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INTRODUCERE
Perioada recentã, una foarte agitatã din pricina unei crize economice
globale interminabile, a oferit numeroase ocazii Curþii Europene a
Drepturilor Omului pentru a-ºi contura o bogatã jurisprudenþã. Fireºte
cã nici România nu putea lipsi din aceastã cazuisticã, în special în materia
drepturilor salariale ºi aceea a asigurãrilor sociale, motiv pentru care
un volum care sã strângã hotãrâri ºi decizii relevante ale CEDO în
domeniul dreptului social apare necesar ºi util, atât pentru practicieni,
cât ºi pentru teoreticieni.
Dreptul la o instanþã acoperã ansamblul situaþiilor vizând accesul
la justiþie, jurisprudenþa CEDO stabilindu-l ca pe o componentã esenþialã
a sistemului de garanþii al procesului echitabil, conform art. 6 par. 1 din
Convenþie.
O cauzã interesantã în care instanþa europeanã a avut ocazia de a
analiza respectarea prevederilor art. 6 par. 1 din Convenþie, sub aspectul
acordãrii reclamantului dreptul de acces la o instanþã, este cauza Marinel
Costuþ c. României, care s-a finalizat cu decizia de inadmisibilitate
pronunþatã la 3 decembrie 2013, Curtea constatând neîncãlcarea de
Statul român a prevederilor art. 6 din Convenþie, în ce priveºte dreptul
de acces la o instanþã în cazul respingerii, pentru lipsa calitãþii procesuale
active, acþiunii formulate de un angajat, prin care se contestau în mod
direct în instanþã prevederile unui contract colectiv de muncã.
Deºi a constatat cã situaþia reclamantului poate fi vãzutã ca o limitare
a dreptului de acces la un tribunal, garantat de art.6 par. 1 din Convenþie,
a apreciat ingerinþa conformã cu prevederile Legii nr.130/1996 ºi ale
Codului civil, astfel cum erau interpretate de instanþele judecãtoreºti
naþionale, care permiteau doar pãrþilor semnatare sã conteste clauzele
contractelor colective de muncã.
În ceea ce priveºte proporþionalitatea restrângerii dreptului de acces
la o instanþã, Curtea a reþinut cã reclamantul nu era lipsit de orice
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posibilitate de a-ºi apãra pe cale judiciarã drepturile sale patrimoniale.
În aceastã privinþã, Curtea a observat cã, deºi în temeiul art. 281 ºi
urmãtoarele din Codul muncii, reclamantul avea posibilitatea de a
introduce o acþiune împotriva angajatorului sãu, prin care sã conteste
clauzele contractului individual de muncã, ce ar fi fost, în opinia sa,
contrare contractului colectiv de muncã la nivel naþional, reclamantul a
ales sã conteste în mod direct contractul colectiv, expunându-se riscului
ca acþiunea sa sã fie respinsã, fãrã examinarea fondului. Ca atare,
reclamantul nu a suferit o ingerinþã disproporþionatã în dreptul sãu de
acces la un tribunal.
Recent, în cauza Ion Sgaibã c. României, Curtea a fost învestitã cu
analiza pretinsei încãlcãri de cãtre Statul român a prevederilor art. 6
par. 1 din Convenþie, pe motivul lipsei caracterului echitabil al procesului
civil, reclamantul susþinând cã instanþele judecãtoreºti naþionale ar fi
omis sã examineze toate argumentele sale, au fost lipsite de imparþialitate
ºi independenþã, iar doi dintre judecãtorii care au soluþionat recursul
sãu, în rejudecarea dupã admiterea contestaþiei în anulare, s-au pronunþat
deja asupra primului recurs.
Prin decizia de inadmisibilitate din 27 ianuarie 2015 s-a constatat
neepuizarea de reclamant a cãilor de atac interne, acesta omiþând sã
formuleze o cerere de recuzare a doi judecãtori care au participat atât
la prima judecare a recursului sãu, cât ºi la rejudecarea acestuia, dupã
admiterea unei contestaþii în anulare. S-a statuat cã, atât timp cât dreptul
intern oferã posibilitatea de a elimina motivele de îngrijorare cu privire
la imparþialitatea instanþei sau a unui judecãtor, un reclamant care crede
cu adevãrat cã existã temeiuri rezonabile din acest punct de vedere, ar
trebui sã le invoce cu prima ocazie, iar nu prin formularea unor cãi
extraordinare de atac.
Urmãtorul grup de cauze, tip Beian c. României (nr.1), vizeazã
pretinsa încãlcare a art. 6 par.1 din Convenþie sub aspectul dreptului la
un proces echitabil prin existenþa unei discriminãri create de o practicã
judecãtoreascã neunitarã. În cadrul acestuia, regãsim cauzele ªtefãnicã
ºi alþii c. României, hotãrârea din 2 noiembrie 2010, Viorica Printz c.
României, dec. de inadmisibilitate din 12.03.2012, Stana Neghea c.
României, dec. de inadmisibilitate din 11 septembrie 2012, Brînduºa
Cimbru ºi alþii c. României, dec. de inadmisibilitate din 12 februarie
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2013, Constantin Lucian Tunaru c. României, dec. de inadmisibilitate
din 13 noiembrie 2012, Ioan Radu ºi alþii, dec. de inadmisibilitate din
11.09.2012 ºi Tivodar c. României, dec. de inadmisibilitate din 2
octombrie 2012.
Principiul securitãþii raporturilor juridice, reglementat de art. 6 par.1
din Convenþie, reiese din garanþiile acesteia, constituind unul dintre
elementele fundamentale ale statului de drept, astfel cum Curtea de la
Strasbourg a statuat în cauza Beian c. României (nr.1), par.39. De
asemenea, instanþa europeanã a apreciat cã incertitudinea, fie ea
legislativã, administrativã sau jurisdicþionalã, reprezintã un factor
important care trebuie avut în vedere în aprecierea conduitei statului.
Acceptând cã instanþele de fond pot interpreta în mod diferit faptele
ºi probele, ajungând astfel la soluþii diferite în cauze similare ºi cã o
astfel de situaþie nu încalcã per se principiul securitãþii juridice, Curtea
a statuat totuºi cã, atunci când divergenþele apar în aplicarea unor norme
juridice similare la situaþii aproape identice, securitatea juridicã este
afectatã.
Chematã sã statueze asupra pretinsei încãlcãri a art.6 par.1 din
Convenþie, sub aspectul nerespectãrii principiului securitãþii raporturilor
juridice, în cauza ªtefãnicã ºi alþii c. României (pretinsã practicã
neunitarã la nivelul instanþelor competente sã soluþioneze litigii de
muncã  neacordare sume compensatorii pentru concedieri colective),
Curtea a arãtat cã, în absenþa unui mecanism care sã asigure coerenþa
practicii judiciare, soluþionarea diferitã a cererilor unor persoane aflate
în situaþii similare a generat incertitudine, afectând astfel încrederea în
sistemul judiciar, încredere ce constituie un element esenþial al unui
stat de drept. Totodatã, a statuat cã aceastã insecuritate juridicã a adus
atingere dreptului reclamanþilor la un proces echitabil.
Cu toate acestea, într-o serie de cauze care au urmat, Curtea s-a
pronunþat sub aspectul neîncãlcãrii art. 6 par.1 din Convenþie
reglementând dreptul la un proces echitabil, sub aspectul nerespectãrii
principiului securitãþii raporturilor juridice, urmare a neconstatãrii unei
divergenþe de jurisprudenþã profunde ºi persistente.
Trebuie subliniat încã de la început cã rolul Curþii nu este acela de
a cerceta erori de fapt sau de drept prezumtiv comise de o instanþã
naþionalã, decât dacã ºi în mãsura în care acestea ar fi putut încãlca
13

drepturi ºi libertãþi protejate prin Convenþie. De asemenea, Curtea nu
are sarcina, cu excepþia cazurilor de arbitrariu evident, sã compare
hotãrâri diferite ale instanþelor naþionale, chiar ºi pronunþate în acþiuni
similare în aparenþã, deoarece independenþa instanþelor trebuie
respectatã. Totodatã, existenþa unor hotãrâri judecãtoreºti neunitare
reprezintã o caracteristicã inerentã a oricãrui sistem juridic care se
bazeazã pe o reþea de instanþe de fond ºi de recurs, competente în
domeniul lor de jurisdicþie teritorialã. Astfel de divergenþe pot apãrea
ºi în cadrul aceleiaºi instanþe. Acest fapt, în sine, nu poate fi considerat
contrar Convenþiei (a se vedea cauza Santos Pinto c. Portugaliei,
hotãrârea din 20 mai 2008, par. 41 ºi cauza Tudor Tudor c. României,
hotãrârea din 24 martie 2009).
Pentru a se putea statua asupra existenþei unei încãlcãri a cerinþei
unui proces echitabil consacratã la art. 6 par. 1 din Convenþie, în cazul
unei jurisprudenþe neunitare, Curtea a subliniat cã trebuie îndeplinite
anumite condiþii, ºi anume: existenþa unei divergenþe profunde ºi
persistente în jurisprudenþa instanþelor interne, dacã legislaþia internã
prevede mecanisme pentru remedierea inconsecvenþelor, dacã
mecanismul a fost aplicat ºi, dupã caz, cu ce efecte (a se vedea cauzele
Beian c. României (nr. 1), hotãrârea din 6 decembrie 2007, par. 34-40
ºi ªtefan ºi ªtef c. României, hotãrârea din 27 ianuarie 2009, par. 33-36).
De asemenea, trebuie luat în considerare ºi principiul securitãþii
juridice, care este implicit în toate articolele Convenþiei ºi constituie
unul dintre aspectele fundamentale ale statului de drept. Principiul
securitãþii juridice garanteazã, inter alia, o oarecare stabilitate în cazurile
juridice ºi contribuie la încrederea publicului în instanþe. Pe de altã
parte, persistenþa hotãrârilor judecãtoreºti neunitare poate crea o stare
de incertitudine juridicã în mãsurã sã scadã încrederea publicului în
sistemul judecãtoresc, în vreme ce aceastã încredere este evident una
dintre componentele esenþiale ale unui stat de drept (Pãduraru c.
României, hotãrârea din 1 decembrie 2005; par. 98, cauza Vinèiæ ºi
alþii c. Serbiei, hotãrârea din 1 decembrie 2009, par. 56 ºi cauza ªtefãnicã
ºi alþii c. României, citatã anterior).
Cu toate acestea, a decis instanþa europeanã, cerinþele securitãþii
juridice ºi protecþia încrederii legitime a publicului nu conferã un drept
dobândit la consecvenþa jurisprudenþei (Unédic c. Franþei, hotãrârea
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din 18 decembrie 2008, par. 74). Evoluþia jurisprudenþei nu este, în
sine, contrarã bunei administrãri a justiþiei, întrucât eºecul menþinerii
unei abordãri dinamice ºi progresive ar risca sã împiedice reforma sau
ameliorarea (Atanasovski c. Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei,
hotãrârea din 14 ianuarie 2010, par. 38).
Prin decizia de inadmisibilitate pronunþatã la data de 12.03.2012,
în cauza Viorica Printz c. României, nr.14307/05, instanþa europeanã a
reþinut cã reclamanta nu a fãcut dovada unei divergenþe de jurisprudenþã
profunde ºi persistente la nivelul Curþii de Apel Alba Iulia, în materia
cererilor de recalculare a pensiilor stabilite în baza Legii nr. 3/1977, ca
urmare a intrãrii în vigoare a Legii nr. 19/2000, având în vedere cã
reclamanta a depus doar un singur exemplu de hotãrâre judecãtoreascã
având o soluþie contrarã celei pronunþate în dosarul sãu de Curtea de
Apel Alba Iulia, iar Guvernul a anexat un numãr de 246 de decizii în
sensul respingerii cererii de recalculare a pensiei, pronunþate de aceeaºi
curte de apel. Astfel, Curtea a statuat cã hotãrârea invocatã de reclamantã
reprezintã un caz excepþional, neputând conduce la încãlcarea art. 6
par. 1 din Convenþie, sub aspectul securitãþii juridice (Ana Maria Frimu,
Judita Vilma Timar, Edita Tanko, Marta Molnar ºi Lucia Gheþu c.
României, decizia de inadmisibilitate pronunþatã la 13 noiembrie 2012).
Ulterior, chematã a se pronunþa asupra unei pretinse discriminãri
faþã de alte persoane ale cãror cereri similare au fost admise de alte
instanþe din þarã, prin hotãrâri pronunþate în perioada 2007-2011, fapt
care ar confirma existenþa unei profunde ºi persistente divergenþe în
jurisprudenþa curþilor de apel din întreaga þarã, urmare a susþinerii
reclamanþilor din cauza Stana Neghea c. României, potrivit cãrora ar fi
fost lipsiþi pe nedrept de o parte din pensiile lor, cu încãlcarea ºi a art. 1
din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, Curtea a observat cã, la
nivel naþional, casele de pensii, în mod constant, au constatat cã astfel
de venituri nu ar trebui sã fie luate în considerare în recalcularea
pensiilor. Mai mult, chestiunea în litigiu nu a fost determinatã de
existenþa unor prevederi legale ambigue, ci mai degrabã prin aplicarea
legislaþiei relevante pentru circumstanþele individuale ale fiecãrei cauze.
Prin decizia de inadmisibilitate pronunþatã la data de 11.09.2012,
Curtea a statuat cã problema de drept ridicatã de aceastã cauzã nu se
referã la un conflict jurisprudenþial în sine, ci mai degrabã la o situaþie
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în care instanþele judecãtoreºti naþionale au pus în aplicare o dispoziþie
clarã a legii, în cauze în care circumstanþele de fapt erau diferite (mutatis
mutandis, Erol Uçar c. Turciei (dec.), 29 septembrie 2009).
O soluþie similarã a fost pronunþatã de Curte ºi în cauza Brînduºa
Cimbru ºi alþi 412 reclamanþi c. României. Astfel, prin decizia de
inadmisibilitate pronunþatã la data de 12.02.2013, în cauza având ca
obiect plângerea formulatã de salariaþi sau de foºti salariaþi ai S.C.
Petrom S.A., S.C. Petromservice S.A. etc., cãrora le-au fost respinse
irevocabil cererile de obligare a angajatorului la plata salariilor
compensatorii pentru perioada 2004-2007, a unor beneficii salariale
prevãzute în Contractul colectiv de muncã (ajutorul material
reprezentând contravaloarea cantitãþii de 2.500-4.000 metri cubi de gaze
naturale ºi suplimentul salarial pentru aprovizionarea de toamnã / iarnã),
a primelor de Crãciun ºi Paºte sau a indemnizaþiilor suplimentare pentru
funcþii de conducere, dupã caz, reluând argumentaþia din hotãrârea
pronunþatã în cauza Constantin Lucian Tunaru c. României (decizia de
inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012), Curtea a constatat, în lumina
principiilor stabilite în cauza Albu ºi alþii c. României (hotãrârea din 10
mai 2012, par. 34 ºi 38), cã interpretãrile pretins divergente ale
contractelor colective de muncã în ceea ce priveºte aceleaºi dispoziþii
ca ºi în cauza de faþã nu au dat naºtere unor încãlcãri ale dispoziþiilor
Convenþiei ºi ale Protocoalelor sale, invocate de reclamanþi. Aceastã
decizie de inadmisibilitate, deºi lipsitã de o motivare laborioasã,
confirmã soluþiile anterioare, în abordarea cauzei Constantin Lucian
Tunaru c. României (decizia de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012),
în care Curtea a reþinut cã posibilitatea unui conflict între hotãrârile
judecãtoreºti reprezintã o trãsãturã inerentã a oricãrui sistem judiciar
care are la bazã mai multe curþi de apel, cu autoritate asupra razei lor de
competenþã teritorialã. Astfel de diferenþe pot apãrea, de asemenea, în
cadrul aceleiaºi instanþe. Însã, în sine, acest fapt nu poate fi considerat
drept unul contrar Convenþiei. Pentru a verifica dacã pronunþarea unor
soluþii diferite în cazuri similare, reprezintã sau nu o încãlcare a dreptului
la un proces echitabil, sub aspectul nerespectãrii principiului securitãþii
raporturilor juridice, instanþa europeanã analizeazã în primul rând dacã
a existat la nivel intern o divergenþã profundã ºi persistentã, dacã
dreptul intern prevede un mecanism pentru unificarea acestor practici
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ºi, în ultimul rând, dacã acest mecanism a funcþionat eficient în speþã
(Albu ºi alþii c. României, 10 mai 2012, par. 34). În acea cauzã, reieºea
din motivare faptul cã, în marea majoritate a dosarelor, instanþele interne
au decis în funcþie de elementele de fapt care le-au fost prezentate ºi pe
baza probelor propuse de pãrþi. În consecinþã, aspectele în litigiu nu au
fost determinate de existenþa unor prevederi legale ambigue, ci au fost
rezultatul aplicãrii lor la situaþiile individuale ale fiecãrei cauze, iar
problema de drept ridicatã nu se referã la un conflict jurisprudenþial în
sine, ci mai degrabã la o situaþie în care instanþele judecãtoreºti naþionale
au pus în aplicare o dispoziþie clarã a legii, în cauze în care circumstanþele
de fapt erau diferite (Erol Uçar c. Turciei (dec.), 29 septembrie 2009).
Din textul deciziei de inadmisibilitate din cauza Brînduºa Cimbru
ºi alþi 413 reclamanþi c. României, reiese doar cã plângerile sunt identice
cu cele care au fost respinse în cauza Constantin Lucian Tunaru c.
României, ceea ce înseamnã cã s-a pus practic capãt oricãrui dubiu
legat de încãlcarea drepturilor prevãzute de art. 6 par. 1 ºi art. 14 din
Convenþie, precum ºi de art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie
ºi art. 1 din Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþie, ºi în cauzele având
ca obiect primele de Crãciun ºi Paºte ºi indemnizaþiile suplimentare
pentru funcþii de conducere, soluþiile de inadmisibilitate pronunþate pe
rând de Curte în cauzele Ioan Radu ºi alþi 30 de reclamanþi c. României,
Constantin Lucian Tunaru c. României ºi Brînduºa Cimbru ºi alþi 413
reclamanþi c. României acoperind practic întregul val de litigii generate
de nemulþumirile salariale ale angajaþilor S.C. Petrom S.A., în perioada
2005-2010.
Aceleaºi argumente se regãsesc ºi în deciziile de inadmisibilitate
pronunþate în cauzele Ioan Radu ºi alþii (11.09.2012) ºi Tivodar c.
României (2 octombrie 2012), Curtea subliniind faptul cã toþi reclamanþii
din cauzele respective au beneficiat de proceduri contradictorii, în care
au fost în mãsurã sã facã dovada cererilor formulate, argumentele lor
fiind examinate în mod corespunzãtor de instanþele de judecatã. În
acelaºi timp, concluziile instanþelor de judecatã ºi interpretarea datã
legii naþionale în speþã nu poate fi consideratã drept vãdit arbitrarã sau
nerezonabilã. Spre deosebire de cauza Albu ºi alþii c. României, în cauza
Tivodar c. României ºi în decizia Ioan Radu ºi alþi 30 de reclamanþi c.
României, Curtea nu s-a axat pe analiza mecanismului intern de unificare
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a practicii judiciare, oprindu-se la identificarea unei practici temporar
divergente.
Tot sub tãrâmul art. 6 din Convenþie, în cauza Þehanciuc c.
României, decizia de inadmisibilitate din 22 noiembrie 2011, Curtea a
apreciat cã suspendarea automatã din funcþie în momentul trimiterii în
judecatã nu încalcã prezumþia de nevinovãþie. Având în vedere cã
instituþia nu a susþinut cã reclamantul ar fi comis vreo faptã nelegalã ºi
nu exista nimic în decizie care sã dezvãluie vreun raþionament sau
prejudecatã cu privire la vinovãþia reclamantului referitor la faptele
pentru care a fost trimis în judecatã, iar suspendarea sa a fost automatã
în conformitate cu art. 79 din Legea nr. 188/1999 ºi nimic din textul
lege nu duce la concluzia cã scopul mãsurii ar fi unul punitiv, ci mai
degrabã preventiv ºi provizoriu, nu a fost încãlcatã prezumþia de
nevinovãþie. În cauza Teodor Octavian Tripon c. României, decizia de
inadmisibilitate din 7 februarie 2012, Curtea a reþinut cã decizia de
concediere a reclamantului luatã de angajatorul sãu, în conformitate cu
legislaþia naþionalã în vigoare la data faptelor, nu poate fi analizatã din
punctul de vedere al nerespectãrii prezumþiei de nevinovãþie, în cazul
desfacerii contractului de muncã pentru absenþã prelungitã de la
serviciu din pricina arestãrii preventive, în speþã neputând fi vorba
despre o încãlcare a drepturilor ºi libertãþilor garantate de Convenþie,
motive pentru care Curtea a respins cererea, ca fiind inadmisibilã. În
fine, în cauza Teodor c. României, prin hotãrârea din 4 iunie 2013,
Curtea a constatat încãlcarea art. 6 par. 2 din Convenþie întrucât, în
procedurile referitoare la concedierea reclamantului, instanþele civile
au nesocotit prezumþia de nevinovãþie de care trebuia sã se bucure acesta,
întemeindu-se în mod decisiv pe ordonanþa de neîncepere a urmãririi
penale emisã de procuror ºi insistând asupra faptului cã prescripþia nu
înseamnã ºtergerea vinovãþiei, ci doar acþioneazã împotriva aplicãrii
unei sancþiuni penale, afirmaþie cu privire la vinovãþie ce l-ar putea
duce cu uºurinþã pe cititor la concluzia cã, în lipsa prescripþiei rãspunderii
penale, în mod necesar reclamantul ar fi fost gãsit vinovat de sãvârºirea
infracþiunilor în cauzã.
De asemenea, referitor la art. 6 din Convenþie, neexecutarea
hotãrârilor judecãtoreºti a determinat o serie de hotãrâri ale Curþii,
începând cu Fociac c. României, hotãrârea din 3 februarie 2005, prin
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care s-a constatat neîncãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, întrucât, în
circumstanþele concrete ale cauzei, statul, prin intermediul organelor
sale specializate, a depus toate eforturile necesare pentru a asigura
executarea hotãrârilor judecãtoreºti favorabile reclamantului. În cauza
Strungariu c. României, prin hotãrârea din 29 septembrie 2005, Curtea
a apreciat încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, apreciindu-se cã
perioada în care sentinþa din 31 octombrie 2001 a rãmas neexecutatã în
ceea ce priveºte reîncadrarea reclamantului în postul sãu nu este
rezonabilã ºi cã statul nu a justificat aceastã întârziere. Refuzând sã
execute sentinþa timp de 15 sau 14 luni, autoritãþile naþionale l-au lipsit
pe reclamant de un acces efectiv la o instanþã. De asemenea, în cauza
ªtefãnescu c. României, prin hotãrârea din 11 octombrie 2007, Curtea
a constatat încãlcarea art. 6 din Convenþie, prin neexecutarea unei
hotãrâri irevocabile prin care Ministerul Transporturilor a fost obligat
sã îl reintegreze în funcþie pe reclamant ºi sã îi plãteascã anumite sume
de bani. Curtea a apreciat cã, în principiu, nimic nu justificã exceptarea
de la garanþiile art. 6 a conflictelor de muncã ordinare, în mãsura în
care obiectul litigiului nu este legat de exercitarea autoritãþii de stat.
Urmãtorul set de cauze prezentate în volum vizeazã pretinse
încãlcãri ale art.8 din Convenþie, care consacrã dreptul la respectarea
vieþii private ºi de familie. Acestea sunt cauzele Hulea c. României,
hotãrârea din 2 octombrie 2012, Mateescu c. României, hotãrârea din
14 ianuarie 2014 ºi Naidin c. României, hotãrârea din 21 octombrie
2014).
Chematã sã se pronunþe asupra pretinsei încãlcãri a art. 14 combinat
cu art. 6 ºi art. 8 din Convenþie, în raport cu procedura care a condus la
respingerea pretenþiilor reclamantului Hulea (hotãrârea din 2 octombrie
2012), ca urmare a refuzul de a i se recunoaºte acestuia concediu parental
care, potrivit reclamantului, ar fi a constituit o discriminare fondatã pe
apartenenþa acestuia la sexul masculin, instanþa europeanã, amintind
principiile decurgând din jurisprudenþa sa, expuse în decizia Konstantin
Markin c. Rusiei, a apreciat cã refuzul Curþii de Apel Bacãu de a
recunoaºte o reparaþie reclamantului pentru încãlcarea dreptului sãu de
a nu fi discriminat în exerciþiul drepturilor vizând viaþa de familie nu
apare întemeiat de raþiuni suficiente.
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Din acest punct de vedere, a apreciat cã este irelevant cã instanþa
de apel nu a avansat motive de naturã discriminatorie, în decizia sa,
dacã a refuzat, fãrã argumente suficiente, a repara prejudiciul moral
cauzat de discriminarea suferitã de reclamant urmare a refuzului de
acordare a concediului parental, statuând, în consecinþã asupra unei
încãlcãri a art. 14 combinat cu art. 8 din Convenþie.
Într-o altã cauzã mai recentã, reamintind cã art. 8 din Convenþie
protejeazã dreptul la dezvoltarea personalã ºi dreptul de a stabili ºi
dezvolta relaþii cu alte persoane ºi cu lumea înconjurãtoare (Pretty c.
Regatului Unit, par. 61), ºi cã noþiunea de viaþã privatã nu exclude,
în principiu, activitãþile de naturã profesionalã sau comercialã (C. c.
Belgiei, 7 august 1996, par. 25), majoritatea oamenilor având ocazii
semnificative de a-ºi dezvolta relaþiile cu lumea înconjurãtoare în timpul
vieþii lor profesionale (Niemietz c. Germaniei, 16 decembrie 1992,
par. 29), instanþa europeanã a susþinut cã restricþiile privind înregistrarea
ca membru al anumitor profesii (spre exemplu, avocat sau notar), care
ar putea afecta, într-o anumitã mãsurã, posibilitatea reclamantului de
a-ºi dezvolta relaþiile cu lumea înconjurãtoare, intrã sub incidenþa vieþii
sale private (Campagnano c. Italiei, par. 54). Mai mult, prin hotãrârea
pronunþatã în cauza Bigaeva c. Greciei, 28 mai 2009, Curtea a hotãrât
cã art. 8 poate, de asemenea, sã includã încadrarea în muncã, inclusiv
dreptul de a avea acces la o profesie, ºi anume aceea de avocat (par.
24).
Astfel, în hotãrârea pronunþatã în cauza Mateescu c. României
(hotãrârea din 14 ianuarie 2014), Curtea a subliniat cã decizia
autoritãþilor naþionale de a condiþiona dreptul reclamantului de a exercita
profesia de avocat de renunþarea acestuia la cariera de medic a avut loc
într-un moment din viaþa sa profesionalã când acesta se aºtepta sã aibã
posibilitatea de a utiliza în mod corespunzãtor competenþele juridice
obþinute prin eforturi academice considerabile ºi dupã ce a fost admis
în barou. Prin urmare, Curtea a considerat cã mãsura contestatã a
prejudiciat ºansele reclamantului de a exercita profesia de avocat ºi,
astfel, a avut repercusiuni deosebite asupra exercitãrii de cãtre acesta a
dreptului la respectarea vieþii sale private, ceea ce implica aplicabilitatea
art. 8 din Convenþie, constituind totodatã o ingerinþã în exercitarea
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