunea nu are loc. Ulterior, prevalându-se de o
procedură pre văzută de Legea nr. 1.34 1/ 1983, destina tă să regleze cât mai
rapid problema creată În 1967, peti(ionarii obţin de la comisia de expropriere o
deci::ie, pe care Curtea de casafie o cOI~firmă În ultimă instanfă În 1988,
recunoscând dreptul lor de proprietate asupra terenurilor agricole de la Aghia
Marina. JÎllre timp, ministl'lll agriculturii le-a comunicat că nu există terenuri
disponibile În Atica pentru acest schillJb ş i că li se propune. În schimb, terenuri
situate În Departamentul Pierrie, la 450 km de terenurile ocupate de Marină.
Towşi, la data raportului Comisiei. această cesiune nu a avut loc, din lipsă de
terenuri disponibile aparfinând s tatului. Două acţ i uni de revendicare a
trenurilor În litigiu , precum şi numeroase acţiuni pentru daun e interese,
intentate de petijionari Împotriva Marinei şi a statului, se află În că În curs la
această dată.

2. - Înfala Comisiei, sesizată la 7 noiembrie 1988, petiţionarii invocă
art. 1 din Protocolul nr. 1: ocuparea terenurilor lor, din 1967, de către
Fondurile Marinei Nafionale arfi ilega lă şi ei nu arfi putut până astăzi nici
să dispună de bunurile lor, nici să primească o indemn izalie' .
• Ho tă rârea din 24 iunie 1993

(Cameră)

(seria A nr. 260-B)

3. - Conform guvernulu i grec, pe t iţ i o n a ri i nu se puteau preti nde victime
ale unei vio l ări a Convenţie i şi ei nu epuizase ră că il e de recurs in tern,
I În raportu l său din 9 aprili e 1992. Co misia pune concluzia v i o l ării art. I din Protocolul
nr. I (unanimitate).
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rămân â nd

pendinte în

faţa

Tribunalului de mare

Curtea consid e ră că cel e două ex cepţii preliminare se lov esc de
depă ş irea termenului (unanimitate). Într-adevăr, guv ernul nu a preze ntat
deloc prima excepţie în faţa Comisiei , iar pe a două a formul at-o numa i
pentru procedura de indemnizare.

4. - În ce pri veşte art. 1 din Protocolul nr. 1, guvernul contesta celor
- cu excepţia moştenitorilor dlui Petros Papamichalopoulos calitatea de proprietari , deoarece nici o decizie judiciară nu le -ar fi
recunoscut-o încă , iar procedura angajată de ei , în 1977, încă nu s-ar fi
tenninat. Pentru nevoile prezentului litig iu, Curtea aprecia ză că este cazul
să-i considere pe petiţionari ca proprietari.
interesaţi

Atingerea susţinută a început în 1967 . În perioada re s pectivă , Grecia
deja ratificase Convenţia ş i Protocolul nr. 1, a cărui denunţare (13 iunie 1970
- 28 noiembrie 1974) în timpul regimului militar nu o scutea de obligaţiile
rezultând din ele "în ce pri veş te orice fapt care, putând constitui o violare a
acestor obligaţii , ar fi săvârşit de ea" înainte (art. 65 § 2 din Convenţie). Fără
îndoială, Grecia nu a recunoscut competenţa Comisiei în materi e de cereri
indivi duale decât la 20 noiembrie 1985 ş i numai pentru actele, deciziile ş i
faptele sau evenimentele posterioare acestei date, dar guvernul nu a invocat,
în l egă tură cu acest subi ect în s peţ ă, nici o excepţie pre limin ară ş i prob lem a
nu cere o examinare din oficiu. Curtea se limitea ză a lua not ă că reclam aţ iil e
celor interesaţi au le gă tură cu o situaţie continuă , care există ş i la ora actuală.
Ocuparea terenurilor în litigiu de către Fondurile Marinei Naţ ion ale a
reprezentat un amestec vădit în libera folosire a dreptului petiţionarilor la
respect pentru bunurile lor, dar ea nu ţin ea de re g le m e ntarea fo losir ii
bunurilor ş i nu se traducea printr-o expropriere formală. În ace laşi timp ,
începând cu 1967. era imposibil pentru cei interesaţi să se folosească de
bunurile lor, să le v ândă , să le lase mo ş t e nir e, să le doneze sau să le
ipotec heze. Iniţiati va a utorităţil o r , după restabilirea d e mocr aţ iei , de a
schimba respectivele terenuri cu altele de va loare ega lă nu a re u ş it.
drept de a dispune de terenuri , combinat cu eşecu l
acum pentru a îndrepta situaţia incriminată . a
provocat consecinţe des tul de g rave , deo arece petiţionarii au suferit o
ex propri ere de fapt , in co mpatibilă cu dreptul la res pect pentru bunuril e
personal e. A existat, deci , ori există o violare a art. l din Protocolul nr. I
(unanimitate ).
Pierderea

oricărui

încercărilor făcute pân ă

5. - Ce i intere saţ i revendicau o de s păgubire pentru prejudicii materia le
moral e, ca ş i rambursarea cheltuielilor prezentate în Grecia şi apoi în faţa
organelor Convenţiei.
şi

Apreciind că problema aplicării art. 50 nu este pregătită , Curtea o
îi invită pe cei care s-au prezentat în faţa ei să aleagă experţi de
comun acord, pentru evaluarea terenurilor în litigiu (unanimitate).
rez e rvă şi
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• Hotărârea din 31 octombrie J 995
(seria A nI". 330-8)

(Cameră)

- Aplicarea articolului 50

6. - Curtea începe prin a se interesa de valabilitatea expertizei. pe care
guvernul o contesta pe motiv , mai întâi , că numai doi din cei trei experţi
desemnaţi la început de către el , de comun acord cu petiţionarii (dnii Liaskas.
preşedintele Camerei Tehnice a Greciei , Vantsis şi Katsos, membri ai Corpului
de evaluatori pe bază de jurământ) au realizat-o. Ea reţine numeroase elemente:
după 17 octombrie 1994, dl Liaskas nu a participat la nici o altă vi z ită la faţa
locului şi nici la redactarea rapOltului - când el era convocat la aceasta cu 10
z ile Înainte - ş i nu s-a prezentat nici măcar pentru a-I contrasemna la 15
decembrie 1994; dl Liaskas, care nu a renunţat niciodată la mandatul său , nu a
răspun s la scrisoarea Curţii , prin care aceasta îl întreba dacă subscrie la
constatările confraţilor săi; În ce priveşte guvernul, conforn1 căruia concursul
dlui Liaskas i-ar fi fost preţios , el nu a protestat, înainte de redactarea raportului ,
Împotriva Încetării oricărei activităţi a acestuia din unnă. În aceste condiţii ,
Curtea socoteşte că guvernul nu se poate prevala de neparticiparea inexplicabilă
al celui de al treilea expert pentru a contesta valabilitatea expertizei.
Guvernul susţinea, de asemen ea, că experţii ş i-au depăşit mandatul ,
eva luând cl ădirile şi alte instalaţii care se atlau pe terenurile În litigiu. Curtea
consideră că problema de a şti dacă valoarea construcţiilor trebuie sau nu să fie
luată În considerare ţine de aprecierea daunei materiale suferite de petiţionari , iar
calcularea sa de către experţi nu afectează cu nimic valabilitatea raportului lor.
şi-l

În concluz ie, Curtea reţine ca valabil rap0\1ul experţilor (unanimitate)
ia În considerare pentru a da decizia sa.

7. - În ce priveşte paguba materială, Curtea relevă că actul guvernului grec.
pe care ea îl socote ş te contrar Convenţiei . nu este o expropriere căreia nu-i
lipsea. pentru a fi legitimă, decât plata unei indemnizaţii echitabile; este vorba de
acapararea de către stat a unor terenuri , aparţinând unor particulari , care se
prelungeşte de 28 de ani, autorităţile dispreţuind deciziile tribunalelor naţionale
şi propriile lor promisiuni Iacute petiţionarilor de a repara injustiţia comisă în
1967 de către regimul dictatorial. Or, caracterul ilicit al unor asemenea
deposedări se răsfrânge, prin forţa lucrulilor, asupra criteriilor de utilizat pentru
detenninarea reparaţiei datorate de statul reclamat, consecinţele financiare ale
unei exproprieri legale neputând fi asimilate cu acelea ale unei deposedări ilicite.
in speţă, indemnizaţia acordată petiţionarilor nu se limitează la valoarea
pe care o aveau proprietăţile lor la data ocupării de către marina naţională . În
hotărârea sa in capitolul principal , Curtea s-a bazat , pentru a califica
amestecul incriminat, pe durata ocupaţiei şi pe incapacitatea autorităţilor, ani
la rând, de a da celor int e resaţi terenurile promise în schimb. Pentru acest
moti v ea a invitat experţii să estimeze. de asemenea, valoarea actuală a
terenurilor În litigiu; această valoare nu depinde de condiţii ipotetice, cum ar
fi cazul dacă ei se găseau astăzi În aceeaşi situaţie ca În 1967. Din raportul de
expertiză reiese clar că , de atunci , respectivele terenuri şi Învecinările
imediate - care dispuneau , prin situaţia lor, de un potenţial de dezvoltare
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turistic ă - au fos t puse în val oare prin con struirea de cl ă diri . se rvind ca
ce ntru d e odihnă pentru ofiţ e rii m a rinei n a ţion a l e ş i prin lu c r ă ri d e
infrastructură în acest scop. Curtea nu pi erde din vedere, cu atât mai mult, că
c e i int e r es aţi av eau în peri oa da r es pecti vă un pro ie c t d e ex pl oa tare
e conomică a propri e tăţil o r lor, care începuse să se rea li zeze.

În co ns ecin ţă , Curtea con s ideră c ă restituirea te renuril o r în li tig iu . în
s uprafaţă de 104.01 8 m 1 - a şa cum au fost stabilite în 1983 de a doua comi sie

de expropriere din Atena- , ar pl asa p e ti ţ ionarii , cel mai posibil , într-o s itu a ţi e
e chi v al e nt ă cu aceea în care s-ar afl a, d acă nu ar fi ex istat o nerespectare a
c e rinţ e l o r art. I din Pro tocolul nr. 1; a tribuirea c l ă diril o r ex iste nte i- a r
compensa atunc i integ ral de c o n s ecinţe l e pi e rderii drepturilo r s u s ţinute. Cât
pri veşte zona de 7. 180 m" revendic ată , Curtea ev idenţi ază că , d eş i a evaluat-o
ş i a considerat-o ca supra fa ţă pri v ată , e xperţii s ublini ază că anumite p ă rţi ale
acestei zone sunt incluse în litoral ş i că ar re veni , d acă este cazul , tribunalelor
competente să se pronunţe asupra regimului de proprietate a acestora. În
aceste c o ndiţii , Curtea nu s ocoteş te că trebuie să o ia în considerare.

r

În cazul în care statul recl amat nu proced ează la o ase menea restituire
într-un termen de 6 luni de la p ro nunţa rea h o t ă râ rii , C urtea dec ide că acesta
va trebui să ve rse ce lo r int e resa ţi . ca da un e ş i pi e rderea d repturil o r de a
di spune din 1967 , valoarea ac tu a l ă a terenuril o r lo r m ă ri tă c u plu s-va loarea
a dusă de e xistenţ a clădirilor , cât ş i cu costul co n s tru cţ iilor aces tora din urm ă.
Câ t pri veş te s ta bilirea s um e i a ce s te i ind e mni za ţii ş i avâ nd în ve d e re
importanţa di s ta nţ e i care s ep a ră metodele de ca lcul fo losite în acest scop de
c ă tre părţile în litigiu , Curtea co nfirm ă concluziil e raportului de ex p ert i z ă
pentru eva luarea ex act ă a prejudiciului suferit. Respecti va s um ă s-ar rid ica
deci la 4.200 .000 .000 drahme pentru teren ş i 1.351 .000 .000 drahme pentru
cl ă diri , majorate cu 6% dobânzi începând cu expirarea termenului de 6 luni
menţion a t mai sus ş i p â n ă la pl ata efe c ti vă (unanimitate) .
8. - Curtea co nsid e ră că vio larea Co n ve nţi ei a făc ut peti ţ i o n a ril or un rău
moral sig ur, care re zultă din sentimentul n e putin ţe i ş i al fru s t ră rii în faţa. pe
de o parte, a refuz ului marinei n a ţion a l e ş i a g uve rnel or care s-au succedat de
a se con fo rma deciziilo r a utorit ă ţil o r judiciare ş i adm ini strat ive g re ceş ti ş i. pe
de a ltă parte, a eşe cului tentati vei de rec uperare, în schimb, a unor te ren uri
de valoare egal ă . Ea al o c ă fi e c ă ruia dintre p e tiţionari 450 .000 de drahme la
acest capitol, a dic ă 6.300 .000 dra hme în total (unanimitate).

9. - Petiţion a rii solic itau rambursarea cheltui elil o r de jud ec at ă ş i taxe, în
special pentru onorarii ş i cheltui eli de avocat ş i pentru cheltuie li în ju s ti ţie ,
într-o s um ă glob a l ă de 3.066 .080.8 30 drahme. Ţi n â nd cont de c ircum s t a nţ e l e
ca uzei , de plura litatea ş i lun g im ea procedurilor n a ţion a l e , j udi c ia re ş i
admini strati ve, de pa rti c ipa rea cons ili e ril o r la negoci eri , în vede rea une i
r eg lem e ntări ami a bile , precum ş i de compl ex itatea s p e ci a l ă a pro blem e i
a plicării art . 50, Curtea socot e şte rezo nabil să le aco rde 65. 00 0 .000 de
drahme, inclusiv taxa pe val oarea a dău ga tă (unanimitate).
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10. - CUl1ea recunoa ş te că remunerarea experţilor nu constitui e cheltuieli
pe care cei interes aţi le-ar fi suportat ei în s u ş i , în ordinea juridică inte rn ă , in
scopul de a preveni sau a corij a o violare sau, mai târziu, in faţa organelor
Co n ve nţiei pentru constatarea acesteia; este vorba to tu ş i de cheltui eli legate
de rea li zarea unei ex pertize pe care CUl1ea a socotit-o indi s pen s abil ă pentru a
da p e tiţion a ril o r posibilitatea să obţină î nlătur a re a v iol ă rii e v id e nţiat e prin
h o t ă râ re la capitolul prin cipal. Cerând p ă rţil o r s ă a l e a gă e x p e rţi , de comun
acord, CUl1ea urm ă rea s ă ev ite caracterul unilateral al e va lu ă r i i prezentate de
că tre p e tiţi o n a ri în rapoartele pe care le-au depus înainte ş i după audierea la
capitolul principal ş i pe care Curtea nu le-a luat în considerare . Aceasta nu
pune la înd o i a l ă realitatea ş i necesitatea o pe ra ţiunil o r pe care cei doi e x perţi
le-au îndeplinit pentru a se achita cât mai bine de sarcina lor şi pe care le
e num e ră in cereril e pri vind cheltui elil e ş i onorariile. T o tu ş i , ea se a fl ă în
imposi bilitatea de a control a. in lumina le g i s laţi e i n a ţional e şi a juri s prud e nţei
n a ţi o n a le pertinente. carac terul ra ţi o n a l al taxe lor acestora, care la anumite
capitole i se par ridicate. Ea al ocă fi ec ărui a dintre cei doi ex p e rţi 18 milioane
de drahme. a di că 36 milioane de drahme în total (unanimitate).
11. Bibliografie
B EER ~.\ ERT

(M. - A.) - ., Le eo ntellli o n de la sati s facti o n equ itab le de va nt la Co ur
europeenn e des dro it s de I" homme··. R.TD.H 1997. p. 486-492.

COUSSIR . \f-COl; ST·ERl (V.) . - .. La j urispru denee de la Co ur e uropee nne des d ro it s de
I'homme en 1993 el 1994" . .~ .F D./. 1994. p. 65 8 ş i urm.
COCSSIR AT COL'sT'rRE (V . ). - .. La juri spru de nce de la Co ur europ ce nn e des droil s de
I' homm e en 1995". A.F D./. 1995. p. 485 el S.
D cc.~ux

(E.) ş i TA\TRXIE R (P. ). - .. Chroniquc de j urisprudence de la Co ur europeenne des
droi ts de I'homllle (annee 1993 )". J D./. 1994. p. 792- 796.

K OE RI ~G-J OL LI N

(R.). - .. Dro ils dc I' holll lll e". RS CD.P.C 1994, p. 362

şi

urlll .

:v1 FR RILlS (l .G.). - .. Deci sions on lh e Europea n Co nve nIion o n HUlllan Righl s dur ing
1993" . B. rBU 199 3, p. 532- 533 .
MERRI LLS (l.G .). - .. Decisio ns on lh e Europea n Co n\"e nlion o n HUl1l an Rig hts du ring
1996". B )' BIL 1996. p. 653 - 654 .
PIRRO '. E ( P. ). - .. 11 cas o Papa lIIichalopo ll los din a nzi a iia Co rt e e urop ea de i diri l1 i
de ll"u omo: r es liwlio il/ ilIIegn /l ll ed equa soddi sfazion e". Ril '. I.D. 199 7. p. 152- 174.
S .~P I E"ZA

(R.). - ..Suun caso di i1l eg it ima occupaz ione di tcrreni in Grecia", Ril". D./. 1994.
p. 465-\73.

S C J[(' IOI.~'~ (F .) . - .. Euro piii sc her

Ge richl sho f fiir Me nsc he nre c htc - Chronik de r
Rech lspreeh ung (1.1 .- 30. 6.1993)"" . .~ J P/PJJ 1993. p. 1.1 36- 1.1 45 ş i 1.2 82- 1.293.

SHERLOCK (A.)
1/1/111 111/

ET

A'D Rc \\'S (l. ). - ..Judgl1lel1! s of lhe Court of HUl1l an Ri ght s", ELR.

Righls SI/n'el ' 1996. p. 78 el. s.

SLDR E ( F.) - " Dro il cmopecn des droi ls de I·hom me". J C P 1996. edi tie generalfl, nI'. 8. 1.
3910.
SCD Rr (F.) ş i a lţii. - .. Chronique de la juri sprude nce de la Cour europcenne des droil s de
l·hol11l1le. Deuxiel11 c pani e: juin-deeel1l bre 1993". R. U D.II. 1993. p. 377 ş i unn .
SCDRr (F. ) ş i altii . - .. Chron iq ue de la jurisprudencc de la Cour europcenne des droils de
l'hol11l11e cn 1995". R.UD. H . p. 1 ş i Urtll.

CAZU L JAHl'\

Ş I ALŢII

72 1

contra GERMAN IE

(F.) şi alţ ii - " Les grands arrets de la Cour europeenne des droits de I'hol11l11e".
Paris, PUF, 2003, p. 568- 576.

S UDR E

(B.). - .. The case-I aw of th e European Court of HUl11 an Rights in 1993", E.J.C.
1994, p. 180 ş i Unll.

SWART

W ARBR ICK

2.

(C). - "The European Convention on Human Right s", )'.EL

1994, p. 659-66 1.

Retrocedările

6{j\ CAZUL JAH N ŞI ALŢII contra GERMANIEI - Retrocedarea
către stat, fără indemnizare, a unor
sub regimul comunist

proprietăţi

atribuite

ascendenţilor

1. - Resortisan(i germ ani, Heidi Jahn şi Fatele ei, A Ibert Thurm , sunt
În 1947 ş i locuiesc la Sangerhausen, Erika Rissmann şi sora ei, IIse
Holler, sunt născ ute În /942 ş i respectiv În 1944 ş i locuiesc la Erfstadt şi
Stotzheim, iar Edith Loth este născută În 1940 şi locu ieşte la Frankfi/l't-peOder. Ei moştenesc to(i terenuri care le-au jost atribuite ascenden1ilor lor, sub
rezerva anumitor restric1ii de dispo::i(ie, În urma re/ormei agrare puse În
aplicare În zona de Ocup(lfie sovietică din Germania În /945. Proprietarii de
terenuri rezulta1i din reforma agrară sunt numiţi la acea vreme "noii 1ărani ".
La / 6martie /990 intră În vigoare În Republica Dem ocrată Germană (RDG)
legea Modrow, care ridică pentru acei proprietari res tricţiile de dispoziţie
aplicabile până atunci ş i le dă deci acestora drepturi de deplină proprietate
asupra terenurilor În cauză. Cu toate acestea, după reunificarea germană ,
an umi(i moşt eni tori ai beneficiar ilor reform ei agrare, dintre care şi
peti1ionarii, sul1f co nstrâ n şi să -ş i retrocedeze terenurile, fără indemni::a(ie,
a utorită{ilorfiscale din Land-ullor, În baza celei de a doua legi de modificare
a drepllllui patrimonial, adopta tă la 14 iulie / 992 de că tre legiuitorul/ederal.
Aceas tă lege dispun e că m oştenito rii proprietarilor de terenuri rezulta1i din
reforma agrară trebuie s ă retrocedeze aceste terenuri a ut o rită1i lorfisc ale
dacă nu exerc ită la 15 martie / 990 o activitate Într-unul din sectoarele de
agricul tură , exploa tare jo res tieră sau industrie a lim e ntară , da că nu au
exercitat o activitate IÎltr-unul dintre aceste sectoare În cursul ultimilor zece
ani sau dacă nu erau membri ai unei cooperative agricole În RDG.
2. - Dna Jahn şi dl Thu rm ses izează Com isia la 2 septembrie 1996,
ceilalfi peti(ionari Curtea la 23 aprilie 200 / . Ei s usţin că obligarea lor la aşi retroceda bunurile /ără indemnizare a adus atingere dreptului lor la
respectarea bunurilor proprii, gara ntat de articolul / din Protocolul nI'. /.
Ei se co nsid eră de as emenea I' ictim e a le un ei di scr iminări În sensu l
articolului 14 al Conven[iei combinat cu artico lul/ din Protoco luln r. / .
3. - Printr-o hotărâre din 22 ianuarie 2004, o cameră (~ec(ia lI!) ajunge
la concluzia violă rii articolului 1 din Protocolul nI'. 1 şi co ns ideră inutil să
mai examineze Învinuirea bazată pe articolul 14 (unanimitate). La 20 aprilie
2004, guvernul so licită retrimiterea cauzei În/ara Marii Camere. La 14 iunie
2004. colegiul acesteia consimte la retrimitere.
n ăsc uţi
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Cameră)

(CEDO 2005-VI)

4. - Potrivit Curţii, ingerinţa litigioasă trebuie calificată ca privare de
proprietate şi a fost efectuată în "condiţiile prevăzute de lege", confonn articolului
I din protocolul nr. 1. De altfel, ea serveşte o cauză de utilitate publică, anume
corectarea efectelor - injuste în ochii autorităţilor gennane - ale legii Modrow.
A fost asigurat un ' ~ust echilibru" între protecţia dreptului de proprietate al
indivizilor şi cerinţele interesului general? În această privinţă, Curtea reaminteşte
că lipsa totală de indemnizare pentru o privare de proprietate nu se poate justifica
în baza articolului 1 din Protocolul nr. 1 decât în împrejurări excepţionale . Curtea
examinează deci în lumina contextului unic al reunificătii gennane pentru a stabili
dacă particularităţile prezentei cauze pot fi calificate astfel.
În primul rând, ea ţine cont de circumstanţele care au dus la adoptarea legii
Modrow, care a fost votată de un parlament ne ales în mod democratic , în
cursul unei perioade de tranziţie între două regimuri, marcată în mod necesar
de frământări şi incertitudini. Chiar dacă petiţionarii dobândi seră un titlu legal
de proprietate, ei nu puteau fi siguri că îşi vor menţine poziţia juridică .
De altfel , Curtea ia În considerare intervalul de timp destul de scurt care
reunificarea gennană de adoptarea celei de a doua legi cu privire la
modificarea dreptului patrimonial. Ţinând cont de sarcina uriaşă la care legiuitorul
gem1an a trebuit să se înhame pentru a reglementa în special toate problemele
complexe privind dreptul de proprietate, cu ocazia trecerii spre un regim
democratic de economie de piaţă, dintre care cele legate de lichidarea refonnei
agrare, se poate considera că legiuitorul gennan a intervenit într-un tennen
rezonabil pentru a corecta efectele legii Modrow, pe care le considera injuste.
separă

În fine , Curtea apreciază că motivele care au condus la adoptarea celei
de a doua legi cu privire la modificarea dreptului patrimonial constituie de
asemenea un element detenninant de luat În seamă. Nu poate fi considerată
ca vădit lipsită de raţiune opinia parlamentului RFG, potrivit căreia el era
obligat să corecteze efectele legii Modrow din motive de justiţie socială,
pentru a nu face ca achiziţionarea deplinei proprietăţi de către moştenitorii
terenurilor vizate de reforma agrară să depindă de Întâmplătoarea acţiune sau
lipsă de acţiune a autorităţilor RDG din epoca refonnei agrare. Ţinând cont
de "efectul de avantaj nesperat", de care petiţionarii au profitat fără îndoială
graţie legii Modrow, cu privire la regulile aplicabile în RDG pentru
moştenitorii terenurilor vizate de refonna agrară, faptul că această corectare
a fost efectuată fără indemnizare nu era disproporţionat.
Prin urmare, ţinând cont În mod special şi de incertitudinea situaţiei
juridice a moştenitorilor, şi de motivele de justiţie socială invocate de
autorităţile germane, Curtea apreciază că , în contextul unic al reunificării
gennane, lipsa oricărei indemnizări nu rupe "justul echilibru" de asigurat între
protecţia proprietăţii şi cerinţele interesului general. Nu s-a petrecut, deci, o
violare a articolului 1 din Protocolul nr. 1 (unsprezece voturi contra şase).
5. - Curtea notează că cea de a doua lege cu privire la modificarea
dreptului patrimonial a fost adoptată pentru a corecta efectele legii Modrow,
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în scopul de a asigura o ega litate de tratament între moştenitorii terenurilor
v izate prin reforma agrară, anume între cei a le căror terenuri fuseseră
atribuite unor terţi sau returnate în fondul agrar din RDG înainte de intrarea
în vigoare a legii Modrow, şi cei care nu îndeplineau condiţiile de atribuire,
dar în privinţa cărora autorităţile RDG omiseseră să procedeze la aceste
transferuri şi să le înscrie în cartea funciară . Având în vedere că dispoziţiile
legii din 1992 se baza u pe o justificare obiectivă şi rezonabilă , Curtea a
conchis că nu a existat o vio lare a articolului 14 combinat cu articolul 1 din
Protocolul nr. I (c incisprezece vo turi contra unul).
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Modalităţi

aeronautică şi navală naţionalizate

1. - Legea din /9 77 privind industriile aeronautice şi navale intră În
vigoare la 17 martie 1977, după o lungă procedură parlamentară care a
inceput in /9 75. Ea pun e in aplicare proiectele pri vind naţionalizarea
il/dustriilor in cauză, pe care guvernul laburist le-a anunţat după alegerile
gel/erale din 28februarie ş i /0 octombrie 1974.
Ea se referă la numeroase intreprinderi, din care următoare le apar/in
peti/ionarilor:
a) Johl/ G. Kincaid and Companv Ltd, care[abrică motoare Diesel şi al cărei
principal acţionar este Sir William LithgoH' (indemniza/ie primită: 3.8/0.000 i;
valoare susţinută: intre 8.750.0.0.0. [şi 10.250.000 la 28jebl'llarie / 974);
b) Vosper Thornycraft (U.K.) Ltd şi Vosper Shiprepairers Ltd, specializate În
construcria şi repara/ia de vapoare şijiliale 100% ale Vosper PLC' (indemnizaţie
primită: 5.300.000 [; valoare s us/inută: 37. 700.000 [ in ziua transferului):
c) British Aircra[t Co/poration (Holdings) Ltd, prin cipal constructor
aeronautic În Regatul Unit ş i proprietate comună a Th e English Electric
Compan)' Ltd şi a Vickers PLC (indemniza/ie primită: 95.000.000 [; valoare
s usrinută: cel puţin 350.000. 0.0.0 [ in ziua transferului) :
d) HalI Russe// and Compal/)' Ltd, consacrată co n s tru cţ iei ş i reparaţiei
de nave, şi filială 100% a Banstonian Company (indemniza/ie primită :
1. 500.000 [ ; valoare sus/inută: 3.500.000 [În ziua transferului) :
1

PLC

=

Companie cu

R ăsp undere Publică (11. 1.).
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e) Yarrmr (Shipbuilders) Ltd, constructor de nave de război şi alte nave
speciale, şi{!lială 100% a Yarrow PLC (indemnizaţie primită: 6.000.000 [;
valoarea susţinută: cel puţin 16.000.000 [ În ziua transferului şi 17.500.000 [
În timpul perioadei de rejerinţă);
j) Vickers Shipbuilding Group Ltd, lucrând În principal În proiectarea şi
la construcţia de nave de războifoarte perfecţionate, şi{!lială 100% a lui
Vickers, precum şi anllmite alte interese ale lui Viders (indemnizaţie
primită: 14.450.000 [; valoare susţinută: cel puţin 25.000.000 [ În ziua
transjerului) ;
g) Broo/.; Marine Ltd, specializată În construC{ia de mici vapoare şi
proprietate co mună a DaH'sett Securities Ltd, FF1 (UK Finance) PLC şi The
Prudential Assurance Company Ltd (indemnizaţie primită: 1.800.000 [ ;
valoare susţinută: 5.000.000 [În ziua transferului).
Respectivele Întreprinderi trec sub controlul statului În "ziua
transferului ", adică la 29 aprilie 19 77 pentru British Aircraft Corporation
(Holdings) Ltd şi la 1 iulie 1977 pentru celelalte. Valoarea ac{iunilor
peti{ionarilor, necotate la bursă , este calculată pe ba::a evaluării ipotetice la
bursă În timpul unei " perioade de re(erin[ă" de 6 luni (de la 1 septembrie
1973 la 28februarie 1974). Suma indemni::aţiei, sub formă de bonuri de
Tezaur , este reglementată - la diferite date , Între de cembrie 1979 şi
decembrie 1980, În ji/l1C{ie de caz - la c apătul unor negocieri Între
Ministerul Industriei ş i reprezentanţii foştilor proprietari; anumite aconturi
sunt vă rsate Între ,, ::iua transferului" şi sfârşitul negocierilor.
2 - Înfa{a Comisiei, sesizată la date eşalonate de la 16 septembrie 1977
la 4 iunie 1981, toţi petiJionarii se plâng că nu au primit decât o
indemniza[ie v ădit insufici en tă şi discriminatorie; ei pretindeau că au
sujerit, din această cauză, violări ale art. 1 din Protocolul nr. 1 luat separat
ş i combinat C li art. 14 din Conventie. Fiecare dintre ei invoca şi arI. 6 din
COIII'enţie şi. linii dintre ei, art. 13, 17 şi 18. 1
• Hotărârea din 8 iulie 1986 (plenul

Curţii)

(seria A nr. 102)

3. - Art. l din Protocolul nr. l se afla în inima cazului. Petiţionarii au fost
în mod vădit "privaţi de proprietate (a lor)", în sensul celei de a doua fraze
din art. 1, dacă se interpretează în lumina principiului respectului bunurilor
consacrat de prima frază .
După ce a respins sau a socotit inutil să examineze trei reclamaţii în
temeiul expresiei "din motive de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de
lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional" , Curtea prezintă
următoarele principii generale:

a) Cu toate că nu spune nimic în ce priveşte existenţa şi suma unei
art. l nu ar asigura decât o protecţie în mare măsură iluzorie şi
ineficientă a dreptului de proprietate în absenţa principiului conform căruia o

despăgubiri,

1 În raportul său din 7 martie 1984, Comisia emite avizul că nu a existat o violare nici a
arI. 1 din Protocolul nI'. 1 ( 13 voturi pentru, 3 împotri vă). nici a art. 14 din Convenţie (15 voturi
pentru ş i o abţinere) şi nici a an. 6, 13 , 17 sau 18 din Convenţie (unanimitate).
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privare de proprietate, fără indemnizaţie, nu se justifică decât în circumstanţe
O măsură privativă de proprietate trebuie să menţină un
echilibru just între exigenţele interesului general al comunităţii şi
imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului , iar pentru a se
asigura de aceasta, trebuie avute în vedere condiţii de des păgubire .
excepţionale.

b) Fără vărsarea unei sume rezonabile, în raport cu valoarea bunului, privarea
de o proprietate ar constitui , în mod nonnal, o atingere excesivă care nu s-ar
putea justifica în temeiul art. 1. Nivelul indemnizaţiei poate fi diferit, depinzând
dacă este vorba de o naţionalizare sau de alte fonne de privare de proprietate.

c) Statul dispune de o largă putere de apreciere nu numai pentru a hotărî
dar şi pentru a stabili modalităţile de indemnizare. CU\1ea
respectă judecata legiuitorului în acest ultim domeniu , în afară de cazul când
aceasta se dovedeşte clar lipsită de o bază raţională.
să naţionalizeze

4. - Pentru a se asigura că indemnizaţiile vărsate corespund nivelului
mai sus , Curtea examinează mai întâi sistemul de indemnizare
stabilit prin legea din 1977. Nici unul din elementele ei nu este, în principiu,
inacceptabil în lumina 311. 1. Astfel , nu era neraţional să se recurgă la metoda
evaluării bursiere ipotetice a acţiunilor necotate, care pennite să se ţină cont,
într-un mod obiectiv, de ansamblul elementelor pertinente. Cu atât mai mult
nu era neraţional, pentru guvern , să presupună că programul de naţionalizare
ar denatura valoarea titlurilor de achiziţionat ş i , mai ales pentru a evita o
asemenea distorsiune, să adopte o perioadă de referinţă care se situa înainte
de ziua transferului.
Curtea ia notă apoi că disproporţia susţinută între indemnizaţii şi
valoarea, în ziua transferului, a întreprinderilor decurge, în esenţă , din trei
efecte generale ale sistemului legii din 1977. Ea nu le apreciază pe acestea
din unnă ca fiind incompatibile cu art. 1, din moment ce Reganll Unit nu a
încălcat marja sa de apreciere , hotărând să introducă dispoziţii cu
menţionat

unnătoarele consecinţe:

în considerare a faptelor noi , apărute între perioada de
ziua transferului, în viaţa societăţilor în cauză. Curtea ia notă că
trebuia definită de la început o fonnulă comună de indemnizare; că sectorul
public suportă atât povara oricărui declin , cât şi profitul unei eventuale
creşteri ; că orice dezvoltare a societăţilor se explică, probabil în parte, prin
factori ce scăpau petiţionarilor; că s-a ţinut cont de evoluţia previzibilă ; în
afară de aceasta , că orice modificare a metodei alese ar fi subminat
securitatea juridică şi aşteptările publicului, putând fi dezavantajoasă pentru
foştii proprietari şi penniţând distorsiuni ale valorilor;
i)

absenţa luării

referinţă şi

ii) absenţa luării în considerare a inflaţiei între perioada de referinţă şi
ziua plătirii indemnizaţiilor. CUl1ea evidenţiază că acestea din unnă aduceau
dobânzi cu efect în ziua transferului , înaintea căruia petiţionarii aveau
dreptul la anumite venituri din investiţiile lor; că a alinia indemnizaţiile la
indicele preţurilor în detaliu, le-ar fi adus un avantaj de care nu se bucurau
ceilalţi investitori; şi că blocarea valorilor la cifrele atinse în perioada de
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referinţă

dar

şi

excludea luarea în considerare a oricărei creşteri a indicelui bursier,
proteja de efectele defavorabile ale fluctuaţiilor acestuia din urmă;

iii) absenţa unor elemente reprezentând plusvaloarea rezultată din
participarea dominantă sau importantă a petiţionariloL Conform Curţii, este
îndoielnic să se presupună că se putea găsi un cumpărător pentru pachetul
mare de acţiuni în cauză, iar Regatul Unit nu a acţionat într-un mod
neraţional , considerând că repartiţia indemnizaţiilor ar fi mai corectă dacă
toţi proprietarii ar fi puşi pe picior de egalitate.
Curtea respinge , în sfârşit , reclamaţiile unor petiţionari care susţineau că
din cauza unor date specifice cazului lor, în special diferite aspecte tehnice
de evaluare a acţiunilor lor, indemnizaţia pe care au încasat-o nu îndeplinea
cerinţele a11. 1.
În total , nici o violare a art. I nu este stabilită. Cinci din 18 judecători nu
concluzie în măsura în care ea admite neluarea în
considerare, de către legea din 1977, a evoluţiei societăţilor între perioada de
referinţă şi ziua transferului , iar unul dintre ei în măsura în care ea priveşte
celelalte motive invocate de petiţionari .
împărtăşesc această

5. - Curtea ajunge la acelaşi rezultat în ce priveşte art. 14 din Convenţie ,
combinat cu art. 1 din Protocolul nr. 1 (unanimitate). Ea înlătură într-adevăr
reclamaţiile anumitor petiţionari care se pretindeau victime ale unor
discriminări în raport cu alte persoane private de bunurile lor în virtutea legii
din 1977 şi în raport cu cele atinse de legi britanice anterioare, de
naţionalizare, sau de legile britanice asupra exproprierii . În esenţă, ea
consideră fie că nu au fost diferenţe de tratament, fie că cei interesaţi nu se
aflau în situaţii suficient de asemănătoare, fie că diferenţe le se bazau pe o
justificare obiectivă şi raţională sau nu priveau probleme referitoare la art. 14.
6. - În afară de aceasta, Curtea respinge reclamaţiile de violare a art. 6 § 1
din Convenţie ale unui petiţionar, bazate pe faptul că el nu a putut sesiza direct
un tribunal independent, competent pentru a decide asupra dreptului său la
indemnizaţie (14 voturi pentru, 4 împotrivă) şi ale anumitor petiţionari bazate
pe faptul că nu s-ar fi rezolvat constatarea privind indemnizaţiile într-un "timp
rezonabil" sau că tribunalul de arbitraj, stabilit de legea din 1977, nu ar fi
"legal" şi nici "independent ş i imparţial " (16 voturi pentru, 2 împotrivă).
7. - În final, Curtea respinge afirmaţia unui petiţionar , conform căreia
el nu ar fi dispus , pentru a prezenta reclamaţiile sale în materie de
indemnizaţie, de nici un "recurs efectiv" în sensul art. 13 din Convenţie
(15 voturi pentru, 3 împotrivă) .
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Secţiunea

a 3-a
REGLEMENTAREA FOLOSIRII BUNURILOR
1. Reducerile sau

plafonările

de chirie

~ i(,!;t

CAZUL MELLACHER ŞI AL ŢIT contra AUSTRIEI - Reduceri de
chirie impuse În virtutea legislaţiei

1. -

Petiţionarii

sunt proprietari de imobile situate la Graz. Innsbru ck

şi Viena. Trei apartamente, de 40. 68 şi 200 m], au fost Închiriate prin

contract liber negociat, pentru o chirie lunară de 1.870,800 şi, respectiv,
3.800 ATS. Indexate laiel ca preJurile la bunurile de consum. ultimele două
au crescut În mod progresiv. În momentul semnării contractului, primele
două apartamente Întrau În ca tegoria D (locuinţe ale căror instalaţii
sanitare şi toalete se află pe etaj) şi al treilea În categoria C (locuinţe ale
căror săli de baie nu corespund normelor actuale).
În ca::. de o nouă Închiriere a unui apartament situat Într-un imobil
construit Înainte de /945. legea din /98/ asupra chiriilor, Întrată În vigoare
În /982 . .fixează o chirie maximă de // ATS pe /112 pentru categoria C şi de
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5,50 A TS pentru categoria D. Cu toate acestea, ea extinde acest sistem şi la
contractele de Închiriere dinainte de această dată: În virtutea art. 44 ,{Ş 2 şi
3, c hiriaşul unui apartament, cu un co ntract semnat Între 1968 şi 1981.
poate cere să-i fie redusă chiria la maxim 150% din sumele de mai sus.
Premlându-se de a ceastă dispozilie. locatarii din apartamen tele În disculie
cer şi ob(in de la tribunale reducerea chiriilor lor la 330, 561 ş i 3,300 A TS
precum şi rambursarea sumelor În plus Încasate de proprietari, În cepând cu
data cererii. Recursurile acestora din urmă, Împotriva deciziilor j udiciare.
nu au nici un succes.
2. - Leopold şi Maria Me/lacher ses izează Comisia la 5 august 1983.
Johannes, Ernst şi Anton Mălk şi Maria Schmid la 22 mai 1984, Christiane
Weiss-Tessbach şi Maria Brenner-Felsach la 4 iulie 1984. Toţi se plâng de
reducerea chiriilor. pe care o consideră con trară art. 1 din Protocolul nr. 1.
Cel de-al doilea denun(ă, de asem enea, o discriminare care nu rec unoaşte
art. 14 din Conven(ie şi 100'eş te În proprietarii individuali. '

• Hotărârea din 19 decembrie 1989 (plenul

Curţii)

(seria A nr. 169)

3. - Fără nici o îndoială, reducerile făcute, în viltutea legii din 1981 , au
constituit un amestec în folosirea drepturilor pe care petiţionarii le aveau în
calitate de proprietari de bunuri închiriate. Chiar dacă ele au dus la lipsirea
celor interesaţi de o parte din veniturile imobiliare , ele nu se traduc într-o
expropriere fonnală şi nici într-o expropriere de fapt , ci duc la un control al
folosirii bunurilor. Alineatul al doilea al art. I din Protocolul nr. I este din
acel moment aplicabil.
4. - A fost el respectat') În punerea în practică a politicilor socia le şi
economice, şi mai ales în domeniul locuinţelor , leg iuitorul trebuie să se
bucure de o mare latitudine pentru a se pronunţa atât asupra existenţei unei
probleme de interes public , care cere o reglementare, cât şi asupra a legerii
modalităţi lor de aplicare a acesteia din urmă.
5. - Legea din 1981 încerca să reducă diferenţele excesive şi injuste între
chiriile unor apartamente asemănătoare şi să combată specula imobiliară . Ea
unnărea, de asemenea, să faciliteze persoanelor de condiţie modestă accesul
la locuinţe cu o chirie rezonabilă, încurajând în ace l aşi timp modemizarea
im obile lor care nu răspundeau anumitor norme. În vederile Curţii, ea
unnărea deci un ţel legitim, confonn interesului general.
6. - Pentru a refonna l egislaţia socială şi în special cea privind controlul
chiriilor, legiuitorul trebuie să poată lua măsuri care să implice şi executarea în
viitor a unor contracte încheiate anterior. Curtea respinge teza petiţionarilor care
I În raportul său din II iulie 1988, Comi sia fOllllUlează avizul: a) că a existat o violare a ar!. l
din Protocolul nr. I În capul de acuzare al familiei Mellacher şi În cel al lui Mălk şi al dnei Schmid
(unanimitate), dar nu În cel al dnelor Wei ss-Tessbac h şi Brenner-Felsach (10 voturi pentru.
I Împotri vă); b) că nici o problemă distinctă nu sc pune În temeiul ar!. 14 din Convenţie pentru
familia Mălk (unanimitate).
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re p roşau l eg isl a ţi e i c ă a cţion ează o rbe ş te:

o lege vizând stabilirea unui plafon
pe ntru c hiriil e a pa rta m e nte lor ase m ănă t oa r e î mbr acă, prin forţa
lucruril or, un caracter gene ral. Diferitele ex ce pţii ş i excluderi pe care ea le
prevede nu ar putea fi conside rate ca impropri i sau di spropoli ionate. Atâta timp
cât legiuitorul nu de p ăşeş te limitele marjei sale de apreciere, Curtea nu se a flă în
s itu a ţia de a spune d acă el a ales cea mai b u n ă ca le de a trata problema.
raţ i o n a l

Chiriil e de b ază, fi xate prin art. 16 ~ 2 al leg ii din 198 1, sunt destinate
aco pe re c he ltui e lil e necesare pentru a m enţi n e l o cu i nţel e în stare de
fun cţ ion are. Este bine să se reţin ă ş i alte d is p oz iţii favora bile proprietaril or,
care c o mplet ează reg ul a respec ti v ului arti co l ş i. în spec ial, pos ibili ta tea,
pentru a ceş tia d in urm ă, de a primi , în vil1utea contractelo r existe nte, o chiri e
mai ma re cu 50% fa ţă de cea pe care ei ar putea să o ceară în cazul unui no u
co ntract de înc hiri e re. Redu ce ril e c hi riil o r în liti g iu sunt des igu r de o
am ploare deo se bită, mai ales în cazuril e M ell ac her ş i Mă l k, dar aceasta nu
în sea mn ă că ele constitui e o p ovară di s prop orţ i o n ată sau c ă leg iuito rul nu
putea crede ra ţi o n a l că nu se puteau accepta, d in punct de vedere al ju s ti ţ i ei
socia le, chi riil e i ni ţ i a l e.
să

7. - D e ci , nu a ex is ta t o v io lare a a rt. l din P ro toco lul nr. I
(12 vo turi pentru , 5 împ o tri vă în primele d o u ă caz uri , ş i unan imi tate in al
treilea).
Fa m ili a Mă lk n e m a im e n ţ in â nd rec l a m aţ i a i n n u m e le ar!. 14 d in
combinat c u art. l din Protoco lul nr. 1, C urtea so c oteş t e inut il să
exami neze pro bl ema (unanimitate).
C o n v enţi e
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CAZUL HUTTEN-CZAPSKA contra POLONIEI - Sistem de
control al chiriilor

1. - Dna Hutten-Czapska . ofi'an{uwaică de origine polon eză, s-a născut
În /931. Ea a trăit mult timp În Franfa şi lo c uieşt e actualmente În Polonia.
Este proprietara unei case şi a unui teren la Gdy nia. Ea fa ce parte dintre cei
circa /00.000 de proprietari care. În Polonia. sunt afectafi de un sistem
restrictiv de control al chiriilor (de care ben eficiază circa 600.000 până la
900.000 de chiriaşi). Acest sistem Îşi are originea În legi adoptate În epoca
regimului comunist şi impun e un anumit număr de restricţii drepturilor
proprietarilor, În principal fixând pentru chirii un plafon atât de scăzut,
În cât respecti vii proprietari nu-şi pot acoperi nici mă ca r cheltuielile de
Întrefinere pentru imobilele lor şi cu atât mai pUfin pot realiza un profit.
in timpul ce lui de al doilea ră::boi mondial, cas a petiţion are i est e
ocupată de armata germană apoi. În mai J 945, de Armata Roşie. La /9 mai
/945, o parte din casă Îi este atribuită lui A. Z. in iunie 1945, tribunalul
municipal din Gdvnia ordonă restituirea casei că tre părinfii peti/ionarei.
A ceş tia În cep să o renOl·e::e. În s ă pu/in după aceea li se pune În vedere
oficial să plece din casă. in octombrie / 945. A. Z. se instalează acolo. Casa
trece În administra/ie publică după intrarea În vigoa re. Ia /3 februarie 1946.
a unui decret care le conferă autorită{ilor puterea de a atribui unui locatar
desemnat de ele un apartament s ituat Într-un imobil pri vat. Părinfii
peti/ionarei Încearcă În ::adar să recapete posesia bunului lor. La / august
/9 74 intră În vigoare un nou sistem de administrare publică a locuin/elor
"regimul contractelor de În chiriere speciale ". La 8 iulie /9 75 este emisă o
deci::ie care Îl autori::ează pe W. P. s ă schimbe apartamentul Închiriat de el
În cadrul acestui regim cu apartamentul situat la parterul casei peti{ionarei.
Această deci::ie este semnată de unfill1c/ionar care este subordonatul lui W.
P. in an ii /990. peti{ionara Încea rcă să obfină anularea acestei decizii, Însă
nu reuşeşte decât să obţină o declaratie potrivit căreia decizia a fos t luată
prin \'iolarea legii.
La /8 septembrie 1990. peti/ionara m oş te n eşte bunurile părin{ilor săi şi.
În iulie 199 / , i se res tabil eşt e calitatea de adminis trator al casei. Ea
Întreprinde apoi mai multe proceduri În scopul de a i se retroceda folosin{a
bunului său ş i pentru ca locatarii sâfie mutaţi, fără a ob{ine totuşi câştig de
cauză. În /994, un sistem de control al chiriilor es te aplicat bunurilor
primt e : pe de o pa rt e, proprietarii s unt obligaţi să facă lu c rări de
Între{inere costisitoare iar. pe de altă parte, nu pot fixa chirii care s ă le
acopere cheltuielile as tfel Întreprinse. Potri vit ca lculelor, chiriile nu
r ep re::intă decât circa 60 % din cheltuielile de Între{in ere. Restric{ii
importante sunt de asemenea pre văzute şi În privinţa În cetării contractelor.
Legea din /994 este Înloc uită În 2001 de o lege nouă care urmăreşt e să
ameliore::e situa{ia. Acest text m e nţin e toate restricţiile cu privire la
În cetarea contractelor, precum ş i ob/iga{iile privind Întreţinerea bunurilor
imobiliare : altfel. el introduce o n o uă pro cedură de În cadrare a măririi
chiriilor. De exemplu, nu este posibil s ă sejixeze o chirie care să depăş ească
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3 % din valoarea de reconstrucfie a locuinţei În cauză. in cazul petifionarei,
aceasta echivala cu 1.285 de =I oţ i În 2004 (adică 316 E UR). Curtea
COllstitu/ională apreciază că sistemul de control al chiriilor illstaurat prin
legile din 1994 ş i din 2001 este neconstitu/ional ş i că face că apese asupra
proprietarilor o sarc ină disproporţiollată şi excesi vă . Dispoziţiile În
chestiune sunt abrogate.
intre 10 octombrie 2000 şi 31 decembrie 2004, p etifionara p oate să
mărească chiria pretinsă de ea cu circa 10 %. ceea ce aduce chiria la 5, / 5
PL N pe metrul pătra t (circa 1,27 EUR). La 1 ianuarie 2005 intră În vigoare
noi disp o=i{ii. Permifând măriri ale chiriei de 10 % pe an raportate la
va loarea ma x imă d e recons tru c fi e a apartamentului, ele menţill Îllsă
controlul statului asupra cuantul11ului chiriilor. După ce au fost contestate
de procuroru l general al Pololliei În fara Currii Constitufionale, ele SUllt
ulterior abrogate pentru neconstilll(ionalitate. Proprietatea petirionarei este
din acelmomellt elib erată .
2. - in peti(ia sa din 6 decembrie 1994, adresată Comisiei, dna HUffenCzapska in vo că articolul 1 din Protocolul nr. 1. Ea afirlllă că I1lI a putut să
recapete posesia ş i fo losinţa bunului său , lIici IIU a putut o bţin e de pe urma
acestuia o chirie adecvată.
3. - Printr-o h o t ărâre din 22 f ebruarie 2005, o ca me ră (seC{ ia ! V)
ajunge la conc/u=ia vio lării articolului 1 din Protocoluln r. I şi co mideră că
violarea co nstatată rez ultă dintr- o problemă s trucllIrală legată de di.\ji/l1cţia
legislatiei polone=e. La /9 mai 2005, guvernul cere retrimiterea c{/le ei ÎII
faţa Marii Camer e . La 6 iuli e 2005 , colegiul aces teia co nsimt e la
retrimitere.
• Hotărârea din /9 iunie 2006 (Marea

Cameră)

(CED 2006- .. .)

4. - Curtea a pre c i ază, ca şi camera , că autor it ăţ ile poloneze au făc ut să
apese asupra petiţionarei o " s arcină di s proporţion a t ă ş i exces iv ă" pe care nu
o poate justifica nici un interes legitim al col e ctivit ă ţii. Ea ad ao gă totuşi că
v io larea dreptului de proprietate con s tatată în s peţă nu ţine exc lu siv de
problema cuantumului chiriilor, ci rezultă mai de gra bă din jocul combinat al
di spoz iţiil or defectuoase cu privire la fixarea chiriilor şi diverse le re s tricţii
adu se drepturil or propri e tarilor în m a terie de încetare a contracte lor de
închiriere, de sarci nile financiare pe care legea le făcea să apese asupra celor
interesaţi , ca şi de lip sa oricărui mecani s m legal care să le permită să
compenseze sa u să a tenueze pierderi le s uferi te în cad ru 1 într e ţi neri i
bunuril or, sau să obţi n ă , când acest lucru se justifica, s ub ve n ţii din paJ1ea
statului pentru a finanţa reparaţiil e necesare .
Curtea face trimitere la jurisprudenţa sa, de unde rezultă că, în numeroase
cauze de limit ări a le drepturilor de proprietate - care era u ş i sunt şi în
prezent si tuaţii curente în ţări le care cunosc o penurie de l ocuinţe - , aces te
limit ări a u fost considerate justificate şi propol1ionale cu scopurile urmărite
de stat în interesul general. Totuşi , în nici una dintre aceste cauze autorităţile
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nu restrânseseră drepturile petiţionarilor în mod atât de considerabil ca în
prezenta speţă. În primul rând, petiţionara nu a încheiat niciodată în mod
liber un contract de închiriere cu chiriaşii săi, de vreme ce statul fusese cel
care le-a atribuit acestora din lIImă locuinţele din casa ei. În al doilea rând,
legislaţia prevedea un anumit număr de limitări pentru încetarea contractelor
de închiriere, ceea ce reducea serios drepturile proprietarilor în materie. În al
treilea rând, cuantumul chiriilor era fixat sub nivelul costului de întreţinere al
bunurilor, astfel încât proprietarii nu puteau creşte chiria pentru a acoperi
cheltuielile necesare de întreţinere. Sistemul polonez nu prevedea şi nu
prevede nici azi mecanisme care să le permită proprietarilor să încaseze
contribuţii financiare sau subvenţii de stat pentru întreţinere , ceea ce nu a
întârziat să ducă la o degradare a bunurilor din lipsă de investiţii şi de
modernizare.
Desigur, statul polonez a moştenit din perioada comunistă o penurie
de locuinţe de închiriat la un preţ rezonabil şi a avut de arbitrat, din
această cauză , cu privire la probleme extraordinar de complexe şi sensibile
din punct de vedere social, pe care le punea concilierea intereselor opuse ale
proprietarilor şi ale chiriaşilor. EI avea de protejat dreptul de proprietate al
primilor, pe de o parte, precum şi , pe de altă parte, de respectat drepturile
sociale ale celor din urmă , care se întâmpla să fie adesea persoane
vulnerabile. Totuşi , interesele legitime ale colectivităţii cer în asemenea
cazuri o repartizare echitabilă a sarcinii sociale şi financiare pe care o
presupun transformarea şi reforma locuinţelor în ţară. Această sarcină nu
poate s ă cadă în seama unui grup social anume, oricare ar fi importanţa pe
care o reprezintă interesele celuilalt grup sau ale co le ctivităţii în ansamblul
acută

său.

Deoarece Polonia nu a asigurat justul echilibru necesar între interesul
general al colectivităţii şi protecţia dreptului de proprietate , a fost violat
articolul I din Protocolul nr. 1 (unanimitate).

5. - Marea Cameră subscrie la concluzia camerei, potrivit căreia
prezenta cauză se pretează la aplicarea procedurii hotărârii pilot, aşa cum a
fost ea definită în hotărâri le Broniowski contra Poloniei. Fără îndoială că
funcţionarea legislaţiei litigioase cu privire la locuinţe generează potenţiale
consecinţe cu privire la dreptul de proprietate a numeroase persoane , ale
căror apartamente (circa 600.000. adică 5,2 % din ansamblul resurselor
imobiliare ale ţării) sunt închiriate în cadrul sistemului de control al chiriilor.
Numărul de petiţii similare pendinte în faţa Curţii este actualmente de 18,
dintre care una provine de la o asociaţie care grupează în jur de 200 de
proprietari. Oricum , Curtea observă că , pentru ca o situaţ ie să poată fi
considerată sistemică şi să justifice aplicarea procedurii de hotărâre pilot, nu
trebuie neapărat ca un număr dat de petiţii similare să fie pendinte. Fiind
vorba de violări sistem ice sau structurale, fluxul de cauze susceptibile de a fi
aduse pe viitor în faţa Curţii este de asemenea un element important pe care
Curtea trebuie să -I ia în considerare pentru a preveni Încărcarea rolului său
cu cauze repetitive, ceea ce deranjează tratarea eficace a altor cauze cu
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privire la violări, uneori grave, ale drepturilor pe care ea are Însărcinarea să
le facă să fie respectate. Cu toate că guvernul susţine că nu mai există un
sistem de control al chiriilor în Polonia, Curtea repetă că situaţia generală nu
a fost Încă adusă În confonllitate cu nomele Convenţiei.
Marea Cameră împărtăşeşte părerea camerei , potrivit căreia violarea
articolului I din Protocolul nr. 1 rezultă dintr-o problemă structurală legată
de disfuncţia legislaţiei interne cu privire la locuinţe (şaisprezece voturi
contra unul). Pentru ea, totuşi, problema sistemică aflată la baza speţei ţine
mai degrabă de jocul combinat al restricţiilor ce vin să atingă drepturile
proprietarilor, restricţii ale căror dispoziţii defectuoase reglementează fixarea
chiriilor - situaţie care era şi este în continuare agravată de lipsa oricărui
mecanism juridic care să le permită proprietarilor să compenseze măcar
pierderile rezultate din Întreţinerea bunurilor lor -, decât doar de faptul că
statul nu le-a dat proprietarilor posibilitatea de a percepe nişte chirii aflate
într-un raport rezonabil cu costul de Întreţinere al bunurilor lor.
6. - Procedura hotărârii pilot implică în principal faptul că aprecierea de
Curte a situaţiei denunţate în cazul "pilot" trebuie să se extindă în mod
necesar dincolo de interesele care îl privesc doar pe petiţionarul în cauză ş i
să aibă efect asupra unor măsuri generale , care trebuie luate în interesul
celorlalte persoane potenţial atinse de aceiaşi violare. Ţinând cont de
caracterul sistemic al problemei care stă la baza cazului , faptul că imobilul
petiţionarei a fost eliberat nu opreşte Curtea să cerceteze dacă a fo s t
suprimată cauza violării şi în cazul altor persoane. Statul pârât trebuie să
asigure înainte de toate, în ordinea sa juridică internă , prin măsuri legale
ş i / sau altele adecvate, un mecanism care să stabilească un just echilibru între
interesele proprietarilor, anume dându-Ie acestora posibilitatea să obţină un
profit de pe urma bunurilor proprii , şi interesul general al colectivităţii anume prin prevederea unui număr suficient de locuinţe pentru persoanele
cele mai defa vorizate - în confonllitate cu principiile de protecţie a dreptului
de proprietate enunţate în Convenţie (cincisprezece voturi contra două).
către

Nu îi incumbă Curţii să indice cu preci z ie nici care ar fi cel mai bun
mijloc de a instaura proceduri de natură a remedia situaţia, nici cum să fie
stabilit un echilibru între interesul proprietarilor de a obţine un profit de pe
uma bunurilor proprii şi celelalte interese în joc. Curtea observă totuşi în
treacăt că , printre numeroasele posibilităţi de care statul di spune, figurea ză
cu siguranţă măsurile menţionate de Curtea Constituţională în recomandările
sale din iunie 2005 , care trasau în mare liniile unui mecanism menit să
asigure un echilibru între drepturile proprietarilor şi cele ale chiriaşilor ş i
care prezentau criteriile trebuind să servească la definirea a ceea ce inseamn ă
o " chirie de bază ", o " chirie justificată economic" şi un " profit corect".
7. - Deoarece problema aplicării articolului 41 nu se află încă în faza de a
fi judecată in privinţa daunelor materiale, Curtea o rezervă (unanimitate). Ea
îi acordă petiţionarei 30.000 EUR pentru daune morale şi 22 .500 EUR pentru
cheltuieli de judecată (unanimitate).
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2. Nerecuperarea de imobile de locuit
'U/'" , CAZUL SCO L LO c on t ra IT A U E I - Impo s ib ili ta te pe ntru
pro pr ietaru l unui apartame nt de a o b ţ in e exe cutarea un ei deciz ii de
evac uare a loca taru lui
1. - DI Fran cesco Salvatore Scol/o c umpără , În iunie 1982, un
apartament la Roma, al că mi chiriaş , dl V, a Încheiat mai Înainte un contract
de Închiriere care expiră la 3/ decembrie 1983, În virtutea prorogării legale
În curs a contractelor de Închiriere. Acest bun jigurează printre acelea ale
căro r chirii sunt, din /94 7. controlate de că tre stat prin creşteri moderate şi
prorogă ri punctuale a valabilităţii contractelor de Închiriere.

La 20 ianuarie /983, dl Scollo in!ormează chiriaş ul de dorin/a sa de a
nu mai re/Î1I10i contractul la scaden/ă şi-i cere să elibereze apartamentul la
data respeetil'ă. EI ÎI cheamă /Îl fara judecătoru lui de instanţă la Roma, la
22 martie 1983, p entru omologa rea soma/iei ş i jixarea dat ei evac uării .
Printr-o deci=ie din 22 aprilie 1983, judecă torulfixeecă executarea eva c uării
la 30 iunie /984. În continuare, statuând la cererea dlui V, el o amână până
la 31 octo mb ri e 1984, aplicând o l ege care a prorogat sca d en/el e
contractelor. Cu toate acestea, la data respectivă, dl V nu se exec ută.
La 24 noiembrie 1984, dl Scol/o deschide procedura de executare silită a
care Irebuie să aibă loc pe 23 ianuarie 1985, dar chiriaşul r~!ilză să
părăsească apartamelllul. Emcuarea este apoi amâna lă până la 30 iunie 1985,
Î;/ virtutea unui decret-lege. În cepând cu 1 iulie 1985, po rtărelul justi/iei,
sesi=at de petiţionar, se 100'eŞt e de nouă ori de rejiclIl dlui V La 29 octombrie
1986, o nou ă legis laţie suspendă până la 31 martie /987 măs ura de evacuare
sili!ă. În cepând cu / aprilie / 987, chiriaşul reficâ de opt ori să plece.
emcuării

La 3 noiembrie 1987, dl Scollo declarâ, prin Tribunal, Ccl are nevoie să
recupere=e apartamentul pentru a locui cu familia. În virtutea legii În
vigoare, cecul să u trebuie trata t cu prioritate.
Noi legi de suspendare a măsurilor de evacuare, intrate În vigoare la
8 februarie 1988, amână pâncl la 30 aprilie 1989 execufiile silite. De la I
mai 1989 şi până la 15 octombrie 1991 - dala ultimei vizile a portăre lului
jusliţiei - chiriaşul se opune de 18 ori emcuă rii sale. Înlre timp, avocalUl
peli/ionarului scrie la Comisia Prefecturii pentru acordarea asistenţei din
partea fo r[ei publice, jiind vorba de un cec prioritar, arătând că locatarul
lUI - şi mai plăteşte chiria. E!mai ara tă că clientul să u are nevoie de 10 c uin[ă
pentru a sta acolo cu familia, că este dia betie, invalid 71 % şi În şomaj.
La 1 decembrie 1989, dl Scol/o face lin recurs (În virtutea art. 6 I O din
Codul de procedură penală) În fara judecătorulu i de ins tan[ă la Roma, cerând
ca lui să !1LI i se aplice suspendarea procedurilor de executare a evacu ă rii silite.
E! Îşi poate recupera imobilulla 15 ianuarie 1995.
2. - DI Scollo se adresează Comisiei la 19 noiembrie 1991 . 1nvocând
art. 1 din Protocolul nI'. I ş i art. 6 § I din Convenţie, el se plânge de o
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atingere a dreptului s ău la respect pentru bunurile sale
procedurii de executare. I
• Hotărârea din 28 septembrie 1995

(Ca meră)

şi

de durata

(se ria A nr. 3/5-C)

3. - Măsurile în litigiu nu constituie o expropiere formală sau de fapt, ci
o reglementare a folosirii bunurilor. AI doilea alineat a l art. I din Protoco lul
nr. 1 este deci aplicabil.
Condiţiile sa le au fost respectate') Legiuitorul se bucură de o mare lati tudine
pentru a pune în aplicare politici sociale ş i economice, în special în domeniul
locuinţei. Curtea respectă felul în care e l concepe imperativele inte resului
general , în afară de cazul când judecata este clar lip s ită de o bază raţional ă.
Măsurile legislati ve care au suspendat evacuările , în perioada 1984- 1988 , se
subordonau necesităţii de a face faţă numărului mare de contracte de închiriere
cărora le venea s cadenţa în 1982 şi 1983, precum ş i gJijii de a pennite chiriaşilor
respectivi să se mute în alte locuinţe , în condiţii adecvate, sau să obţină locuinţe
sociale. A proceda simultan la toate evacuările ar fi dus, fără nici o îndoială, la
importante tensiuni sociale ş i ar fi pus în perico l ordinea publică. Legislaţia
contestată unnărea deci un ţel legitim confonn interesului general.

CUl1ea rămânea să se asigure de proporţi o n a lit atea in ger inţei. Criza de
constituie un fenomen aproape general pentru soc i e t ăţ ile moderne .
Pentru a rezolva această problemă, guvernul italian a adoptat o se rie de
m ăs uri de urgenţă destinate. pe de o parte , să controleze creşterea c hiriil or,
cu ajutorul unor blocaje temperate prin creşteri punctuale şi, pe de altă pal1e,
să prelunge ască valabilitatea contractelor de închiriere în curs. În anii 1982 ş i
1983, când ultima prorogare le ga lă , introdu să prin legea nr. I 18, a aj uns la
scadenţă, el a considerat necesar să recurgă la dispo z iţii de urgenţă vizând
prorogarea, suspendarea sau eşalonarea exec ut ări i silite a deciz iilor judiciare
care ordonau eliberarea imobilelor de către chiriaşi. Aceste mă s uri co nţin eau
totuşi excepţii în virtutea cărora în spec ial proprietarii, care aveau nevoie
urg entă de a-şi recupera imobil ele sau care nu primeau c hiri a la sca denţă ,
puteau obţine executarea evacuării cu sprijinul fOrţei publice .
locuinţe

Curtea ia notă că dl Scoll o n-a av ut în toată ac eas tă p e rioadă o nevoie
de a-şi recupera imobilul. Totuşi , în ciuda declaraţiei sale oficiale din 3
noiembrie 1987, care ar fi trebuit s::j ustifice acordarea cu prioritate a sprijinului
forţei publice pentru executarea evacuării , prefectul nu a intervenit deloc în
acest sens, iar tentati ve le portăre i ului ju s tiţiei , acţ ion â nd totdeauna la cererea
celui interesat, nu au avut nici un fel de succes. În plus, avocatul d1ui Scollo a
scris de două ori (pe I ş i 24 septembrie 1990) la Comi sia PrefectUlii , subliniind
că al său client trebuia să-şi vadă cazul tratat urgent, căci el avea nevoie de
apartament, era în şomaj ş i invalid 71 % ş i , în plus, începând cu 30 noiembrie
1989, locatarul nu-i mai plătea în întregime chiria. A utorităţ ile competente nu au
urgentă

I În raportul , ă u din 9 mai 1994. Comi sia formul ează avizul că a exi stat o \'io lare a art. l
din Protoco lul nr. l (2 l voturi pentru, 2 Îm p otri vă) ş i că nu se impun e exam inarea recJam aţ i ci În
temeiul an. 6 ~ l al COl1\ ' enţ i e i (22 voturi pentru, l Împot ri vă),
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dat nici o Unl1are acestor două cereli. DI Scollo nu şi - a recuperat imobilul decât
la I ianuarie 1995 şi asta datorită plecării spontane a chiriaşului. Înainte de
aceasta, el a trebuit nu numai să cumpere un alt apanament, dar şi să de sc hidă
un proces pentru a rezolva problema chiriilor pal1ial neplătite . În concluzie, a
ex istat o violare a an. I din Protocolul nr. I (unanimitate).
4. - Chiar dacă, în speţă. nu s-ar putea vorbi de procedura de execuţie
stricro sensu, Curtea consideră că an. 6 § I din Co n ve nţie îşi găseşte aplicare,
având în vedere obiectul procedurii care era acela de a rezolva contestaţia care
opunea pe petiţionar ch iri aşului său . Începutul perioadei litigioase coincide cu
notificarea trimi să chiriaşului , la 4 martie 1983, de chemare în faţa judecătorului
de in s tanţă. Ea a luat sfărşit la 15 ianuari e 1995, atunci când chiriaşul a părăsit
spontan imobilul. Ea a durat deci ceva mai mult de II ani ş i 10 luni .
Executarea evacuărilor depinzâ nd de impul sionarea de către partea
interesată , dl Scollo nu ş i-a menaj at eforturile pentru a obţine sa tisfacţ i e,
adresându-se în nenumărat e rânduri portărel ului justiţiei care, de altfel, cerea
în mod sistematic ajutorul fOI1ei publice, aşa cum dovedesc toate proceseleverbale pri vind vizite le la domiciliul dlui V. Cu toate ac estea , Comisia
Prefecturii ş i Prefectul nu au dat niciodată curs acestor demersuri. Cunoscând
totuşi foal1e bine dificultăţile practice pe care le pune executarea unui număr
foane mare de evacuări, Curtea consideră că ineI1ia administraţiei competente
a ngaj ează răspunderea statului italian în temeiul art . 6 § 1. Pornind de la
aceasta, a ex istat o violare a articolului respectiv (unanimitate).
5. - În temeiul art. 50 din Convenţie, Curtea acordă în întregime sumele
cerute de petiţionar pentru daune material e (13.634.280 lire) ş i moral e
(30.000.000 lire) (unanimitate).
Ea dec ide, de asemenea, să ramburseze în întregime cheltuielile de
onorariil e prezentate de ce l interesat in faţa organelor Co nv e nţiei
(14.280 .000 lire) (una nimitate).

judecată şi
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3.

Confiscările

2 ~)Bo

vamale

CAZUL AGOSI contra REGATULUI UNIT - Confiscarea de către
a unor bunuri importate prin contrabandă dar aparţinând unui tert
1. - Sâmbătă 2 august 1975, A/lgemeine Gold- und Silberscheideanstalt

vamă

AG (w cietate anonimă vest-germa nă, " AGOSJ'') vinde 1.500 monede de aur
(krugerrands) În valoare to tală de 120.000 [ la doi particulari, X şi Y, Însă
primeşte drept plată un cec care nu este ol1orat; conf'orm contractului de
vâ nzare şi drep tului german . A GOSI rămân e proprietarul monedelor.
În că lcâ nd o interdicţie de import a monedelor de aur, X şi Y Încearcă să
int rodu că i'n mod Faudulos kru egerrands-urile În Regatul Unit - conform
A GOSI, fără ştirea sa-, dar vameşii le descop e ră şi le co njÎscă. AGOSI
pretinde că monedele nu p ot jÎ confiscate, conforl11 legilor asupra vămilor, că
ele aparfin unui terf care este nevinovat şi că ele trebuie deci să-i .fie legal
res tituite. Ca urmare a cererii făcute de A GOSI, inspectorii de vamă deschid
o aCfiune de confiscare În faţa tribunalelor engleze. High Court o a cceptă la
10 martie 1978. Întru cât societat ea AGOSlface apel, Court of Appeal ÎI
respinge la 10 de cembri e 19 79. În hotărâr e a s a (Lord D enning), ea
s ub/inia::ă c ă procedura potril'ită pentru problema res tituirii bunurilor
confiscate es te procedura administrativă fafă d e in sp ectorii de vamă,
prevăzută la art. 288 al legii din 1952 asupra vămilor. In vocând nevinovăţia
sa, la 1 aprilie 1980 AGOSI cere şi inspectorilor restituirea monedelor În
virtutea acestui articol. Ei răspund negativ la 1 mai 1980, fără a arăta
motivele. A GOSI nuface recurs judiciar Împotriva acestei decizii.

2. - Atunci când o măsură adm inistrativă este susceptibilă de recurs judiciar.
Oivisional COUl1 a High Court poate, În special. să anuleze deciziile unei autorităţi
administrative sau să o cOlls trângă să se achite de obligafiile sale prevăzute de
lege. Un control judiciar se justifică, printre alte m otive, şi prin faptul că
autoritatea În cmcă nu a actionat Într-un mod rafional şi nu a intel pretat corect
dreptul În vigoare. spre exemplu În aceea că nu s-a lăsat colldusă de considerente
pertinel1fe sau a suferit influenta unor consideraţii exterioare.
ses izea ::ă Co mis ia la 17 septembrie 1980. Ea susţine că
confiscare a monedelor În calcă art. 6 ,Ş 2 din Convenţie ş i art. 1 din
Protocolul nr. 1. 1

3. - A GOSI

a ceastă

• Hotărârea din 24 octombrie 1986

(Cameră)

(seria A nI'. 108)

Interdicţia de a importa monede de aur se traduce , fără I1lCI o
într-o reglementare de folosire a bunurilor, pe care al doilea alineat
al art. 1 din Protoco lul nr. 1 îl permite, în anum ite condiţii . Cât priveşte
confiscarea krugerrands-urilor introduse prin fraudă , ea a provocat o pri vare
de proprietate, v i za t ă de a doua frază din primul al ineat. Totuşi , în acest caz,

4. -

îndoială ,

I În raportul să u din 11 oc tom bri e 1984, Comisia nu se pro nun\ ă asupra recIama\iei
pri vind an. 6 § 2 din Co nv en \i e ş i Î ş i ex primă părerea că a ex istat o violare a arI. 1 din
Protocolul nr. I (9 voruri pentru, 2 Împotrivă).
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ea aparţinea de reglementarea folosirii în Regatul Unit a monedelor de aur, şi
ca atare, al doilea alineat se aplică.
Art. I din Protocolul nr. I cere ca, în angrenajul interdicţiei de a
importa, să fie menţinut echilibrul Între cerinţele de interes general şi
interesul individului în cauză. Un asemenea echilibru depinde de numeroşi
factori; printre circumstanţele de luat în considerare se află atitudinea
proprietarului şi, mai ales, gradul de greşeală sau prudenţă de care a dat
dovadă. Curtea recunoaşte că statul se bucură de o mare marjă de apreciere şi
că trebuie avută o imagine de ansamblu a procedurilor aplicabile.
Care este situaţia în dreptul englez? Problema comportamentului
AGOSI nu joacă nici un rol în procedura de confiscare în faţa
tribunalelor. Cea a nevinovăţiei societăţii, în schimb, a fost lidicată în instanţă,
declanşată conform art. 288 al legii din 1952, În faţa inspectori lor de vamă, În
vederea restituirii monedelor. Aceştia aveau obligaţia să ţină cont de
elementele pertinente, printre care nevinovăţia susţinută de AGOSI şi relaţia
Între comportamentul acesteia din urmă şi încălcarea legilor asupra importului.
În afară de aceasta, cel puţin după reforma din 1977-1978 a controlului
judiciar, exista un recurs care permitea contestarea exercitării puterii de
apreciere a inspectori lor, prevăzută de art. 288, în special pentru neglijarea
elementelor pertinente. În vederile Curţii, nu s-a stabilit, deci, că sistemul
britanic n-a asigurat să se ţină cont de comportamentul societăţii AGOSI într-o
măsură raţională sau că nu a permis suficient acesteia să-şi apere cauza.
Această concluzie nu este infirmată de circumstanţa că societatea, pentru
motive care o privesc, a ales să nu mai ceară un control judiciar al deciziei
inspectorilor. Pe scurt, art. 1 nu a fost încălcat (6 voturi pentru, 1 împotrivă).
societăţii

5. - AGOST pretindea că a făcut obiectul unei "acuzaţii în materie
în sensul art. 6 din Convenţie. Nu aceasta este Însă părerea Curţii
(unanimitate), care recunoaşte totuşi că petiţionarul a suferit, în drepturile
sale patrimoniale, din cauza măsurilor ce au rezultat dintr-un act care a dus
la inculparea unor terţi (cei care au comis frauda). Întrucât AGOSI n-a
invocat art. 6 în ceea ce priveşte "drepturile şi obligaţiile cu caracter civil",
Curtea nu consideră necesar să studieze problema din oficiu (unanimitate).

penală"
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CAZUL "BOSPHORUS AIRW A YS" contra IRLANDEI
Confiscarea unei aeronave În aplicarea unui regulament comunitar care
implementa regimul sancţiunilor luate de Naţiunile Unite Împotriva
Iugoslaviei

1. - Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
( "Bosphorus Airways") este o companie aeriană charter de drept turc.
În mai 1993, autorităţile irlandeze confiscă un aparat pe care compania l-a
luat În locaţie de la Yugoslav Airlines ("JA Ţ "). Acest aparat se afla În Irlanda,
unde TEAM Aer Lingus, o societate ~pecializată în verificarea şi depanarea
aeronavelor şi aparţinând statului irlandez, Îi asigura Întreţinerea. EI este
confiscat În aplicarea regulamentului nI'. 990/93 al Consiliului Comunităfilor
Europene, care implementa regimul sancţiunilor luate de Naţiunile Unite
Împotriva Republicii Federative Iugoslavia (Serbia şi Muntenegnt).
Compania intentea::ă , cu succes, pe lângă High Court, o acţiune
Împotriva confiscării aparatului. În iunie 1994, această jurisdicţie apreciază
că regulamentul (CEE) nI'. 990/93 nu Îi este aplicabil aeronavei. Cu toate
acestea, În apel, Curtea Supremă Îi cere Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene ("CJCE"), În baza articolului 177 (devenit articolul 234) din
Tratatul care instituie Comunitatea Europeană ("tratatul CE ''), să statueze
asupra punctului de a şti dacă regulamentul În cauză se aplică aeronavei.
CJCE răspunde afirmativ, astfel că, printr-o hotărâre din noiembrie 1996,
Curtea Supremă aplică decizia CJCE şi admite recursul statului.
Contractul de locaţie al aeronavei expirând, iar sancţiunile Împotriva
Republicii Federative Iugoslavia (Serbia şi Muntenegru) .fiind În acest
răstimp diminuate, autorităţile irlandeze restituie aeronava direct companiei
JAT Petiţionara pierde deci beneficiul a circa trei ani dintr-un contract de
locaţie de patru ani. Aeronava sa este singura care a fost confiscată În baza
textelor pertinente ale CEE şi ale ONU.
2. - În petifia sa din 25 martie 1997, adresată Comisiei, Bosphorus
Airways susţine că modul În care Irlanda a aplicat regimul sancţiunilor
pentru a-i confisca aeronava se traduce În exercitarea unei puteri de
apreciere susceptibilă de control În Înţelesul articolului 1 al Convenţiei,
precum şi Într-o violare a articolului l din Protocolul nr. 1.

• Hotărârea din 30 iunie 2005 (Marea

Cameră)

(CEDO 2005- VI)

3. - Nu era contestat faptul că confiscarea aeronavei a fost pusă în
aplicare de autorităţile statului irlandez, pe teritoriul acestuia, în urma unei
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decizii a ministrului transporturilor. În consecinţă , petiţionara aparţine de
"jurisdicţia" statului irlandez.

4. - Din perspectiva articolului I al Protocolului nr. 1, Curtea examinează
mai întâi baza legală a confiscării aeronavei. Ea observă că, odată adoptat,
regulamentul (CEE) nr. 990/93 avea "un domeniu de aplicare general" şi că
era "obligatoriu în toate elementele sale" (articolul 189, devenit articolul 249
al Tratatului CE) , astfel încât el se aplica ansamblului statelor membre,
dintre care nici unul nu putea în mod legal să se abată de la oricare dintre
dispoziţiile sale. În plus, "aplicabilitatea directă" a acestuia nu a fost
contestată , iar Curtea consideră că acest lucru nici nu ar fi fost posibil.
Regulamentul a intrat în vigoare în ordinea juridică internă la 28 aprilie
1993 , data publicării sale în Jurnalul Oficial , adică înainte de data confiscării
şi fără ca să fie nec e sară adoptarea unui text de aplicare.
Potrivit Curţii , era întru totul previzibil ca puterile de confiscare prevăzute
de articolul 8 din regulamentul (CEE) nr. 990/93 să fie exercitate de ministrul
transporturi lor. Autorităţile irlandeze s-au considerat, pe bună dreptate,
obligate să confişte orice aeronavă care se pregătea să decoleze şi care li se
părea că ar cădea sub incidenţa articolului 8. Decizia lor potrivit căreia acest
text îşi găsea aplicarea în speţă a fost ulterior confirmată chiar de către CJCE.
Curtea, fiind de aceiaşi părere cu guvernul şi cu Comisia Europeană ,
de asemenea că Curtea Supremă nu avea o reală putere de
apreciere, fie înainte. fie după retrimiterea prejudicială la CJCE. Atingerea
litigioasă nu pornea de la exercitarea, de către autorităţile irlandeze, a unei
oarecare puteri de apreciere , fie în baza dreptului comunitar, fie în baza
dreptului irlandez ci , mai degrabă , din respectul statului irlandez pentru
obligaţiile sale juridice rezultând din dreptul comunitar şi , mai ales în cazul
de faţă , din articolul 8 al regulamentului (CEE) nr. 990/93.

consideră

5. -In priv inţa ju stificării confiscării , Curtea apreciază că poate considera
drepturilor fundamentale oferită de dreptul comunitar este - şi era
la epoca petrecerii faptelor - " echivalentă" cu cea asigurată de mecanismul
Convenţiei. În consecinţă, se poate presupune că Irlanda nu s-a abătut de la
obligaţiile care îi reveneau în baza Convenţiei , atunci când le-a pus în aplicare
pe cele care rezultau din apartenenţa sa la Comunitatea Europeană. Asemenea
prezumţie poate fi totuşi răsturnată în cadrul unei cauze date, dacă se
consideră că protecţia drepturilor garantate prin Convenţie era ştirbită de o
insuficienţă vădită. Într-un astfel de caz, rolul Convenţiei , ca "instrument
constituţional al ordinii publice europene" în domeniul drepturilor omului, ar
avea o mai mare greutate decât interesul cooperării internaţionale .
că protecţia

Curtea a ţinut seama de natura ingerinţei litigioase, de interesul general
pe care îl urmăreau confiscarea şi regimul sancţiunilor, ca şi de faptul că
hotărârea pronunţată de ClCE era obligatorie pentru Curtea Supremă care,
deci, s-a conformat acesteia. Este limpede, în înţelegerea sa , că nu s-a
petrecut nici o disfuncţie a mecanismului de control al respectării drepturilor
garantate prin Convenţie .
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Curtea a conchis deci că nu se poate considera că protecţia drepturilor
garantate prin Convenţie, era afectată de o insuficienţă vădită .
Rezultă de aici că prezumţia de respectare a Convenţiei de către Irlanda nu a
fost răsturnată, iar confiscarea aeronavei nu a reprezentat o violare a
articolului 1 din Protocolul nr. 1 (unanimitate).

petiţionarei
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5. Nevalidarea unor certificate de urbanism
PINE V ALLEY DEVELOPMENTS L TD ŞI ALŢII contra
IRLANDEI - Anulare, de către Curtea Supremă, a unui certificat de
urbanism pe baza căruia fuseseră cumpărate terenuri şi lipsa de
indemnizare
1. - Societăţi Înregistrate În Irlanda, Pine Valley Developments Ltd şi
societatea mamă, Healy Holdings Ltd, aveau ca activitate principală
cumpărarea şi punerea În valoare a terenurilor. DI Daniel Healy, cetă/ean
irlandez, era administrator delegat şi unic acţiollar efectiv al Healy Holdings
Ltd. Prima societate a fost desfiinţată În 1990, un sindic a fost desemnat
pentru a doua În 1985, iar dl Healy a fost declarat falit În Anglia În 1990.
În noiembrie /978, Pine Va//ey Developments Ltd se angajează să
cumpere terenuri la Clondalkin (În comitatul Dublin) pentru 550.000 IRi, pe
baza unui certificat prealabil de urbanism, pe care ministrul colectivităţi/or
locale l-a eliberat proprietarului precedent pentru construirea unui
antrepozit industrial şi a unor birouri. În iulie /981 , Pine Va//ey
:l;:§©o CAZUL
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Developments Ltd cedează terenurile lui Healy Holdings Ltd la a celaşi preţ.
Ulterior, printr-o hotărâre din 5 februarie 1982, Curtea Supremă anulează
acordarea certificatului prealabil. Terenul se depreciază puternic; el este
vândut defapt mai târziu, pe bază de Învoială, pentru 50.000/ RE
După aceasta, guvernul trimite spre votare leg ea din 1982 asupra
urbanismului şi amenajarea teritoriului În colectivită/ile locale cu scopul de a
omologa certificatele şi permisele a căror valabilitate se poate discuta după
hotărârea Currii Supreme. O dată intrată În vigoare această lege, Pine Valle) '
Developmems Ltd in vită consiliul de comitat din Dublin să aprobe un plan
detaliat, darfără succes. Considerându-se excluşi de la beneficiul legii, petiţionarii
int e nt ează atunci, Împotri va ministrului mediului (succesor al ministrului
colec tivităţilor locale) şi a statului, o acţiune pentru daune interese pentru
neîndeplinirea obliga/iilor legale, reprezentare greşită şi supe/jicială afc/ptelor şi
neglijenţă, precum şi pentru atingerea dreptului lor de proprietate garantat prin
Constituţie. În hotărârea sa din 30 iulie /986, Curtea Supremă. confirmând o
decizie a Înaltei Cur/i, declară că peti(ionarii nu au motiv să acţioneze În justiţie.
2. - Peti/ionarii sesizează Comisia la 6 ianuarie /987. După ei, statul
irlandez a Încălcat art. 1 din Protocolul nI'. 1, deoarece nu a validat
retroactiv certificatul lor prealabil de urbanism sau /lU le-a acordat o
indemnizarie, sau o altă repara/ie, pentru deprecierea bunurilor. Ei se
plâng, de asemenea, de o discriminare, contrară art. 14 din Con venţie
combinat cu numitul art. 1, În dreptul lor de a dispun e de proprietate. În
sfârşit, ei afirmă că legislaţia irlandeză nu le oferă, p entru respectivele
reclamaţii, nici un recurs efectiv , aşa cum cerea art. 13 din Convenţie. 1
• Hotărârea din 29 noiembrie 1991

(Cameră)

3. - Guvernul fornlUla numeroase

(seria A nI'. 222)

excepţii

preliminare.

Curtea înlătură mai Întâi argumentul conform cărui a petiţionarii nu se
pot pretinde victime ale unei violări a Convenţiei (unanimitate). Ea ar ajunge
la artificiu dacă ar face deosebiri Între ei în acest scop. Situaţia financiară a
lui Healy Holdings Ltd şi a dlui Healy, de altfel , nu este deloc luată În
considerare la acest punct.
Guvernul susţinea că petiţionarii nu au epuizat căile de recurs intern
Întrucât ei nu au folosit anumite mijloace, care li se ofereau atunci când
consiliul comitatului din Dublin le-a refuzat permisul de amenajare. Curtea îl
declară depăşit ca termen , Întrucât el nu a prezentat, aşa cum trebuia, această
teză în Comisie (unanimitate).
1 În raportul din 6 iunie 1990. Comi sia pune concluzia :
a) absenţei v iolării drepturilor lui Pine Valley Deyelopments Ltd (unanimitate). ale lui Healy
Holdings Ltd (9 voturi pentru, 4 Împoui vă) ş i ale dlui Healy (1 0 voturi pentru, 3 Împotri vă) În baza an.
I din Protocolul nr. 1;
b ) v iol ă rii drepturilor lui Hea ly Ho ldin gs Ltd şi ale dlui Hea ly ( 12 vot uri pent r u.
I Împo tri vă) , da r nu ş i ale lui Pine Va ll ey Developments Ltd (una nimita te). În baza a rt. 14 al
Co n ve nţiei combinat cu respectivul an . 1;
c) ab senţei violării art. 13 d in Co n v enţie (unanimitate).
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Conform guvernului , petiţionarii ar fi omis să solicite o decizie
care să le recunoască posibilitatea de a beneficia de legea din
1982 asupra urbanismului şi amenajării teritoriului în colectivităţi le locale
sau care să statueze asupra constituţionalităţii acesteia. Curtea consideră că ,
având în vedere linia pe care a unnat-o în procedura internă, guvernul nu ar
putea să ridice această probl e mă (unanimitate); cu mult peste necesar,
recursul ar fi luat prea mult timp pentru a fi efectiv.

judecătorească

În final , Curtea respinge teza guvernului conform căreia petiţionarii
aveau obligaţia să declan ş eze anumite acţiuni împotriva proprietarului
anterior al terenului (unanimitate).

4. - Înaintea deciziei Curţii Supreme, care invalida certificatul prealabil,
aveau cel puţin speranţa legitimă de a-şi putea realiza planul de
amenajare; în aceasta trebuie văzut un element al proprietăţii.
petiţionarii

părerile exprimate de anumiţi membri ai Curţii Supreme şi
de guvern în procedura internă, nu s-ar putea afinna astăzi
că legea din 1982 a validat certificatul prealabil. Anularea acestuia a adus
deci atingere dreptului lui Healy Holdings Ud şi dlui Healy la respect pentru
bunurile lor (dar nu şi celui al lui Pine Valley Developments Ud , care
vânduse terenul mai înainte) . În sensul art. 1 din Protocolul nr. 1, este vorba
de o fonnă de reglementare a folosirii bunurilor.

Având în vedere
poziţia adoptată

Hotărârea Curţii Supreme, care a avut drept rezultat împiedicarea
construirii într-o centură verde, constituia un mijloc potrivit - chiar unic - de a
garanta că legislaţia pertinentă în materie de amenajare a teritoriului va fi
corect aplicată. Subliniind că petiţionarii se aflau angajaţi într-o afacere
comercială şi cunoşteau planul de zonare , Curtea nu consideră ca
disproporţionată anularea permisului fără nici o măsură de compensaţie în
favoarea lor. Prin urmare , nu a existat o violare a art. I din Protocolul nr. 1 în
cazul lui Pine Valley De velopments Ltd (unanimitate) şi al lui Healy
Holdings Ud şi al dlui Hea ly (6 voturi pentru, 3 împotrivă).

5. - Art. 14 din C on v enţie nu se aplică lui Pine Valley Developments
Ltd deoarece ea a vândut terenul în 1981. în ce prive ş te Healy Holdings Ud
ş i dl Healy, guvernul nu furnizează nici o justificare a diferenţei de tratament
dintre aceştia şi ceilalţi titulari de permis din aceeaşi categorie, pe care legea
din 1982 le-a validat retroactiv. Curtea pune deci concluzia neviolării art. 14
din Convenţie , combinat cu art . 1 din Protocolul nr. 1, pentru prima
petiţionară , dar a violării pentru ceilalţi doi (unanimitate).
6. - Nu a existat o încălcare a art. 13 din Convenţie (unanimitate) :
puteau să aducă , în faţa jurisdicţiilor irlandeze , substanţa
reclamaţii lor în baza Con v enţiei şi , de altfel , ei au folosit această posibilitate.
petiţionarii

7. - Heal y Holdings Ltd ş i dl Healy cereau o indemni z aţie pentru
prejudiciul material şi moral , precum şi rambursarea cheltuielilor de judecată
şi a taxelor supol1ate de ei în Irlanda. Curtea consideră că problema nu este
pregătită şi o rezervă (unanimitate).
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- Aplicarea articolului 50 (seria

8. - Pentru petiţi o n a ri , pierderea ce trebuia acoperită consta în difere nţa
dintre va lo rile la 28 iuli e 1982 (data intrării în v igoa re a legii as upra
urbani smului ş i a amenajării teritoriului în co lecti vităţi le locale), a locului lor
cu ş i fă ră certificatul prealabil care a fost eliberat la început. Gu ve rnul nu
contesta faptul că acest caz impunea acordarea unei indemnizaţii . Principalul
punct în litigiu era asupra valorii pe care ar fi avut-o, la aceeaşi dată , locul
dac ă avea certificat.
În s pirit de echitate , Curtea acordă petiţionarilor o s um ă g l oba l ă de
1.200.000 IRi , inclu s iv dobânzi , pentru dauna m a terială (unanimi tate).

9. - Violarea Co nvenţiei, căreia i-a căzut vict im ă dl Heal y, i-a produs
un rău moral pentru care constatarea ce figure ază în hotărâre la capitolul
principal nu este în sine o satisfacţie suficient de ec hit a bilă. C urtea acordă
celui interesat 50.000 IRi (unanimitate).
10. - Petiţion arii au dreptul la o rambursare integ rală a onorari ilor ş i a
cheltuielilor, plus dobânzile aferente procedurii în Irlanda (42.655 , 11 IRi) .
Găsind în schimb exagerate pretenţiile lor privind cheltuielile făcute în in stanţe la
Strasbourg (406.760 IRf), Curtea acordă la acest capital 70.000 IRf, plus întreaga
sumă eventual datorată cu titlu de taxă asupra valorii ad ău ga te (unanimitate).
Il. - Cât pri veşte cererea p et i ţ i o n a rilor, tin zând să obţină dobâ nzi la
suma a l oca tă de Curte, aceasta din urmă nu consideră potrivit să accep te aşa
ceva (unanimitate).
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5. Nerestituirea de bunuri
~~ ::. o CAZUL KOPECKY contra SLOVACIEI - Imposibilitatea de a
obţine

restituirea unor monede de aur şi de argint
1. - Resortisant slovac, Juraj Kop ec/..)~ s-a născut În 1921 şi lo cuieş te la
Brezova pod Bradlom. La 12 f ebruarie 1959, tatăl său este condamnat la o
amendă şi la un an de În chisoare pentru a ji păstrat 131 de monede de aur şi
2.151 monede de argint de valoare numismati c ă . Aceste monede Îi sunt
confiscate. La l aprilie 1992, sentinla este anulată. La 30 septemhrie 1992,
petilionarul reclamă restituirea monedelor tatălui său, În ha::a legii din 1991
cu privire la r e ahilitările extrajudic iare ( "legea din 1991 '). La 19
septembrie 1995, tribunalul districtului Senica constată că petilionarului Îi
es te practic impos ibil s ă Îndeplineas c ă condilia legii din 1991 , potril'it
căre ia el trebuie s ă indice unde se găseau /JIon edele la 1 aprilie 1991 , data
intrării În I'igoare a legii din 1991. EI ordonă deci ministerului de inteme
s ă-i restituie peti{ionarului monedele. Ministerul fa ce t o tuşi apel, arătând că
toate do cumentele p ertinente au fost distruse ş i că Îi revine peti{ionarului
sarcina de a do vedi unde se găse sc mon ed ele . La 29 ianuarie 199 7,
tribunalul regional din Bratislm'a injirmă sentinfa tribunalului din districtul
Senica, considerând că petirionarul 111/ şi-a Îndeplinit obligaţia , prevăz ută de
legea din 1991 , de a indica amplasamentul precis al bunurilor a c ăror
restituire o reclamă . Curtea Supremă co nfirmă decizia tribunalului regional.
Pentru ce/e dou ă j urisdiclii, dOl'e::ile produse nu stahileau Îndeajuns că În
1991 ministerul de interne mai poseda În că monedele confiscate.
2. - În petilia sa din 25 august 1998. adresată Comisiei, dl Kop ec", "
afirmă În mod special că respingerea acriunii sale În restituire a 1I10nedelor
a repre::entat o violare a articolului 1 din Protocolul nI'. 1.
3. - Prinrr-o hotărâre din 7 ianuarie 2003 , o cam eră (secţia I V) a ajuns
la conclu::ia violării articolului 1 din Protocolul nI'. 1 (patru voturi contra
trei). La 4 aprilie 2004 , gu ve/'llul cere retrimiterea cau::ei În fala Marii
Camere. La 21 mai 2003 , colegiul acesteia consimte la retrimitere .

•

Hotărârea

din 28 septembrie 2004 (Marea

Cam e ră)

(CEDO 2004-1X)

4. - Curtea observă că problema e senţia l ă în speţă este de a ş ti dacă
exista o bază suficient ă în dreptul intern , aşa cum a fost interpretat de
jurisdicţiile interne, pentru a putea califica drept "va loare patrimonială "
creanţa petiţionarului , în spiritul artico lului 1 din Protocolul nr. 1. În legătură
cu aceasta, se poate considera că petiţionarul a satisfăcut condiţia legii din
1991 , în temeiul căreia trebuia să indice "unde se găseau bunurile" ')
Ţinând seama de infonnaţiil e de care ea dispune ş i considerând că nu
poate avea cunoştinţă decât în mod limitat de erori le de fapt sau de drept
despre care se pretinde că au fost comise de jurisdicţiile interne, cărora le
revine în primul rând interpretarea şi aplicarea dreptului intelll, Curtea nu
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percepe nici o a pare nţă de arbitrar în modul în care tribuna lul regional din
Bratislava ş i CLlI1ea Supremă au statuat cu pri vire la cererea petiţionarului.
Nimic nu îi permite deci să se distanţez e de concluziile numitelor juri s dicţii
asu pra punctului de a şti dacă petiţionarul sa tisfăcuse sa u nu condiţia în
cauză. Curtea admite că, ţinând seama de fonnularea di s poziţiilor pel1inente
ale legii din 1991 ş i de c ircu m s tanţele speciale ale s peţei , petiţion a rul a putut
să nu ş tie în mod cert dacă îndeplini se sau nu condiţia mai sus citată, căreia îi
era s ubord ona t ă restituirea monedelo r litigioase. Ea note ază totuşi că creanţa
în restituire a petiţion a rului era de la bun început o creanţă condiţională, iar
chestiunea întrunirii de către cel interesat a cerinţelor legal e trebuia să fi e
tranşa tă în cadrul procedurii judiciare v iitoare. În definitiv , tribunalele
s lovace au considerat ca neîndeplinite, în cazul său, condiţiile prevăzu te de
lege. În consec inţă . Curtea consideră că în momentul în care petiţionarul a
introdus cererea sa in restituire, creanţa sa nu putea fi con s idera tă ca suficient
de stabi lită pentru a se traduce într-o "va loare patrimonială" care s ă apeleze
la protecţi a articolului I din Protocolul nr. 1. Dacă tribuna lul districtului
Senica a conchis că era practic imposi bil pentru p et iţion a r să înd e plin ească
co ndiţia referitoare la amplasamentul prec is al monedelor litigioase, a căror
restituire către cel interesat a ordonat-o în con se cinţă , aceas t ă se ntinţ ă a fo st
ulteri or infirmată şi nu era deci în sine s ufici e ntă pentru a genera un interes
patrimonial care să se traducă într-o "valoare p atrim o niaI ă".
În concluzie, Curtea apreciază că peti ţionarul nu avea un "bun " în sensul
primei fra ze a articolului I din Protocolul nr. 1. Drept consecinţă , g aranţiil e
acestei di s poziţii nu î ş i g ăses c aplicare în s peţă ş i nu s-a petrecut o viol are a
articolului I din Protocolul 11f. I (treisprezece voturi contra patru).
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Secţiunea

a 4-a
PLATA IMPOZITELOR
~~6,

CAZUL HE NTRICH contra FRANŢEI - Preempţiune a fiscului,
pentru insuficienţă de pret plătit , la un bun imobil achiziţionat de
particulari

1. - La 11 mai 19 79, dna Liliane Helllrich şi sotul ei cumpără un teren
in s uprq(a{ă de 67,66 ari situat la Strasbourg ş i destinat agriculturii. La
5 februarie 1980, directorul genera l al impo~itelor Fi in!orm ează că, din
ca uza in s ujicien(ei pre{u lui plătit, el inţelege să exe rcite dreptul de
preemp/iune prevăzu t de art. 668 din Codul genera l de impo~it e asupra
bUl/urilor achizi(ionate de ei şi să le ia proprietatea, prin vărsarea pre/ului
de cumpărare majorat cu o indemnizaţie de 10%.

La 31 marti e 1980, p et i/ionara şi sOl ul ei deschid o aC/iul/e in
anulare a dec iz iei de preemp/iune in fa/a Tribunalului de mare in stan/ă
din Strasbourg pentru nerespectarea term enului legal şi d epăşire a
competen{elor. Ei invo că şi art. 6 §§ 1 şi 2, art. 13 şi 14 din Conventie
şi art. 1 din Protocolul n,.. 1 şi propun să adu c ă dovezi că preţul
d eclarat es te sincer ş i con(orll1 cu sume le plătit e . Prin deci z ia din
16 decembrie 1980, tribunalul Îi respil/ge. Curtea de Apel din Colmar
co nfirmă de cizia la 19 februarie 1985. Cu rtea de Casa/ie resp in ge
recursul celor interesa{i la 16 iunie 1987.
2. - Bazându-s e pe caracterul discretionar al dreptului de preCurtea de Casatie aprecia in mod tradi{ional că judecătoru l
I/U putea controla evaluarea făcllfă de c ătre administratie a il/suflcien{ei
pre{ului declarat. Prin 4 hotărâri de principiu din 16 iunie 1987, ea a
lărgit În /JIod considerabil co ntrolul judiciar, de clarând că l1Iotivarea
deciziei de exercitare a dreptului de preemp(iune trebuie să fie scrisă şi
să cuprindă enun{area considera{iilor de drept ş i defapt ca re constituie
fundamentarea.
e mpţiun e,

În 1980, .fiscull~~i exercită dreptul său de preemp(iune o singură dată În
Rinul de Jos - faţă de dna Hel/trich ş i so{ul ei - ş i de 25 de ori in restul
Franţei. Între 1980 şi 1986. el procedeecă la 88 de operaJiuni de acest gel/.
După hotărârile CurJii de casaţie din 1987, el se abţin e de a mai recurge la
această practică .

3. - În cererea sa din 14 decembrie 1987, către Comisie, dna Hentricl?
art. 1 din Protocolulnr. 1, preculII ş i art. 6 .Ş,Ş I şi 2, art. 13 ş i 14 din
Conventie. I

invocă

I În raportul să u din 4 mai 1993. Comi sia dă av izul că a ex istat o violare a an. 1 din
Protocolul nr. 1 ( 12 voturi pentru. 1 Împo tri vă) şi a arI. 6 § 1 din Con\'en\ie În ce priveşte
caracterul ec hitabil ş i durata procedurii (12 mturi pentru. 1 Împotri vă ). că nu a existat o violare a
an. 6 § 2 ( 12 voturi pentru. 1 Împotri vă ) . nici a al1. 14 (12 voturi pentru. 1 Împotri\ ' ă) ş i că nu este
cazu l să se cxam in eze separat reclamaţia În baza al1. 13 (unanim itate).
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(Cameră)

(seria A nr. 296-A)

4. - C urtea începe prin a respinge dou ă excepţii preliminare de
neepuizare a căilor de recurs inteme, ridicate de guvem (unanimitate). Dna
Hentrich a invocat în mod expres dispoziţiile pertinente ale Convenţiei în toate
etapele procedurii naţionale şi a arătat, în esenţă, reclamaţiile fonnulate în
prezent la Strasbourg. Aceste aspecte de incompatibilitate a art. 668 din Codul
general de impozite cu a11. I din Protocolul nr. I au fost deja examinate de
juri sdicţiile france ze . În ce priveşte reclamaţiile referitoare la procedură,
guvernul nu a convins C1II1ea de faptul că susţinerea violării Legii nr. 79- 58 7
din II iulie 1979, neinvocată de către petiţionară în faţa Curţii de casaţie, ar fi
avut şanse de succes; el nu a menţionat nici o decizie în acest sens.
5. - Examinând cazul în lumina art. I din Protocolul nr. 1, C urtea
prevenirea neperceperii de drepturi de înregistrare superioare
este un obiectiv legitim şi de utilitate publică , dar nu apreciază că trebuie să
decidă dacă dreptul de preempţiune poate , de asemenea, unn ăr i să reg leze
recunoaşte că

piaţa imobiliară.
Dacă sistemul dreptului de preempţiune nu se pretează la critică , este cu
totul altceva atunci când folosirea sa este discreţionară. iar procedura este
inechitabilă . În speţă, exercitarea arbitrară, selectivă şi niciodată previ zi bilă a
dreptului de preempţiune nu oferea garanţiile procedurale elementare: dna
Hentrich nu a beneficiat de o dezbatere în contradictoriu, cu respectarea
principiului egalităţii annelor. iar art. 668 din Codul general de impozite, care
este baza exe rcitării dreptului de preempţiune , era lipsit de prec izie şi de
previzibilitate. Curtea ia act că sistemul juridic francez a suferit o modificare în
acest punct, dar ea constată că aceas tă evoluţie nu a adus un câştig pentru cea
inte resată.

Amintind că între apărarea dreptului la proprietate şi cerinţele interesului
general trebuie să domnea scă un echilibru just, Curtea notează trei elemente
care, luate Împreună , o duc la judecata că s-a încălcat art. I din Protocolul
nr. I (5 voturi pentru, 4 împotri vă): dreptul de pree mpţiune intră în joc rar şi
într-un mod niciod a tă previz ibil ; admin i s traţia fi sca lă dispune de alte tehnici
capabile să descurajeze frauda fiscală ; petiţionara a fost pusă În imposibilitatea
de a contesta în mod util măsura care i-a impus o povară specială ş i excesivă.
6. - Prin pri sma art. 6 § I din Convenţie, Curtea cercetează ma i întâi
procedura judiciară abordată de dna Hentrich s-a derulat Într-un mod
echitabil. Ea constată că procedura re s pecti vă nu a permis petiţionarei să
conteste poziţia administraţiei şi să-şi apere propria te ză, în timp ce
principiul egalităţii annelor include obligaţia de a nu plasa una dintre părţi
Într-o situaţie net deza va nt ajoa să în raport cu adversa rul. A existat deci o
violare a art. 6 § I la acest punct (unanimitate).
dac ă

Cât pri veş te durata procedurii , perioada de luat în seamă are ca punct de
pl ec are chemarea În faţ a Tribunalului de mare instanţă din Strasbourg
(31 martie 1980) ş i ca sfârşit pronunţare a hotărârii Curţii de casaţie (16 iunie
1987). Ea se Întinde pe 7 ani şi aproape 3 luni. Curtea evidenţiază întârzieri
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faţa Curţii de apel (procedura a durat 4 ani), cauzate de Încărcarea rolului
Într-o măsură mai mică În instanţa de casaţie (procedura a durat 2 ani) care
ţin de dorinţa, de Înţeles , a Curţii de casaţie de a reuni cazuri similare. Având
În vedere miza litigiului, ea socoteşte Însă nerezonabilă perioada de timp
scursă şi pune concluzia violării art. 6 § I În această privinţă (unanimitate).

În
şi

7. - În schimb, ea respinge teza dnei Hentrich, care pretindea că măsura
echivala, în ciuda prezumţiei de nevinovăţie, cu o acuzaţie
fraudă fiscală: punerea În aplicare a măsurii de preempţiune nu
echivalează cu o declaraţie de culpabilitate, aşa că nu a existat o violare a
art. 6 § 2 (unanimitate).

de
de

preempţiune

8. - Curtea socoteşte inutil să examineze cazul prin prisma art. 13 din
ale cărui cerinţe sunt mai puţin stricte decât cele ale art. 6 § I şi
absorbite de ele În speţă (unanimitate).

Convenţie ,

9 . - Constatări le la care a ajuns Curtea , În ce priveşte art. I din
Protocolul nr. J, şi art. 6 şi 13 din Convenţie , o dispensează de a se plasa În
plus în temeiul art. 14 din Convenţie (unanimitate).
10. - În numele art. 50 din Convenţie, Curtea consideră că dna Hentrich
a suferit o daună morală , dar că hotărârea Îi dă o compensaţie suficientă în
această privinţă (unanimitate). În schimb , ea decide să rezerve problema
daunei materiale , care nu este pregătită (unanimitate); ea precizează totuşi
că , În lipsa restituirii terenului în cauză, "calculul prejudiciului material
trebuie să pOl11ească de la valoarea actuală În bani a terenului".
Dna Hentrich solicita rambursarea cheltuielilor sale de reprezentare În
franceze (29.075 FF) şi apoi a organelor Convenţiei
(27.000 FF). Curtea acceptă În Întregime cererea sa (unanimitate) .
faţa jurisdicţiilor

• Hotărârea dill 3 iulie 1995
(seria A nr. 320-A)

(Cameră)

- Aplicarea arti colului 50

11. - Apreciind, în spirit de echitate, dauna care a rezultat din pierderea
bunului şi din privarea de folosinţă , Curtea reţine cifra de 1.000.000 FF , din
care trebuie scăzute sumele primite În 198 J de dna Hentrich şi necontestate
de ea. Ea acordă deci celei interesate 800.000 FF pentru daune materiale
(unanimitate).
12. - Dna Hentrich solicită, de asemenea, rambursarea cheltuielilor de
onorariile complementare suportate prin procedura privind art. 50,
adică 20.000 FF, precum şi vărsarea dobânzi lor la procentul legal francez ,
Începând cu pronunţarea hotărârii la capitolul principal şi asupra sumei de
56.075 FF, acordată prin respectiva hotărâre şi Încă neachitată , pentru
cheltuielile de judecată şi taxe care corespund procedurii la capitolul
principal.

judecată şi

Curtea acceptă pretenţiile petiţionarei , în afară de cele care privesc
determinarea dobânzi lor, care nu pot fi datorate decât pentru suma de
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56. 075 FF a loc a ţi prin
22 decembrie 1994 .

•

Hotărârea

hotăr â re a

din 3 iulie 199 7
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la capitolul principal

(Cam eră)

şi

numai

după

- lllterprerare (ClIlegerel 199 7- 1V)

13. - Dn a Hentri c h se a dr ese a ză , în dou ă râ nduri , Co mit e tului
al Consiliului Europei, respecti v, la 19 octombrie 1995 , pentru a
se pl âng e de înt ârz iere a înr eg i s tr a tă în ac hitarea r e par ă rii echit abil e
- amintita plat ă s-a produs la data de 1 decembri e 1995 - ş i la 19 februarie
1996, pentru a so lici ta daune-interese de Întârziere asupra sumelor datorate.
Mini ş tril o r

Drept unnare a s o licit ă rii p ă rţii interesate ş i raportându-se la art . 57 din
regul amentul A al Curţii , Comisia adres eaz ă C urţii , la data de 10 iulie 1996,
o cerere pentru interpretarea Hot ă r â rii din 3 iuli e 1995, astfel fo rmul a tă :
,.În vil1utea punctului 3 al prin cipiului director al hotărâ rii datând din
3 iuli e 1995 ş i a practicii urmate de Curte, începând cu luna ianuari e 1996, se
impun e ca pun ctel e 1 şi 2 a le amintitei h o tăr â r i s ă fie inte rpretate ca
impli când în mod necesar, pentru guvernul francez, o bli ga ţia de a ac hita
daune-interese legal e În s itu a ţi a nepl ă ţii , Într-un interval de timp de trei luni ,
stabilit de Curte, a sum ei globale de 820 558 franci , a locaţi cu titlu de
reparare ec hitabil ă':'''.
14. - În primul rând , Curtea a minteşte că statul pârât trebui a să achite
reclamantei, într-un interval de timp de trei luni , sumele datorate. Or, acestea
nu au fost p lă tit e decât la 1 decembrie 199 5, respecti v, la aproape dou ă luni
după încheierea perioadei s us-menţi o nate. De altfel , Comitetului Mini ş trilor
Îi rev ine sa rcin a de a s upr av eg hea e xecutarea h o t ă r â rii în di sc uţi e
(art. 54 din C on ve nţi e ) .

in plu s, Curtea not ează că, în hot ă râ rea a mintit ă , ea nu a prevă zut
daun e-interese moratorii . susce ptibile de a fi vărs at e în cazul întârzierii
plăţii . Pun ctul 3 din prin cipiul direc tor al hot ă r â rii . datând din 3 iulie 1995 ,
se limita să di s pun ă vă rs a rea un or daune-interese în funcţi e de cheltui elil e
de jud e c a t ă ş i taxe pe care statul pârât era obligat să le ramburseze în
virtutea h o t ă râ rii din 22 septembri e 1994. Curtea accepta, astfel, o cerere
fo rmul a t ă ex pres de căt re dn a Hentrich şi nec o nte s t a tă de g uvern . În
pri v inţa prac ti cii constând în prevederea aco rd ă rii unor daun e-interes e,
moratorii , în cazul întârzierii plă ţ ii , aceas ta nu a fost introdu să de Curte ,
decât în luna ianuari e 1996.
in aceste c ircum s tanţe ş i având În vedere claritatea principiului director
al h o t ă râ rii din 3 iuli e 1995, acceptarea cererii de interpretare ar conduce nu
la elucid area "s emnific a ţiei ş i a influ e nţei " amintit ei hotărâri , ci , ma i
d eg ra b ă , la mod ifi carea acesteia in l egătură cu un aspect pe care Curtea l-a
so luţi o nat drept având "putere obli gatori e". În con secinţă, nu exi s tă materi e
de interpretat În sensul art. 57 din regulament. Prin unnare, Curtea respinge
cererea de interpretare (opt voturi pentru, unul Împotrivă) .

CAZU L HE ~ TRICH cont ra

75 \

FRAi\ŢEI

15. Bibliografie
CO uSS IR c\T-CO L'ST ~RE

(V.). - ,.La juri sprudence dc la Cour curopeennc de s droits de
I' hom mc en 1993 et 1994". AID./. 1994. p. 658 şi unn.

COU SS IRAT -COLSTERE (V.l. - .. La ju ri sprudence de la Co ur eu ropecnnc des droit s de
I"homme en 1995", AID./. 1995. p. 485 ş i unn.
DECAL'.\ (E.) et TA\CR"I ER (P.). - .. Chronique de j uri sprudencc de la Cour eropeenne des
droits de I"homme (annee 1994)" . .J.D./. 1995. p. 776- 778.
D EC.~ L .\

(E.) et TA\TR I'IER (P. ). - .. Chroni quc de juri sprudence de la Cour eropccnne des
droits de I'h omme (a nn ce 1995) ... .J.D./. 1996. p. 235 - 236.

DEC,vL''\ (E.) et T.~\ · ER'i I ER (P.). - .. Chroniquc de juri sprude nce dc la Co ur eropcenne des
droits de I'homme (annce 1997)... .J.D./. 1998. p. 205 -206.
FLALSS (J. -F .l - .. Une nou\ell c avancec dc la Cour europcenne des droits de I"hommc dan s
le domai ne de la fiscalit e: I'arret Hentri ch du 22 septembre 1994". L.P .. ~ . nr. 69. 9 iunie
1995. p. 8- 10.
FLAl;SS (l. F.). - .. La banalisation du con tentieux indcmnitaire dC\'ant la Cour europeenne
des droits de I"homme". R. TD ./-f. 1996. p. 93- 100.
H ERII'G .~ (A.W.) ş i

STAAL (e.J.) - ..JlIrisprudent ie van het Europees !-Iof \oor de Rechtcn
van de Mens". .\JCM - BIII/eiill 1995. p. 96- 98.

LAMIlERT ( P.) - .. La Cour europcen ne des droit de I"homm e - 1994" . .J.TDE 1995.
p. 56 şi urm.
L~MIlER T

p. 36

şi

(P.) .. La Cour ellropeenne des droit de l'h01l11l1C
uml.

annee 1997". J T DE 199 8.

LE GALL (lP.) GtRARD (L.) - .. Arret Hen tr ich: condition s de cO l11patib ilitc du droit de
pre cl11pti o n a\'ec la Conyent ion europeenne des droits dc l·hol11l11e". La sCl11aine
juridique 8 februar ie 1995. " - 2237-+.
MASSIAS (F.) - .. Droits de l·hol11l11e". R.S.CD.PC 1995 . p. 397.
MAUFluxC -FER.\AXJ)EZ (L.l ct MAL· nL A.\c (J.P.) - .. Chronique de j uri sprudence tlscal e
europecnne. Cour europeennc des droit s de l' hoI111l1e: arret du 22 scptembre 199-+
!-I e ntrich c. Francc", Re\"1I1' dll .\.1arc h e CO IIIIIIIIII el de 11; !1i01l ellropcellll e 1995.
p.320- 325.
MtR.'\L (e.). - .. Les tri bllnaux fran,ais face il la justice europccnne". Lc\·allois- Perrct.
Filipacchi, 1997 . p. 101 - 110.
MERRILLS (l G.) - .. Dec ision on thc European Con vention on Human Right s during 1995".
B. lBIL 1995. p. 545 ş i 5-+ 8.
PETTITI (L.) - .. Note". C.P. 27- 28 se ptcmbri e 1995. p. 39.
RUDOLF (B.). - .. Die Eigcntumsgarantie nach der Europiii sc hcn Menchenrechtskon"cntion
und ihre ve rfahrcns rechtliche Dinw:ls ion. Anmerkllng zlin Un eil des EGMR in Fali
Hentrich gegen Frankreich". EuCRZ 1996, p. 573 577.
SH ERLOCK (A.) et A'< DR E\\'S (J .) - "Judgl11cnts of thc Cou rt of HUl11 a n Right s". ELR.
HUlIIall Righs SIIITe\' 1996. p. 78 ş i lI nn .
SPI EL .\J..\X'< (A.) şi SI'I EL\t.~NI' (D.) - .. Cour ellropcen ne des droit s dc l' hol11l11c.
Presol11pti on d' innoncc nce (1982 - 1996)". A.DL 1996. p. 488-490.
Sl!f)RE (F.) - .. Dro it de la Con ven tion curopcenne des droits de I"hol11l11e". J.C.V 1995 .
edi\ie genera lfl nr. 6. L 38n.
SCORl (F.) - .. Droit curopecn des droit s de I'h ol11l11c". JCP . 1996. edi\ic
nr. 8. L 39 10.

generală

SUORE (F.) ş i al\ii - .. Chro niquc de la j uri sprudence dc la Cou r cliropeenne dcs droits de
I'hol11mc 1994. Dcuxie l11 c part ie: 1 juin - 3 1 decel11bre". R.U.D. H 1995. p. 10 1 şi unn .

752

JURISPRUDE NTA CURT " EUROPENE A DREPTURJLOR OMUL UI

(F.) ş i a l ţii - .. Chroniquc de la jurispruden ce de la Cour europeenne des droils de
l'holTIl11e en 1995". R.UD. H. 1996. p. I ş i ur111 .

SLDRE

(F.) ş i al\ii. - .. Chronique de la jurisprudcnce de la Cour europeenn e des droils de
l'hol11111e en 1997", R. UD.H. 1998, p. 8 1 el s.

S CDRE

(B.) - .. The case-Ia\\ of lhe European COUrl of HU111an Righl s in 1993", E.J.c.
1995, p. 28 1 şi url11.

SIIART

WARIlRI CK

(C) . - "The European Convcnlion on HU111an RighIS", rEL 1994, p. 665- 667.

(L.). - .. Dccisions on lhe European COI1\Tnl ion on HU111an Righls during 1997",
B. Y B IL 1997, p. 444.

WOODS

CONCLUZIE

1. - La tem1inarea acestui zbor deasupra principalelor hotărâri ale Curţii
Europene a Drepturilor Omului , cum să nu ne întrebăm , pe scurt, despre
executarea şi eficacitatea lor?
2. - Este de la sine înţeles că statele "condamnate" au obligaţia de a se
conforma hotărârilor. Acestea , odată devenite definitive, (art. 44 din
Convenţie), nu pot face obiectul unui recurs la o altă autoritate. În schimb,
Curtea poate primi cereri de două feluri.
Poate fi vorba de o cerere privind interpretarea: aceasta este primită în
anul care urmează după pronunţarea hotărârii şi nu urmăreşte decât să
explice dispozitivul acesteia din urmă , adică partea sa finală care conţine
decizia propriu-zisă.
Poate fi vorba, de asemenea, de o cerere de revizuire: ea emană de la o
parte în proces care a luat cunoştinţă de un fapt de natură să exercite o
influenţă hotărâtoare şi care, în perioada pronunţării hotărârii , era necunoscut
atât Curţii , cât şi solicitantului revizuirii. Termenul este de şase luni de la
data descoperirii faptului respectiv.
Hotărârile de la Strasbourg sunt obligatorii dar nu executorii .
Într-adevăr. ele nu anulează şi nu modifică nici un act al statului în culpă, fie
că este vorba despre o lege, un regulament, un act administrativ sau o decizie
judiciară. Cu excepţia cazului în care ele acordă petiţionarului o reparaţie
pecuniară. ele lasă statului întreaga latitudine pentru a suporta consecinţele
constatării unei v iolări: ele nu indică măsurile ce trebuie adoptate, pentru a
îndrepta această violare , şi nici tennenul până la care acestea ar trebui să
intervină. Un control al executării hotărâri lor, totuşi, există; el este asigurat
de către Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei. Dacă un stat ar refuza
să aplice hotărârea care-l priveşte - ipoteză care din nefericire nu poate fi
exclusă - Comitetul ar adopta, fără îndoială, o recomandare, dar conflictul ar
conduce, probabil, la retragerea sau la excluderea statului recalcitrant din
Consiliul Europei.

3. - Cum poate fi apreciată eficacitatea practică a hotărâri lor? Ele nu se
impun decât statelor implicate direct în litigii, dar este de dorit şi firesc ca ele
să influenţeze şi autorităţile altor state , confruntate cu probleme
asemănătoare. Consecinţele lor apar când "reparatorii", când "preventive".
Primele sunt cele mai evidente. Ele au , de obicei, un domeniu de
aplicare individual: acordarea unei "satisfacţii echitabile" părţii vătămate va
consta într-o indemnizare cu o sumă mai mică sau mai mare sau în retragerea
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unei măsuri , sau chiar în simpla constatare a violării. Ele au uneori un
domeniu de aplicare general: hotărârea va provoca sau accelera o reformă
legislativă sau o reglementare.
Celelalte consecinţe , însă , sunt mai greu de măsurat, dar interesul pentru
ele nu este mai mic. în timpul procedurii în faţa Curţii , dreptul intern va
suferi anumite modificări sau guvemul îşi va lua anumite angajamente. În
general, autorităţile naţionale, în special curţile şi tribunalele, vor avea grijă să
vegheze la respectarea Convenţiei în exercitarea, de fiecare zi, a
atribuţiilor lor. Dat fiind caracterul deseori vag al acestui tratat internaţional,
de ce nu ar fi ele tentate să se inspire din soluţiile reţinute la Strasbourg'?

4. - Curtea îndeplineşte o funcţie majoră , aceea de interpret suprem şi
de ultim păzitor al Convenţiei: o Convenţie care se aplică, de cele mai multe
ori direct, de la Atlantic până la Pacific, document pe care Curtea îl califică
drept " instrument constituţional al ordinii publice europene". Ea are de
răspuns şi unor provocări : afluxul petiţiilor la Strasbourg, numărul şi
caracterul eterogen al statelor părţi , disfuncţionalităţi ale unor puteri publice ,
ritmuri lente ale justiţiei, raporturile cu jurisdicţiile naţionale , în special cu
Curţile Supreme şi cu Curţile Constituţionale, existenţa unor minorităţi
naţionale, pauperizarea unor întregi populaţii , pericole teroriste , conflicte
teritoriale, întrebări legate de bioetică etc. Ea posedă în fine un impunător
corp de jurisprudenţă, pe care îl îmbogăţeşte şi îl dezvoltă. în fapt ,
numeroase clauze ale Convenţiei cer, mai devreme sau mai târziu, o
interpretare, iar cele deja examinate se confruntă în mod inevitabil cu situaţii
noi, fie şi numai din cauza evoluţiei societăţilor şi a mentalităţilor.
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