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I. 20 de ani de REFORME structurale ale CURTII de la Strasbourg (1998-2018)
1. „Reforma” realizatê prin Protocolul 11 æi de celelalte Protocoale Adiìionale la
Convenìie
1.1. Cum aratê Curtea pânê la „reforma” din 1998
Prof. Vincent Berger, cel mai longeviv slujbaæ al Curìii Europene (33 de ani), în
cartea sa Jurisprudenìa Curìii Europene a Drepturilor Omului, tradusê în limba romanê æi
publicatê în mai multe ediìii în România de IRDO, se întreabê, dupê atâìia ani de
existenìê, ce este aceastê Curte, în care lucreazê de atât timp, la care tot el rêspunde:
„Prima jurisdicìie internaìionalê de protecìie a drepturilor fundamentale; interpretul Suprem al Convenìiei; pêmântul promis ce nu este atins decât dupê un
maraton de procedurê sau ultima redutê a democraìiei pe vechiul continent”.
Astfel, am cunoscut æi eu Curtea Europeanê, cu valorile æi mentalitêìile ei, în care
m-am integrat intensiv într-o bunê mêsurê æi într-un timp scurt, în principal, datoritê
formaìiei primite în Facultatea de Drept din Bucureæti de la marii noætri profesori, dar
æi experienìei valoroase dobândite ca judecêtor naìional în cei peste 30 de ani de
meserie pânê atunci.
O contribuìie relevantê la „alinierea” mea la standardele Curìii au avut-o însê unii
din reputaìii judecêtori ai acesteia, precum: L.Ed. Pettiti (de 18 ani judecêtor francez
la Curte æi autorul celui mai cunoscut tratat asupra Convenìiei), prof. Rudolf
Bernhardt (17 ani judecêtor german la Curte, vicepreæedinte æi preæedintele Curìii,
director de onoare la Max Planck – Heidelberg), prof. Carlo Russo (17 ani judecêtor
italian la Curte), Alphons Speilman (tatêl preæedintelui Curìii) æ.a., cêrora le port
recunoætinìa æi un respect deosebit.
Am înìeles, astfel, mai clar spiritul promovat în acest înalt for judiciar, perseverenìa æi prudenìa Curìii, credinìa statornicê în afirmarea valorilor Convenìiei,
acìiunea energicê æi consecvenìê a jurisprudenìei în a face din protecìia drepturilor
omului o garanìie concretê æi eficace æi nu un drept generic æi iluzoriu.
În acest spirit, marile tendinìe ale jurisprudenìei Curìii relevê nevoia majorê de
inteligenìê responsabilê æi umanism aplicat, de protecìie realê æi eficace a drepturilor
fundamentale, pentru a putea rêspunde sfidêrilor epocii.
Pornind de la individualitatea cazurilor judecate, Curtea æi-a întemeiat deciziile pe
norme relative la securitatea juridicê, încrederea legitimê caracterul efectiv, responsabilitate, nediscriminare æi îndeosebi proporìionalitate æi subsidiaritate.
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În interpretarea Convenìiei, Curtea a adoptat un caracter finalist, teleologic,
înìelegând sê facê o aplicare progresistê, evolutivê, neîncremenitê la starea
drepturilor æi a obiceiurilor din 1950, dar ìinând cont æi de marile orientêri
juridice contemporane.
Aceastê Curte ne-a atras atenìia în anii ’70 cê viitorul Europei æi deci al nostru nu
poate fi conceput altfel decât prin afirmarea neîngrêditê a personalitêìii umane,
fêrê a încuraja teza protecìionismului exacerbat æi unilateral al drepturilor æi
libertêìilor omului, în dauna obligaìiilor pe care individul, în mod natural,
constituìional æi moral, le are æi trebuie sê le îndeplineascê corelativ.
Jurisprudenìa Curìii a accentuat noua eticê democraticê, ce nu se mai bazeazê
doar de legitimitatea votului universal, ci æi pe primatul drepturilor omului, pe
independenìa instituìiilor publice faìê de stat æi, mai ales, pe constituìionalism.
1.2. Principalele obiective ale reformei 1998 si unele evoluìii în perioada 2000-2020
1.2.1. Obiectivele reformei
a) Un sistem într-o evoluìie constantê
Convenìia pentru apêrarea drepturilor omului æi a libertêìilor fundamentale,
adoptatê de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950 æi intratê în vigoare în septembrie
1953, a consacrat, pe de o parte, o serie de drepturi æi libertêìi civile æi politice æi, pe de
alta, a instituit un mecanism pentru a garanta respectarea obligaìiilor asumate de cêtre
statele contractante. Trei instituìii aveau responsabilitatea acestui control: Comisia
Europeanê a Drepturilor Omului (înfiinìatê în 1954), Curtea Europeanê a
Drepturilor Omului (CEDO – instituitê în 1959) æi Comitetul de Miniætri al
Consiliului Europei compus din miniætrii Afacerilor Externe ai statelor membre sau
reprezentanìii lor.
Dreptul de recurs individual era iniìial doar o opìiune a statelor contractante, care
deci erau libere sê-l aleagê sau nu; în septembrie 1953, când a intrat în vigoare
Convenìia, numai trei din cele 10 state fondatoare au recunoscut acest drept, pentru
ca, în 1990, toate cele 22 de state membre sê-l recunoascê, iar prin Protocolul nr. 11,
intrat în vigoare la 1 noiembrie 1998, recunoaæterea dreptului de recurs individual a
devenit obligatorie. Acest drept aparìine persoanelor fizice æi juridice, grupurilor de
particulari æi organizaìiilor.
Iniìial, procedura europeanê avea douê faze: prima viza un examen preliminar al
Comisiei, care statua asupra admisibilitêìii æi, în caz afirmativ, încerca o reglare
amiabilê a diferendului, iar în caz de eæec, întocmea un raport asupra fondului cauzei,
pe care-l transmitea Curìii.
În a doua fazê, procedura se desfêæura direct la Curte, care pronunìa o hotêrâre,
dupê dezbaterea în contradictoriu, în cadrul unei audieri publice a cauzei, iar
hotêrârea se executa sub supravegherea Comitetului de Miniætri.
În primii ani ai funcìionêrii mecanismului, numêrul cererilor a fost redus, pentru
ca, în anul 1981, Comisia sê înregistreze 404 cauze, iar în ultimul an al existenìei sale,
un numêr de 4.756 (1997); numêrul dosarelor neînregistrate sau deschise provizoriu
în cursul anului 1997 era de 12.000.
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În 1981, Comisia a deferit Curìii 7 cauze, iar în 1997, un numêr de 119; în
perioada ianuarie 1959-31 octombrie 1998, Curtea a pronunìat 837 de hotêrâri, iar
Comisia în perioada sa de existenìê (1955-1998) a primit 128.000 de cereri, cvasitotalitatea lor vizând încêlcêri ale Convenìiei în statele vestice æi nordice ale Europei,
precum æi Grecia æi Italia.
În primii 10 ani de funcìionare, în noua sa structurê instituìionalê, Curtea s-a
confruntat cu un volum mare de cereri, ce a crescut de la an de an, ajungând ca
numêrul acestora sê fie în anul 2007, aproape egal cu toate cele înregistrate în
perioada 1955-1998 la Comisie.
La 31 decembrie 2008 erau pe rolul Curìii un numêr de 97.300 de cereri, atribuite
celor 5 secìii, 4 state pârâte reprezentând 57% din acestea: Rusia (28%), Turcia
(11,4%), România (9,1%) æi Ucraina (8,5%).
Numêrul hotêrârilor Curìii a crescut, de asemenea, vertiginos, astfel cê numai în
2005 (1.105) s-a depêæit cu mult numêrul total de hotêrâri pronunìate în primii 40 de
ani (1959-2008) de 837.
În ultimii ani, datoritê eliminêrii filtrului Comisiei æi creæterii numêrului de
justiìiabili (peste 850 milioane) din cele 47 de state membre, au crescut volumul
cererilor, dar æi numêrul hotêrârilor.
b) Curtea funcìioneazê dupê Protocolul nr. 11, intrat în vigoare la 1 noiembrie
1998, fêrê un filtraj al cererilor, acestea fiind primite direct la Grefa Curìii, din toate
punctele cardinale ale Europei.
Ea se compune dintr-un numêr de judecêtori egal cu cel al statelor contractante,
aleæi de Adunarea Parlamentarê a Consiliului Europei de pe o listê de 3 candidaìi
prezentatê de fiecare stat membru pe o duratê de 6 ani æi care sunt reeligibili.
Judecêtorii funcìioneazê efectiv la Curte, cu titlu individual æi nu reprezintê
niciun stat. Ei nu pot sê exercite nicio activitate incompatibilê cu obligaìiile lor de
independenìê æi imparìialitate sau cu disponibilitatea cerutê de o activitate
permanentê.
Adunarea Plenarê a Curìii alege preæedintele, vicepreæedinte æi preæedinìii de
secìie, pe un mandat de câte 3 ani, precum æi grefierul æi grefierul adjunct; ea adoptê æi
amendeazê Regulamentul Curìii æi stabileæte compoziìia secìiilor.
Cvasitotalitatea hotêrârilor Curìii sunt pronunìate de camere, care se compun din
7 judecêtori, iar deciziile de inadmisibilitate de cêtre comitetele de 3 judecêtori,
constituite pentru o perioadê de 12 luni în cadrul fiecêrei secìii.
Procedura la Curte este contradictorie æi publicê, fiind în mare parte scrisê, iar
æedinìele publice sunt posibile numai dacê pêrìile cer sê aibê loc.
Consiliul Europei a reglementat un sistem de asistenìê judiciarê pentru reclamanìii care nu au resurse financiare suficiente. Limbile oficiale sunt franceza æi
engleza, dar cererile pot fi prezentate într-una din limbile oficiale ale statelor
contractante.
Dupê comunicarea cererii statului pârât, întreaga procedurê se desfêæoarê
într-una din cele douê limbi oficiale ale Curìii.
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Fiecare cerere este atribuitê unei secìii, spre a fi soluìionatê de un comitet de 3
judecêtori sau de camera de 7 judecêtori.
O cerere care, în mod vêdit, nu îndeplineæte criteriile de admisibilitate este
atribuitê unui comitet, care o declarê inadmisibilê sau o radiazê de pe rol, pe baza unui
vot în unanimitate, decizia fiind definitivê.
Toate celelalte cereri individuale sunt date unei camere, unul din judecêtori fiind
raportor – este faza în care pêrìile depun observaìii æi cereri de satisfacìie echitabilê,
fiind invitate æi la soluìionarea pe cale amiabilê, prin medierea grefei.
Camera se pronunìê, cu majoritate, asupra admisibilitêìii æi a fondului dacê nu s-a
dat o decizie distinctê de admisibilitate.
1.2.2. Evoluìii în activitatea Curìii dupê anul 2000
a) Recomandarea din 12 mai 2004 a Comitetului de Miniætri al Consiliului Europei privind
obligaìiile statelor membre de a institui æi pune în aplicare cêi de atac naìionale eficace, în
aplicarea art. 13 æi art. 35 din Convenìie
În cadrul mêsurilor vizând efectivitatea mecanismului Convenìiei, Comitetul de
Miniætri a adoptat, la 12 mai 2004, Rezoluìia asupra hotêrârilor CEDO care prezintê
o problemê structuralê adiacentê.
Dupê ce în Preambul subliniazê interesul de a ajuta statul, la care se referê hotêrârea CEDO, sê identifice problemele structurale adiacente æi mêsurile necesare
(par. 7), rezoluìia invitê Curtea sê identifice, în hotêrârile sale, în care se constatê
violarea Convenìiei, pe cele care considerê cê relevê o problemê structuralê adiacentê
æi izvorul acesteia, în special, aceea care este susceptibilê de a da naætere altor
numeroase plângeri, sê ajute statele sê gêseascê soluìia adecvatê, iar Comitetul de
Miniætri sê supravegheze executarea hotêrârilor.
Curtea Europeanê a decis cê „aceastê rezoluìie trebuie sê fie plasatê în contextul
creæterii volumului de cauze al CEDO, în special a seriilor de plângeri rezultând din
aceeaæi cauzê structuralê sau sistematicê.
În acest sens, Curtea atrage atenìia asupra Recomandêrii nr. 2004/6 din 12 mai
2004 privind îmbunêtêìirea eficacitêìii recursurilor interne, în care se reaminteæte
statelor membre obligaìia întemeiatê pe art. 13 din Convenìie de a oferi oricêrei
persoane, înaintea plângerii la CEDO, un recurs efectiv la o instanìê naìionalê, statele
având o obligaìie generalê de a remedia problemele structurale adiacente ale violêrilor
constatate”.
Subliniind cê ameliorarea recursurilor (cêilor de atac) la nivel naìional vizeazê în
prezent materia cauzelor respective æi cê ea trebuie, de asemenea, sê contribuie la
reducerea volumului de activitate al Curìii, Comitetul de Miniætri a recomandat
statelor membre sê examineze, în urma hotêrârii Curìii, care relevê deficienìe
structurale sau generale în dreptul intern ori în practicile de stat, efectivitatea
recursurilor existente, sê instituie recursuri efective, în scopul de a evita ca plângerile
sê fie aduse înaintea Curìii.
Curtea a relevat deja, în hotêrârea pilot Broniovski/c./Poloniei (2007), violarea pe
care a constatat-o într-o situaìie referitoare la un numêr mare de oameni. Aproape
80.000 de persoane au fost afectate urmare a faptului cê mecanismul ales pentru a
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trata cererile privind bunurile abandonate nu a fost pus în practicê de o manierê
compatibilê cu art. 1 din Protocolul 1.
În acelaæi timp, mêsurile adoptate trebuie sê fie de naturê a remedia deficienìe
structurale din care decurge violarea stabilitê de Curte, în aæa fel încât mecanismul
prevêzut de Convenìie sê nu fie surclasat printr-un numêr mare de plângeri rezultate
din aceeaæi cauzê.
Mêsurile trebuie deci sê instituie un mecanism care sê ofere persoanelor lezate
reparaìia deplinê a violêrii Convenìiei, aæa cum a fost stabilitê de Curte în acest caz
concret æi de principiu. În acest sens, Curtea cere eliminarea rapidê æi efectivê a
disfuncìiilor constatate în sistemul naìional de protecìie a drepturilor omului în
Polonia.
Revine însê autoritêìilor naìionale, sub controlul Comitetului de Miniætri, de a lua
retroactiv, dacê trebuie, mêsurile de redresare necesare conform principiului subsidiaritêìii din Convenìie, de o manierê în care Curtea sê nu mai reitereze constatarea
violêrii într-o lungê serie de cauze comparabile.
Pentru a ajuta statul pârât sê-æi îndeplineascê obligaìiile impuse de art. 46, Curtea
nu a ezitat sê indice tipul de mêsuri pe care statul polonez va putea sê le ia pentru a
pune în ordine situaìia structuralê constatatê în speìê.
b) Jurisprudenìa CEDO æi mêsurile Consiliului Europei relative la obligaìia instituirii
recursului intern æi la eficacitatea acestuia
Numeroase sunt hotêrârile CEDO, în special dupê adoptarea Recomandêrii 2004,
care, în mod constant, relevê obligaìia statelor aflate sub jurisdicìia Curìii sê instituie
cêi interne eficace de atac în cazurile de încêlcare ale drepturilor fundamentale.
Cu privire la violarea dreptului la un proces într-un termen rezonabil2 (previzibil),
Curtea a condamnat Polonia (Hotêrârea din 14 octombrie 2002 nr. 13557/2002)
pentru cê „reclamantul nu a dispus de niciun recurs în momentul instituirii cererii sale
la Curte, iar Guvernul nu a demonstrat cê noul recurs invocat era garantat efectiv.
De asemenea, Curtea a sancìionat Franìa (Hotêrârea din 21 octombrie 2003 nr.
27928/2002), statuând cê „orice plângere denunìând durata unei proceduri în faìa
jurisdicìiilor franceze introdusê la Curte pânê la 1 ianuarie 2003 sau dupê aceastê
datê, fêrê a fi în prealabil supusê unei proceduri în responsabilitatea statului pentru
funcìionarea defectuoasê a justiìie, ca serviciu public, este inadmisibilê, oricare ar fi
stadiul æi starea procedurii interne”3.
Ulterior, Curtea a sancìionat majoritatea statelor membre ale CE care nu au dat
curs, cu promptitudine, Recomandêrii din 12 mai 2004 æi hotêrârilor CEDO din
2002-2004, astfel impulsionând procesul de adoptare a unor mêsuri legislative interne
având ca obiect proceduri æi cêi de atac naìionale, în semnificaìia datê de art. 35 din
Convenìie æi a principiului subsidiaritêìii.

2

Prof. N. Popa æi prof. M. Voicu, în Revista de drept public nr. 1/2005, pp. 103-108.
Asemenea hotêrâri a pronunìat Curtea æi contra Slovaciei (nr. 57983/2001 din 8 aprilie 2003),
Greciei (nr. 53401/1999 din 10 aprilie 2003), Croaìiei (nr. 47863/1999 din 9 mai 2003), Republicii Cehe
(nr. 53341/1999 din 10 iulie 2003), Islandei (nr. 50389/1999 din 31 iulie 2003), Ucrainei (nr. 6651/2001
din 30 martie 2004), Germaniei (nr. 75529/2001 din 29 aprilie 2004) æi altele.
3
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Comisia Europeanê pentru Eficacitatea Justiìiei (CEPEJ), creatê de Consiliul
Europei, a adoptat, la 11 noiembrie 2004, Programul-cadru pentru eficacitatea
justiìiei, în care constatê un „sindrom de lentoare”, o „culturê a încetinelii” æi „criza
justiìiei” în Europa, care a devenit un „rêu endemic ce atinge sistemele judiciare
europene, lezeazê toìi «beneficiarii» acestora, astfel cê statele membre æi Consiliul
Europei sunt datoare sê justifice o reacìie riguroasê”.
„Miza este esenìialê pentru statele membre, direct responsabile pentru buna
funcìionare a propriului sistem judiciar: dincolo de un anumit prag critic, o lentoare
mai mare are drept efect o crizê generalê de încredere atât în rândul cetêìenilor, cât æi
în lumea economicê, în justiìie, unul din pilonii democraìiei æi, pe cale de consecinìê, a
democraìiei însêæi”4.
c) CEPEJ relevê trei grupaje de mêsuri importante pentru o reacìie viguroasê, promptê æi
eficientê, centratê pe „imperativul unor mecanisme naìionale de remedieri” æi pe forìa
obligatorie a jurisprudenìei CEDO, citând hotêrârea Kudla/c./Poloniei (26 octombrie
2002) æi hotêrârea Scordino/c./Italiei (nr. 36813/1997) din 2003, cu titlu de „hotêrâri
pilot” în afirmarea preeminenìei principiului subsidiaritêìii æi a existenìei unor cêi de
atac eficace în faìa instanìelor naìionale.
Adunarea Parlamentarê a Consiliului Europei, prin Rezoluìia 11183 din 4
octombrie 2007 asupra obligaìiilor statelor membre de a coopera direct cu CEDO,
între altele, a reafirmat preeminenìa principiului subsidiaritêìii æi, pe aceastê bazê, a
obligaìiei de a institui mecanisme æi proceduri interne cu remedii eficace, pe temeiul
art. 35 din Convenìie.
Protocolul nr. 14/2004 adiìional la Convenìie, având ca obiect simplificarea æi
accelerarea procedurii la Curte, ratificat de România prin Legea nr. 39 din 17 martie
2005 (M. Of. nr. 238 din 22 martie 2005), se întemeiazê pe faptul cê este necesarê æi
urgentê modificarea Convenìiei [alin. (4) din Preambul].
Protocolul nr. 14 instituie, aæa cum s-a mai relevat, completul de judecêtor unic cu o
competenìê substanìialê5, comitetul de 2 judecêtori, camere de 7 judecêtori æi Marea Camerê cu
17 judecêtori, ca instanìe judiciare ale Curìii æi aduce o serie de îmbunêtêìiri procedurii,
forìei obligatorii æi executêrii hotêrârilor.
Aplicarea acestuia, împreunê cu mêsurile din Programul-cadru al CEPEJ, cu cele
din rezoluìiile Consiliului Europei æi mai ales din jurisprudenìa CEDO relativê la
încêlcarea art. 13 æi art. 35 din Convenìie, este de naturê ca, în viitor, sê determine
Curtea sê-æi revinê la un rol dinamic æi la un model de soluìionare acceleratê a
cauzelor, prima care sê ofere exemplul de respectare a exigenìelor (proclamate

4

De exemplu, se citeazê din M.L. Cavrois æ.a., Qualité de justice. La documentation française, P.U.F.,
Paris, 2002, p. 30, cê pentru cetêìenii æi firmele franceze justiìia funcìioneazê prost (66%) æi mult prea
lent (73%), ca æi H. Lehman, Justice – une lentoire culpable, P.U.F., Paris, 2002.
5
Art. 27 pct. 1: „Judecêtorul unic poate declara inadmisibilê o cauzê, în temeiul art. 35 sau poate
decide radierea ei de pe rol…”; pct. 2: „Decizia este definitivê”; Art. 28: „Comitetul sesizat poate cu
unanimitate de voturi: sê declare o cerere ca inadmisibilê sau sê o radieze de pe rol; sê o declare admisibilê
æi sê pronunìe, în acelaæi timp, o hotêrâre pe fond”.
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constant chiar de ea) garantêrii dreptului la un proces într-un timp rezonabil, conform
art. 6 (1) din Convenìie.
d) Ca efect al hotêrârilor Curìii, al Recomandêrilor (94/1994, 04/2004 æ.a.)
Consiliului Europei æi al Acìiunii CEPEJ, în aproape toate statele aflate sub jurisdicìia
Curìii s-au instituit cêi procedurale interne, atât ca remedii în cazul violêrii dreptului la un
proces într-un termen rezonabil, cât æi în celelalte cazuri de încêlcêri ale drepturilor
fundamentale garantate de Convenìie æi de Constituìiile naìionale.
Pe de altê parte, în cazul unor „hotêrâri pilot”, cum este hotêrârea
Broniovski/c./Poloniei (2007), s-a recomandat expres acesteia sê adopte mêsuri
legislative speciale, aæa cum a promis pentru soluìionarea în dreptul intern a cererilor
æi drepturilor efective ale celor 80.000 de persoane care au fost private de proprietate
în circumstanìele anilor ’40, prevenind, astfel, asemenea cereri repetitive, iar Polonia
s-a conformat acestei obligaìii complexe.
1.3. Jurisprudenìa Curìii – continuitate sau schimbare?
În studiul sêu6, elaborat imediat dupê intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 æi
instalarea noii Curìi, aducând un mêreì omagiu lui L.E. Pettiti, „succesorul lui Réné
Cassin æi al lui P.H. Teitgen”, cunoscutul teoretician æi analist al jurisprudenìei curìii,
Vincent Berger, se opreæte, cu atenìie æi îngrijorare, la douê „idei principale æi
antinomice”, cea a continuitêìii jurisprudenìei æi cea a schimbêrii sale.
1.3.1. Continuitatea
Continuitatea rêspunde unor imperative majore æi este determinatê de mai mulìi
factori.
Continuitatea, aæadar, impune asigurarea æi garantarea securitêìii juridice, precum
æi menìinerea încrederii æi prestigiului Curìii.
a) Asigurarea în continuare a securitêìii juridice implicê evitarea æi limitarea
riscului „dezorientêrii ori destabilizêrii autoritêìilor naìionale”, accentuarea grijii de a
se proteja previzibilitatea jurisprudenìei, cât æi egalitatea în faìa acesteia. Prima
constituie o importantê tendinìê a jurisprudenìei, fiind datê, în principal, de calitatea
legii naìionale æi conformitatea ei cu dispoziìiile Convenìiei. Dar sensul noìiunii depinde, în
mare mêsurê, de conìinutul textului la care se referê, „acoperind atât numêrul, cât æi
calitatea destinatarilor”, iar statele æi indivizii sunt „în mod egal protejaìi, chiar dacê de
o manierê diferitê”.
În ce priveæte statele, problema esenìialê rêmâne preocuparea eficace de a preveni
violêrile drepturilor omului prin mêsuri adecvate, generale ori individuale æi de a
repara încêlcêrile fêrê a aætepta o „condamnare” a Curìii, luând ca model hotêrârile
acesteia referitoare la alte state. Relativ la indivizi, este foarte important ca ei sê
cunoascê natura æi întinderea drepturilor æi libertêìilor recunoscute æi garantate prin
Convenìie pentru a le putea invoca în faìa instanìelor naìionale.

6

V. Berger, La Nouvelle Cour Europeenne des Droits de l’ Homme: D’une jurisprudence a l’autre?, în Melanges
en hommage a Louis Edmond Pettiti, Ed. Brulyant, Bruxelles, 1998, pp. 130 æi urm.
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Aæadar, previzibilitatea jurisprudenìei „trebuie sê joace un rol util de stimulare sau
de abìinere ori înfrânare, dupê caz”.
A doua tendinìê, egalitatea în faìa jurisprudenìei, presupune, în fapt, egalitatea în
faìa legii atât a statelor, cât æi a indivizilor. Primele trebuie, în primul rând, sê înìeleagê
obligaìiile asumate prin Convenìie æi sê execute cu promptitudine hotêrârile Curìii sub
supravegherea Comitetului de Miniætri.
Egalitatea indivizilor, între ei, în faìa jurisprudenìei nu admite ca aceasta sê fie
oscilantê ori cu „mari variaìii raportate la moment sau perioadê”, cêci s-ar prejudicia
spiritul Convenìiei æi, în mod direct, art. 14 al acesteia.
b) În ce priveæte cel de-al doilea imperativ al continuitêìii jurisprudenìei Curìii,
acela de a asigura, æi în viitor, credibilitatea Curìii, deci a Convenìiei æi a întregului
mecanism de protecìie æi control în raport cu alte sisteme de protecìie internaìionalê,
cu statele membre æi cu opinia publicê, evident cê acesta are mai mult un caracter politic.
Pe de altê parte, numeroase state terìe se inspirê din hotêrârile Curìii Europene,
dupê cum nu sunt puìine rezultatele pozitive ale eforturilor Consiliului Europei de
informare æi formare a opiniei publice, în special în ìêrile centrale æi est europene, unde
unele decizii ale Curìii au fost larg mediatizate.
c) Factorii care determinê continuitatea privesc „textele (…), sistemul însuæi æi
persoanele care-l fac sê funcìioneze”. Atât instrumentele internaìionale, cât æi
jurisprudenìa joacê rolul principal. Protocolul nr. 11 nu atinge clauzele normative ale
Convenìiei, astfel cê jurisprudenìa sa, deseori veche æi coerentê, foarte bogatê æi
diversificatê, difuzatê pe larg, este frecvent aplicatê de autoritêìile naìionale. Totodatê,
în ce priveæte sistemul, se observê cê a rêmas acelaæi cadru politic æi instituìional, cu
unele noi accente în caracterul sêu jurisdicìional æi în formarea æi funcìionarea
organelor sale.
1.3.2. Schimbarea
Schimbarea jurisprudenìei Curìii este datê de trei imperative: sê rêspundê
susìinerilor sau invocêrilor de încêlcêri sau apêrêri, eliminând inconvenientele
înregistrate pânê acum æi, mai ales, determinând, argumentat, amploarea unei anumite
probleme æi intervenind cu o interpretare generalê, ceea ce s-a æi remarcat, prin mai
multe hotêrâri ale Marii Camere, unele exemplificate de preæedintele Curìii, la
æedinìele solemne consacrate deschiderii fiecêrui an judiciar; hotêrârile Curìii sê fie
caracterizate de clarificare, adicê dominate de simplificare æi precizie, renunìându-se la
acele formule alambicate, la raìionamente sinuoase, dêunêtoare înìelegerii de cêtre
cititorul de rând æi stabilirea unor criterii pentru adoptarea unor metode de
interpretare mai exacte din raìiuni de securitate juridicê æi armonizarea hotêrârilor, ca
efecte pozitive asupra uniformizêrii relative în expunerea faptelor, a dreptului intern,
în calitatea jurisprudenìei æi rigurozitatea coerenìei sale.
Schimbarea jurisprudenìei este, în bunê mêsurê, facilitatê de anumiìi factori,
definiìi în doctrinê astfel: jurisprudenìa însêæi, voinìa guvernelor, dispoziìiile instituìionale æi contextul istoric al reformei mecanismului de control al Convenìiei.
Existê, neîndoielnic, lacune în jurisprudenìa Curìii, îndeosebi cu privire la absenìa
cauzelor æi hotêrârilor privind anumite drepturi garantate în Convenìie, dupê cum
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existê æi unele limite evidente în interpretarea evolutivê a Convenìiei, în funcìie de
scopul æi obiectul sêu (pânê unde poate merge Curtea pentru a extinde noìiunile,
domeniile æi situaìiile avute în vedere la elaborarea æi adoptarea Convenìiei?).
Nu trebuie ignorate contextul istoric nou al Curìii æi cu deosebire faptul, fêrê
precedent, referitor la aderarea cvasitotalitêìii statelor europene la Consiliul Europei æi
ratificarea, de cêtre acestea, a Convenìiei, inclusiv a Protocoalelor nr. 11 æi 14,
generând un nou tip de cazuisticê, de o largê diversitate7.
Mulìumind lui Vincent Beger pentru bogêìia æi profunzimea observaìiilor sale, cât
æi pentru pertinenìa anticipêrilor, confirmate, în bunê mêsurê, de hotêrârile Curìii date
în aceastê perioadê de tranziìie, notêm, în continuare, frumoasa sa concluzie æi urare
pentru noua Curte, care a împlinit 20 ani de prodigioasê activitate.
„Noua Curte nu moæteneæte numai un corp de jurisprudenìê pe care nu o acceptê
decât poate sub beneficiu de inventar. Ea moæteneæte aceleaæi provocêri æi aceleaæi
dificultêìi de surmontat: aflux de cereri la Strasbourg, numêrul æi eterogenitatea
statelor pêrìi, raportul cu jurisdicìiile naìionale, pauperizarea populaìiei întregi,
terorismul, conflictele teritoriale, acìiunea lentê a justiìiei, disfuncìionalitatea puterilor
publice, întrebêrile privind biotica. Ea moæteneæte, în sfâræit, într-o manierê majorê,
interpretarea supremê a Convenìiei. O Convenìie ce este aplicabilê unui vast
continent de la Cap Nord la Gibraltar, æi de la Brest la Vladivostok. O Convenìie ce
evocê cuvintele lui Talleyrand dupê care «o bunê Constituìie trebuie sê fie scurtê æi
obscurê». O Convenìie care æi-a arêtat de-a lungul anilor bogêìia æi supleìea. O
Convenìie pe care fosta Curte a calificat-o ca fiind «instrumentul constituìional de ordin
public european»”8.
1.4. Reforma continuê a procedurilor Curìii – cerinìê majorê a noilor realitêìi
din Europa
Volumul cauzelor constituie, în continuare, o povarê costisitoare care afecteazê
rolul major al Curìii, aæa cum s-a relevat la cap. I pct. 5.
De aceea este necesar ca, ori de câte ori este posibil, problemele ce se pun în
cadrul Convenìiei sê fie „repatriate” autoritêìilor naìionale, cu referire specialê mai
ales la încêlcarea dreptului la un proces într-un termen rezonabil, garantat de art. 6 (1)
din Convenìie9.
În acest sens, Marea Camerê, referindu-se la jurisprudenìa sa anterioarê, a
examinat distinct dreptul la un recurs efectiv, revizuindu-æi propria jurisprudenìê. Astfel,
reconsiderând locul art. 13 din Convenìie în sistemul de protecìie al acesteia, Curtea a
reìinut cê acest text „dê expresie directê obligaìiei statelor de a proteja drepturile
omului mai presus de propriul lor sistem juridic”10.
Dispoziìiile din art. 13 au scopul de a „furniza mijloace prin care indivizii pot
obìine la nivel naìional îndreptarea încêlcêrii drepturilor lor garantate de Convenìie,

7

47 de state membre ale C.E., cu o populaìie de peste 850 de milioane de oameni, sunt în jurisdicìia
Curìii Europene.
8
V. Berger, ibidem, pp. 143-144.
9
L. Wildhaber, discurs la deschiderea anului judiciar 2001.
10
Hotêrârea Kudla c. Poloniei (2000).
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înainte de a pune în miæcare mecanismul internaìional æi de a se plânge în faìa Curìii”.
Curtea a decis, în final, cê interpretarea corectê a art. 13 este aceea cê el „garanteazê
recursul efectiv în faìa unei instanìe naìionale, permiìându-i reclamantului sê se
plângê de încêlcarea dreptului sêu, conform art. 6 (1) æi sê fie, aæadar, judecat într-un
termen rezonabil”.
2. Principalele date statistice, de actualitate, din activitatea Curìii – Raportul 2019
2.1. Statistica 2009-2019
2.1.1. Cereri atribuite æi hotêrâri pronunìate
Anul
Atribuite
Hotărâri

2009
5.7000
1.625

2010
6.1100
1.499

2011
6.4200
1.157

2012
6.4900
1.093

2013
6.5000
916

2014
5.6200
891

2015
4.0500
823

2016
5.3400
993

2017
6.3400
1068

2018
4.3100
1014

2019
4.4500
884

2.1.2. Anul 2019
a) Structura hotêrârilor:
– 84% - inadmisibile
– 3% - hotêrâri (pe fond) - ?!
– 13% - radiate de pe rol
b) Structura încêlcêrilor Convenìiei:
– dreptul la viaìê – art. 2-5%
– interdicìia de torturê – art. 3-19%
– dreptul la libertate æi siguranìê – art. 5-15%
– dreptul la un proces echitabil – art. 6-25%
– dreptul la un recurs efectiv – art. 13-9%
– protecìia proprietêìii – art. 1 – Protocol 1-10%
– alte încêlcêri – 17%
c) Cauze aflate pe rol la 31.12.2019:
– total – 59.800, din care:
– (1) Rusia – 15.037, (2) Turcia – 9.236, (3) Ucraina – 8.827, (4) ROMÂNIA –
7.879, (5) Italia – 3.071, (6) Azerbaigian – 1.950, (7) Armenia – 1.631, (8)
Bosnia-Herìegovina – 1.593, (9) Serbia – 1.344 (10) Polonia – 1.245 æ.a.
– primele 4 ìêri (Rusia – 25%, Turcia – 16%, Ucraina – 15% æi ROMÂNIA –
13%) cumuleazê 69% din total cauze pe rol la 31.12.2019.
d) Date comparative 2018/2019
– cereri atribuite:
– cereri comunicate:
– cereri soluìionate:
– printr-o hotêrâre:
– prin decizii de inadmisiblitate/radiere:

2019
44.500
6.442
40.667
2.187
38.480

2018
43.100
7.646
42.761
2.739
40.022

