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EDITORIAL
Justiþia de azi ºi jocul

adevãrului
Judecãtor dr. Gabriel Caian*,

M.A.E. – Direcþia Agentul Guvernamental
pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului

Rezumat:
Judecãtorii ºi procurorii, într-o þarã a cãrei justiþie se schimbã rapid ºi devine din

ce în ce mai eficientã, ºi-au asumat riscul de a fi nu numai criticaþi (acest lucru este
absolut normal în orice societate democraticã ºi pluralistã), dar ºi calomniaþi de
persoane ale cãror interese meschine sunt afectate de aceastã stare de lucruri. În
aceastã lucrare, autorul încearcã sã punã acest proces istoric într-un scenariu filosofic
al adevãrului, un scenariu de ascunziºuri ºi dezvãluiri. Nu existã nicio îndoialã cã
efortul de „iluminare”, care este mult mai mult decât o chestiune juridicã, ar trebui sã
continue. Cu cât sunt mai mari eforturile dedicate depãºirii percepþiei pre-moderne
despre adevãr ºi dreptate, cu atât mai multe beneficii va avea societatea la sfârºitul
acestei perioade de tranziþie. Totuºi, aceasta este doar o perspectivã plinã de optimism,
o viziune politicã a unui spectator care îºi asumã premise moderne, în timp ce „jocul
adevãrului” este mai degrabã capricios ºi imprevizibil.

Abstract:
The judges and prosecutors in a country whose justice is swiftly changing and

becoming more and more efficient, have undertaken the risk of being not only criticized
(this is absolutely normal in any democratic and pluralist society), but slandered by
persons who are directly or indirectly affected in their petty interests by the said state
of affairs. In this paper, the author tries to put this historical process in a philosophical
scenario of truth, that is to say, in a scenario of concealment and un-concealment.
There is no doubt that the endeavour of “enlightenment”, which is far more than a
judicial issue, should continue. The more are the efforts devoted to overcome a
pre-modern perception over the truth and justice, the more the society will have benefits
at the end of this transitory period. However, this is only wishful thinking, a political
perspective for the onlooker who assumes modern premises, whereas the “play of
truth” is rather whimsical and unpredictable.

Keywords: perception over the truth and justice, judiciary perception

A. O lecturã

Într-un dialog de tinereþe, Hippias
minor sau Despre minciunã, Platon

aruncã în joc o temã care i-ar putea
scandaliza pe penaliºti. El lasã sã se
înþeleagã, prin vocea plinã de ironie a lui

* E-mail: gabriel.caian@mae.ro
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Socrate, nici mai mult nici mai puþin decât
cã acela care comite rãul în cunoºtinþã
de cauzã este mai bun decât acela care
îl comite fãrã a avea habar (fãrã vinovãþie
ori din culpã, am zice noi, juriºtii).1 Un
exemplu cu care opereazã Socrate este
urmãtorul: cel care e în stare sã alerge
rapid poate implicit alerga lent ºi este, prin
aceasta, superior aceluia ce aleargã încet
pentru cã nu poate alerga mai repede.
Seria de activitãþi la care se referã Socrate
þine mai degrabã de iscusinþa omului
(alergatul, cãlãritul, trasul cu arcul etc.).
Pentru un modern deprins cu precizia
conceptualã ºi cu separaþia riguroasã a
domeniilor de investigaþie, facerea binelui
ºi rãului se insereazã oarecum „fraudulos”
în aceastã serie pentru cã e ceva
fundamental diferit, ce þine de judecatã,
iar nu de iscusinþã fizicã2. Dar oare e chiar
fraudã metodologicã sau e o perspectivã
mai cuprinzãtoare?

Miza lui Platon nu e una juridicã, nici
mãcar eticã. Este o mizã legatã de
condiþiile de posibilitate a adevãrului ºi
înºelãrii, binelui ºi rãului3. Cu alte cuvinte,
ceea ce îl intereseazã pe Platon, prin
vocea lui Socrate, ajutat de “preopinentul”
plin de prejudecãþi Hippias, este sã

propunã ideea dreptãþii ca sintezã a
ºtiinþei (episteme) ºi capacitãþii (dynamis).
Din acest punct de vedere, unul mult mai
radical decât cel etico-juridic - în care
dreptatea este “arta a ceea ce este bun
si echitabil” (ars boni et aequi) -, dreptatea
este capacitatea de a accede la scenariul
adevãrului. Iar adevãrul la rândul sãu este
vãzut, în rãspãr cu tradiþia metafizicii
occidentale, cãreia îi suntem ºi noi
tributari, nu ca adecvare a discursului la
obiectul investigat, ci ca scoatere din
ascundere (a-letheia)4.

Aºadar, mai bun (ameinon) este acela
care are o capacitate cât mai mare de a
participa la scenariul adevãrului. Iar cel
care face asta are acces deopotrivã la rãu
ºi la bine, la ascundere ºi la dezvãluire,
cu alte cuvinte, la disputa originarã a
adevãrului ca aletheia.

De aceea, comparând cele douã
personaje homerice, Ahile si Ulise, So-
crate “deconstruieºte” teza „tradiþionalã”
cum cã primul este bun (agathos), mai
bun (ameinon), cel mai bun (aristos)
fiindcã îi e strãinã duplicitatea, ambi-
valenþa, minciuna ºi pentru cã e dintr-o
bucatã (haplous) ºi veridic (alethes),
mereu egal cu sine, în timp ce Ulise este

1 Despre acest subiect au scris la noi Gabriel
Liiceanu (a se vedea Platon, Hippias Minor in Opere
II, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti 1976,
ediþie îngrijitã de Petru Creþia, p. 35-55, trad. M.
Popescu ºi P. Creþia, note de G. Liiceanu ºi P.
Creþia; apoi Despre minciunã: surse clasice ale
moralei politice, Ed. Humanitas, Bucureºti 2006),
Alexander Baumgarten (Despre Ahile ºi despre
adevãr) ºi Bogdan Mincã (“Dacã un asemenea om
existã…” O interpretare la Hippias minor) studiile
celor din urmã doi autori fiind publicate in volumul
Liber Amicorum. Gabriel Liiceanu, editat de Cãtãlin
Cioabã si Bogdan Mincã, Ed. Zeta Books, Bucureºti
2012. Important de precizat e faptul cã textul
platonician nu vorbeºte de comiterea efectivã a
rãului, ci doar de capacitatea de a-l comite. Sã ne
gândim, spre exemplu, la un bun cunoscãtor al
legislaþiei fiscale care, astfel, e mai apt sã facã
evaziune decât cel care nu ºtie legea ori secretele
contabilitãþii. Ori la cel care, stãpânind bine regulile
logicii, e mai apt sã construiascã sofisme pentru a
convinge etc.

2 În ajutor vine ºi o ambiguitate semanticã fertilã
a verbului hamartanein care însemna în limba
vechilor greci deopotrivã a rata þinta ºi a greºi în
sens moral (B. Mincã, op. cit., p. 205, nota 19).

3 B. Mincã, op.cit. p. 199.
4 Heidegger este filosoful care pretinde cã a

repus în circulaþie percepþia greacã, mai cu seamã
presocraticã, asupra adevãrului. Astfel, în
fragmentul 44 din Fiinþã ºi timp, filosoful german a
denunþat conceptul tradiþional de adevãr, definitoriu
pentru devenirea metafizicii occidentale, drept
nesatisfãcãtor (M. Heidegger, Fiinþã ºi timp, trad.
Gabriel Liiceanu ºi Cãtãlin Cioabã, Ed. Humanitas,
Bucuresti 2003, p. 285-306). În acest fragment ni
se spune cã „faptul de a fi adevãrat ca fapt de a fi
des-coperitor este un mod de a fi al Dasein-ului”,
dar, în acelaºi timp, „descoperirea este un mod de
a fi al faptului-de-a-fi-în-lume” (p. 294). Nu insistãm
asupra acestei « lecturi» heideggeriene a
termenului aletheia (adevãr), dar o semnalãm ca
fiind esenþialã în înþelegerea demersului nostru.
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inferior lui pentru cã este duplicitar ºi
versatil (polytropos).

El aratã, pe baza unor referinþe din
textul Iliadei, cã, dimpotrivã, ceea ce îl
face pe Ahile cel mai bun este faptul cã
ºtie sã mintã cel mai bine, cel mai
convingãtor, în sensul de “a rãmâne în
ascundere ca cel ce face una sau alta, în
aºa fel încât ascunderea sã-l cuprindã ºi
pe celãlalt, nelãsându-l sã presimtã cã ar
fi o înºelãciune la mijloc”.5 Acest lucru nu-l
transformã în mincinos, ci îi conferã o
capacitate sporitã, îl face unealta
exemplarã a destinului. Dupã cum se
afirmã în lucrarea citatã, dacã înºelarea
ca pseudomai “redã simpla inducere în
eroare a cuiva”, lanthano redã faptul, mult
mai complicat ºi mai sugestiv pentru omul
grec, “ca cel înºelat sã fie inclus în
prealabil în orizontul de ascundere cu
privire la faptul cã este vorba de o
înºelare”6. Lanthano oferã, aºadar,
“condiþia de posibilitate a înºelãrii”. Ahile
ia parte, deci, la acest scenariu originar.

B. Cum ne vorbeºte textul azi?
Premisele unei abordãri de tip

ontologic sunt mult mai înalte ºi mai
rãsplãtitoare decât aplicaþiile din zona
ºtiinþelor comunicãrii, a ºtiinþelor politice,
a justiþiei etc. Totuºi, achiziþiile acestea
clasice trebuie valorificate cumva în
prezent, astfel încât sã nu rãmânem niºte
gânditori ai arhivelor ori niºte anticari ai
ideilor. Spre pildã, G. Liiceanu coboarã
în mod deliberat miza din zona ontologicã
în cea eticã în studiul sãu ce face referire
la dialogul platonician amintit7. Tocmai
pentru cã nu sunt primul ºi nici ultimul care
“instrumentalizeazã” idei filosofice
radicale ºi generale spre a accede la
înþelesurile unor lucruri cotidiene, sper cã
nu voi fi prea aspru criticat dacã, plecând
de la aletheia vechilor greci, voi coborî

discuþia într-un cadru teluric ºi mã voi
referi la ceea ce reprezintã rolul justiþiei
în România zilelor noastre.

Textul platonician amintit ºi eseul lui
G. Liiceanu, ce distinge morala de prima
instanþã (ahileicã, caracterizatã prin
nobila ºi nestrãmutata consecvenþã cu
principiile), pe de o parte, ºi morala de a
doua instanþã (odiseicã, ce se remarcã
prin acomodarea mijloacelor la datele
realitãþii, inclusiv prin stratageme diverse,
în vederea sporirii ºanselor de a atinge
un scop just)8, pe de altã parte, m-au fãcut
sã mã întreb cum trebuie sã se situeze
procurorul ºi judecãtorul în funcþie de
aceste modele moral-politice.

În cazul procurorului este clarã nevoia
unui profil politropic spre a fi eficient. De
altfel, procurorul poate apela la tactici
„poliþieneºti” care, dintr-o perspectivã
libertarianã, sunt blamabile. Dreptul actual
acceptã, de pildã, instituþii ce implicã
imixtiuni în viaþa privatã, interceptãri ale
convorbirilor telefonice ori ale altor forme
de corespondenþã electronicã, folosirea
unor agenþi acoperiþi etc., în scopul
strângerii probelor, cu condiþia respectãrii
unor garanþii clare împotriva abuzurilor.
În orice caz, nu doar tehnicile crimina-
listice, ci si tacticile de interogare etc.
implicã o semnificativã dozã de versa-
tilitate a procurorului.

În cazul judecãtorului, lucrurile nu sunt
atât de simple. El este cel care, atât în
sistemul continental, cât ºi în cel de
common-law, este chemat sã tempereze
ºi sã sancþioneze încãlcarea unor norme
ce consacrã garanþii, într-un demers de
descoperire a vinovãþiilor ºi de aplicare a
sancþiunilor, potrivit legii. Dar revenind în
scenariul adevãrului, oare nu este
necesar ºi în cazul lui, ba poate mai cu
seamã în cazul lui, profilul politropic?
Credem cã rãspunsul e pozitiv, ºi asta

5 B. Mincã, op. cit., p. 198.
6 Idem, p. 199.
7 Gabriel Liiceanu, Despre minciunã: surse

clasice ale moralei politice, Ed. Humanitas,
Bucureºti, 2006.

8 Idem, p. 35 ºi urm.
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tocmai pentru cã în faþa sa se joacã scena
complicatã a adevãrului judiciar. Mai mult,
cred cã este exact ceea ce îi lipsea ºi a
reuºit sã dobândeascã judecãtorul
ultimilor ani, o mobilitate ce îl face apt nu
doar pentru „adevãrul judiciar”, ci chiar
pentru limpezirea momentului istoric prin
care trecem.

Aº vrea sã fiu bine înþeles. Afirmaþiile
mele nu se doresc a fi generalizãri pripite,
nici încercãri de monumentalizare a unei
forme oarecare de a-þi face datoria.
Analiza mea pleacã de la un fapt greu de
contestat, acela cã procurorii ºi judecãtorii
fac azi istorie, cã etapa aceasta e mai mult
decât afirmarea uneia dintre cele trei
puteri în stat, mai mult decât o formã de
maturizare a instituþiilor statului de drept,
e o scenã a adevãrului pentru care mulþi
nu sunt pregãtiþi.

Sunt de multe ori tentat sã cred cã
eficienþa doveditã de justiþie în ultimii ani,
mai cu seamã de câteva instituþii cheie,
ºi mai cu seamã în dosarele de corupþie,
constituie un episod al modernizãrii
accelerate a României. Din acest punct
de vedere, dupã cum arãtam într-un
studiu anterior9, ar fi vorba de o schimbare
de paradigmã la nivelul tehnologie
adevãrului sau a modului de accedere la
adevãr. Cu alte cuvinte, ar fi un proces
de abandonare a adevãrului tip putere,
în care ceea ce conteazã în mod esenþial
este raportul de forþã dintre „combatanþii
litigiului judiciar”, ºi adoptarea unei con-
cepþii bazate pe adevãrul tip demonstraþie

în care esenþiale sunt argumentele ºi
probele. Totuºi, adevãrul argumentativ
este el însuºi o formã de înstãpânire
asupra realitãþii, o manierã de exercitare
a puterii, cu diferenþa cã acest adevãr de
tip modern e unul raþional ºi democratic.
Putem însã lesne observa cã din
tehnologia producerii sale nu dispar
agenþii privilegiaþi (procurorii DNA,
judecãtorii al cãror nume este amintit tot
mai des, în bine sau în rãu, fiind în acest
fel „personalizaþi”), spaþiile privilegiate
(sediul DNA, studiouri de televiziune) ºi
momentele privilegiate (ora desfãºurãrii
unor emisiuni, data când se pronunþã
anumite soluþii, aºteptate cu înfrigurare
etc.). Din acest motiv, chiar dacã e
seducãtoare, teoria foucauldianã ne pare
a fi doar o particularizare a concepþiei
despre adevãr ca aletheia.

Astfel, ceea ce se întâmplã în justiþie
e, într-un anumit sens, mai mult decât
modernizare. De altfel, termenii „modern”,
„modernitate”, „modernizare” sunt plini de
încãrcãturã ideologicã, cu alte cuvinte, de
promisiuni ce pot fi înºelãtoare. E mai mult
în mãsura în care magistraþii nu par tot
timpul cã „stãpânesc” acest proces. Ei
sunt produsul ºcolii româneºti de drept,
cu toate tarele ei (cliºee, accent pe
memorare, argumente de autoritate etc.)
ºi s-au format, în mare parte, pe lângã
magistraþii old school (spirit de castã,
comoditate mentalã, comportament
acomodant, timiditate în faþa celorlalte
instituþii ale statului ºi a agenþilor lor, lipsa

9 Gabriel Caian, Practicile judiciare vãzute din
perspectiva unei istorii a adevãrului, Revista
Forumul judecãtorilor nr. 1/2013. În acest studiu
încercam sã arãt cã regândirea adevãrului în istoria
dreptului românesc, spre beneficul justiþiei de azi,
este de rigoare, în condiþiile în care modernizarea
României s-a fãcut în salturi incomplete, iar
perioada comunistã a reactivat resorturi
pre-moderne. Deplângem ºi cu aceastã ocazie
caracterul desuet al cursurilor de teorie a dreptului
ºi filosofie juridicã care, pe lângã cã se limiteazã la
o exegezã mediocrã a ideilor filosofice cu anumitã
relevanþã în filosofia dreptului, fac abstracþie de

importanþi gânditori post-belici. Decalajul de la
nivelul învãtãmântului juridic între universitãþile
româneºti ºi marile universitãþi din Occident vine ºi
din faptul cã la noi, în tradiþia nefastã a ºcolii
tehnico-juridice, pare a nu se mai simþi nevoia unei
regândiri a conceptelor fundamentale prin
sincronizarea cu celelalte discipline umaniste. Or,
în condiþiile în care justiþia are la bazã aflarea
adevãrului judiciar, iar acesta din urmã nu poate fi
înþeles cu ignorarea concepþiei despre adevãr în
genere, o incursiune în problema adevãrului ca
atare ne pare a fi esenþialã într-o discuþie despre
dreptate ºi justiþie.
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unei culturi care sã punã în centrul
preocupãrii sale individul).

De aceea, pare cã undeva s-a produs
un declic ce a dus la emancipare, de care
nu sunt responsabili magistraþii înºiºi ºi
nici schimbarea de generaþii. Trebuie sã
recunoaºtem cã internetul, accesul la
informaþie, contactul cu colegii din strãinã-
tate, cunoaºterea unei limbi strãine, toate
acestea nu i-au fãcut pe toþi tinerii sã fie
oameni ai acestor vremuri, dupã cum nu
se poate spune cã toþi magistraþii care au
fãcut studiile universitare înainte de 1990
sunt incapabili de o conduitã profesionalã
extrem de responsabilã. Sunt, ca ºi în alte
domenii, tineri magistraþi care au adoptat
metehnele vechii lumi, dupã cum sunt
magistraþi ajunºi la maturitatea deplinã
care rezistã cu demnitate în faþa celor mai
dure presiuni.

Ceea ce încerc sã arãt aici este faptul
cã asistãm nu doar ºi nu în primul rând la
modificarea unor practici sociale, a
tehnologiilor de accedere la adevãr, prin
eliminarea treptatã a ceea ce instituþiile
statului de drept denunþã ca fiind
„impunitatea” celor puternici ºi influenþi.

Dacã vom considera, în termenii
heideggerieni, cã adevãrul e o dezvãluire,
o tainã din istoria capricioasã a modului
de-a-fi-în-lume al Dasein-ului, tainã la
care cei mai apþi sã participe sunt cei care
au deopotrivã ºtiinþa (episteme) ºi
capacitatea (dynamis), atunci putem

înþelege justiþia de astãzi într-o cheie uºor
diferitã.

Vãzând opoziþia ºi neîncrederea cu
care mulþi oameni întâmpinã adevãrul
pentru care judecãtorii ºi procurorii nu
sunt decât mijlocitori, îmi vine în minte
deseori alegoria platonicianã a peºterii din
cartea a VII-a a Republicii. Dacã vã
aduceþi aminte, Platon se întreabã ce ar
face oamenii care au fost þinuþi legaþi ºi
au privit toatã viaþa lor umbrele de pe zidul
peºterii, crezând cã sunt lucrurile însele,
ce ar face ei deci, dacã într-o zi ar fi
dezlegaþi ºi li s-ar arãta lucrurile însele ºi
lumina ce producea umbrele. Oare nu
s-ar mânia pe cel care i-a dezlegat? Dar
dacã aceeaºi mânã care îi dezlegase
încearcã sã-i conducã afarã din peºterã
spre a le arãta soarele, sursa primã a
luminii, cel ce face posibilã vederea
omului, cel ce reprezintã, am zice noi,
condiþia de posibilitate a vederii omului,
nu cumva ar fi atât de supãraþi încât ar
considera aceastã cãlãuzã drept
duºmanul cel mai periculos ºi ar încerca
sã se lipseascã de bunele intenþii ale
acestuia?

În sprijinul tezei sale, Platon spune un
lucru greu de combãtut: dupã ce petreci
mult timp în întuneric lumina provoacã
dureri ºi poate fi chiar vãtãmãtoare
ochilor; sã vezi lumina adevãrului dupã
ce ai petrecut timp în peºtera cu iluzii a
istoriei – iatã un alt lucru ce provoacã
dureri ºi convulsii. Judecãtorii ºi procurorii
par cã au dobândit o înþelegere eficientã
a lucrurilor, nu se mai ghideazã dupã
umbre ºi s-au transformat în cãlãuzele
hulite. Ei mijlocesc un adevãr ce nu le
aparþine, uneori fãrã a fi conºtienþi de
misiunea lor, alteori prea conºtienþi. Cei
mai buni sunt însã aceia care, ca toþi
profesioniºtii de vocaþie, sunt modeºti. La
ei e vorba de devotament. A spune cã
apãrã statul de drept îmi sunã incomplet
ºi ºablonard, poate din cauza unei
supra-utilizãri a termenului cu pricina.

Dar cum ar putea fi descriºi mai bine?

Cu cât sunt mai mari eforturile
dedicate depãºirii percepþiei
pre-moderne despre adevãr ºi
dreptate, cu atât mai multe

beneficii va avea societatea la
sfârºitul acestei perioade de

tranziþie.
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C. În loc de concluzie
Eu cred cã adevãraþii magistraþi au

devenit politropici, au nu doar ºtiinþa sterilã
a dreptului pozitiv, ci ºi o capacitate
alarmantã de a-ºi duce demersurile pânã la
capãt, au deci acces la niºte “surse de
putere” la care pânã acum nu aveau. Sunt
un fel de agenþi acoperiþi. Ai cui? Ai
adevãrului.

Probabil Platon s-ar bucura cã un
episod al adevãrului se deruleazã cu
putere într-o þarã aflatã ceva mai la nord
de Atena, þarã în care oamenii au privit
pânã nu de mult umbrele de pe pereþii
peºterii în care trãiau crezând cã sunt
lucrurile însele.
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Nãscut în septembrie 1969 în
Tacuarembó, Uruguay, Jorge

Majfud a absolvit studiile ªcolii Naþionale
de Arte Frumoase (Escuela Nacional de
Bellas Artes) ºi Facultatea de Arhitecturã
din cadrul Universitãþii de la República din
Uruguay. Deþine un masterat în literaturã
ºi un doctorat în Filosofie ºi Litere la
Universitatea din Georgia în 2008. În
ultimii ani s-a dedicat în totalitate literaturii
ºi articolelor prin diverse cãi de comu-
nicaþie. Este cunoscut mai ales pentru
romanele sale ºi pentru eseurile critice
care au apãrut cu regularitate în
prestigioase publicaþii din toatã lumea.
Este membru al comitetului ºtiinþific al
revistei Araucaria din Spania ºi al revistei
The Honor Society of Phi Kappa Phi din
Statele Unite ale Americii, organizaþie
care selecteazã profesorii cei mai renumiþi
din þarã ºi membru profesionist al PEN
Club Internacional.

Majfud a primit mai multe premii la
concursuri literare internaþionale, printre
care ºi Premiul Menþiune Casa de las
Américas (La Habana, Cuba, 2001),
pentru romanul „Regina Americii” (La

Reina de
América). În
anul 2012,
revista Foreign
Policy l-a
desemnat ca
fiind unul dintre
cei mai influenþi
10 intelectuali
ibero-americani.

Eseurile ºi
articolele sale
au fost traduse
în portughezã, francezã, englezã,
germanã, italianã, bascã, greacã ºi în
multe alte limbi.10

1. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei
instanþe din þara dumneavoastrã
pentru a vã proteja drepturile, aþi avea
încredere în sistemul judiciar?

Eu aº spune, ºi acesta în ciuda
înclinaþiei mele naturale spre scepticism,
cã atât în Uruguay, cât ºi în Statele Unite
ale Americii, sistemul judiciar se bucurã
de suficientã încredere. Deºi în diverse
articole (ºi ulterior într-o scrisoare
deschisã de anul trecut semnatã alãturi

INTERVIURI

– Despre justiþie ºi
judecãtori

Interviuri cu scriitorii Jorge Majfud ºi Alfonso
Gumucio-Dagron

Jorge Majfud

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_
Majfud#cite_note-12.
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de Juan Gelman, Eduardo Galeano ºi
Emilio Cafassi, fãrã ca vreunul dintre noi
sã fie jurist, ci dintr-o perpectivã mai puþin
specializatã)11, am criticat dur o decizie
a Curþii Supreme de Justiþie din Uruguay
referitoare la dictatura trecutã, aceasta nu
înseamnã cã sunt împotriva Curþii ºi cu
atât mai puþin împotriva sistemului judiciar
din Uruguay, despre care înþeleg cã oferã
toate garanþiile unui stat democratic ºi al
unei societãþi destul de deschise. Este
redundant sã menþionez cã niciunul dintre
aceste sisteme nu este perfect, ci toate
sunt perfectibile, precum democraþia
însãºi, ca orice lucru legat de fiinþa
umanã. Nedreptatea face parte din orice
sistem de justiþie, dar virtutea cea mai
importantã a acestora este acceptarea
criticii ºi prefigurarea unor modificãri ºi
corecturi care pot fi determinate de oricare
dintre cetãþenii sãi. În Statele Unite ale
Americii sistemul este cumva diferit ºi
cetãþenii pot inclusiv participa la un
proces, ceea ce adaugã o dimensiune
democraticã, dar ºi o dimensiune
psihologicã ºi culturã care îºi are riscurile
sale. Eu însumi am fost de mai multe ori
convocat pentru a face parte din aceste
jurii care trebuie sã se ocupe de cazuri
extreme; evident, am refuzat dând diverse
scuze de la caz la caz.

2. Ce mãsuri consideraþi oportune
pentru consolidarea independenþei
justiþiei ºi câºtigarea încrederii cetã-
þenilor (avocaþi, judecãtori, procurori
etc.)?

Cred cã încrederea în justiþia formalã
începe odatã cu un sistem specific ºi
prima condiþie ar fi independenþa puterilor.
Apoi, acea încredere se modeleazã
pentru o culturã ºi un stil, în acest caz
pentru o culturã care sã combatã corupþia
ºi un stil ritual. Prima provine din umanism

ºi iluminism, în ce cealaltã se trage din
superstiþiile cele mai vechi. Independenþa
îºi are propriile limite ºi dã naºtere la
întrebãri atunci când judecãtorii de scaun
sunt aleºi de preºedinte ºi confirmaþi de
cãtre parlament, cum este cazul Statelor
Unite. Dar ulterior permanenþa sau efici-
enþa acestor judecãtori este pozitivã
dintr-un anumit punct de vedere, întrucât
sunt astfel îndepãrtaþi de avatarele politice
ale oricãrei democraþii: dacã funcþiile lor
nu depind de opiniile lor juridice, atunci
judecãtorii tind sã fie mai independenþi.
Sunt sigur cã cel mai rãu ce s-ar putea
întâmpla unei democraþii ar fi ca cetãþenii
sãi sã lase politica pe mâna unor
politicieni profesioniºti, dar nu sunt la fel
de sigur de asta în cazul sistemului
judiciar. Din contrã, cred cã ar trebui sã
se bazeze în mare parte pe un grad înalt
de profesionalism ºi disputele sã fie
rezolvate de specialiºti. Cu toate acestea,
ar fi o eroare sã se opreascã motorul
oricãrei justiþii, al oricãrei democraþii ºi al
progresului istoric însuºi, acolo unde
aceasta poate exista, ºi anume critica.
Dintr-un punct de vedere total opus, cred
cã lumea ar respecta mai mult judecãtorii
dacã aceºtia nu ar apãrea atât de mult în
spaþiul public. În acelaºi fel a funcþionat
timp de câteva milenii stilul vestimentar
al magistraþilor ºi al preoþilor. Este o formã
destul de neplãcutã de a confirma o
autoritate prin distanþã ºi a funcþionat din
neolitic, dacã nu mai devreme.

3. Care ar trebui sã fie rolul unui
ministru al justiþiei, membru al guver-
nului (ºi solidar cu deciziile luate de
guvern)?

Minim sau niciunul. Deºi acest
minister existã în mai multe state din
lume, pare o contradicþie de fond, poate
o rãmãºiþã a unei tradiþii monarhice, nu

11 Pentru detalii, a se vedea pagina web https:/
/www.escritores.org/recursos-para-escritores/
articulos-de-interes/7947-escritores-contra-
la-impunidad- uruguay-cuando-las-le yes-son-mas-

importantes-que-los-derechos-humanos-cafassi-
galeano-gelman-majfud [accesatã ultima datã la
22.06.2014].
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republicane (dincolo de faptul cã existã
în multe republici), ºi poate de aceea mai
existã încã un Minister al Justiþiei în
Spania. În Franþa are rolul unui
supraveghetor, deºi chiar ºi aºa este un
supervizor politic al unei puteri care ar
trebui sã fie apoliticã ºi liberã de orice
presiune politicã pãrtinitoare. Dacã
aceasta nu a fost niciodatã practica
acestor ministere, mãcar ar trebui sã le
schimbe denumirea. „Ministerul Justiþiei”
este, tehnic vorbind, un oximoron
republican.

4. Care ar fi mãsurile adecvate care
trebuie luate pentru o „definitivã”
separaþie între puterile politice ºi
judiciare? Este o utopie?

Bineînþeles cã este o utopie, la fel cum
sunt obiectivitatea, libertatea, adevãrul ºi
democraþia. Sunt utopii din moment ce
sunt concepte ideale, platonice. Dar dacã
sunt utopice sau ideale, asta nu înseamnã
cã nu sunt practice, având în vedere cã
prezentul lumii materiale se explicã prin
trecut, prezentul fiinþelor umane se
explicã în mare parte prin viitorul lor.
Aceste idealuri ºi aceste utopii sunt
principalele busole ale societãþii moderne:
niciodatã nu se ajunge la Nord ºi nici nu
se doreºte, dar servesc pentru a ºti în ce
parte sã o luãm la fiecare rãscruce de
drumuri, adicã la fiecare crizã. Un aspect
practic l-ar putea constitui slãbirea
progresivã, în mãsura posibilului, a tuturor
pârghiilor puterii publice (guvernul) ºi ale
puterii private (corporaþiile).

5. Sunteþi de acord cu ideea de a
filma ºi difuza procesele judiciare?

Din perspectiva dreptului la informare
al cetãþeanului, aº fi tentat sã rãspund da.
Totuºi, aceasta implicã multe alte riscuri:
nu cred cã expunerea întregului sistem
ºi a protagoniºtilor sãi unei drame
extreme la practicile ºi legile spectacolului
mediatic (ceva asemãnãtor cu ceea ce
se întâmplã la unele nivele din sistemul
judiciar din Statele Unite ºi care
corespunde dorinþei voyeriste a societãþii
de consum ºi a paradoxalelor reþele
sociale) este negativ, poate chiar pervers.

6. În opinia dumneavoastrã, jude-
cãtorul ideal existã deja sau încã nu
s-a nãscut?

Aceasta numai în glumã poate, cel
puþin cât timp ne miºcãm în sfera umanã
a metafizicii. În aceastã ipotezã,
bineînþeles, un credincios nu ar avea dubii
cã judecãtorul ideal existã ºi a existat
întotdeauna (deºi procesul perfect,
Judecata de Apoi, mama tuturor utopiilor
începând cu anticii egipteni, încã nu a
sosit). Este posibil ca într-un viitor
apropiat sã se creeze vreun software ºi
un supercalculator care sã soluþioneze
sau mãcar sã ofere o „soluþie tehnicã”
asupra unei speþe determinate din viaþa
de zi cu zi. Cu toate acestea, nu doar
ideea cã justiþia ºi-ar putea avea
variantele sale, ci ºi o lume judecatã de
maºini ar fi o lume cel puþin monstruoasã.
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Alfonso Gumucio Dragon (nãscut în
1950 în Bolivia) este scriitor, producãtor
de filme, jurnalist, fotograf ºi specialist în
dezvoltarea comunicãrii. Este autorul mai
multor cãrþi despre film ºi comunicarea
pentru schimbare socialã, precum ºi al
mai multor filme documentare, expoziþii
de fotografie ºi al sute de articole. A lucrat
pe cele cinci continente în proiecte de
dezvoltare socialã, precum ºi ca specialist
în dezvoltarea comunicãrii.12

Din cauza implicãrii sale ca jurnalist
progresist, a fost de douã ori forþat sã
trãiascã în exil, prima datã la Paris între
1972 ºi 1978, iar ulterior în Mexic între
1980 ºi 1984.

A studiat cinematografia la Institut des
hautes études cinématographique
(IDHEC) ºi la Universitatea din
Vincennes, Paris. Întors în Bolivia în 1978,
a regizat o serie de documentare pe teme
culturale ºi sociale, lucrând la Centro de
Investigacion y Promocion del Campe-
sinado (CIPCA), o asociaþie nonguverna-
mental ºi a publicat ca jurnalist în diferite
ziare ºi cotidiene.

Începând cu mijlocul anilor ’80, a
cãlãtorit în Africa, Asia, Pacificul de Sud,
America Latinã ºi Caraibe datoritã
activitãþii sale din programele de
dezvoltare a comunicãrii organizate de
mai multe organizaþii internaþionale. A
lucrat cu UNICEF în Nigeria ºi Haiti ºi în
calitate de consultant internaþional pentru
FAO, UNDP, UNESCO, Fundaþia
Rockefeller, AusAID ºi Conservation
International. Este directorul general al
Consorþiului programelor pentru comu-
nicarea pentru schimbarea socialã ºi
cunoscãtor al temelor privind drepturile
copilului, mediul înconjurãtor, popoarele

indigene, artã ºi
culturã, drep-
turile omului,
sãnãtate ºi
dezvoltare sus-
tenabilã.

G u m u c i o
Dagron a publi-
cat peste
douãzeci de
cãrþi, inclusiv
poezie, prozã ºi
studii literare, de film ºi comunicare.

1. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei
instanþe din þara dumneavoastrã
pentru a vã proteja drepturile, aþi avea
încredere în sistemul judiciar?

Nu aº avea încredere, mai ales în
acest moment din istoria noastrã, pentru
cã sistemul judiciar este contaminat de
politicã ºi controlat de puterea executivã,
direct de preºedinte ºi vicepreºedinte.

2. Ce mãsuri consideraþi oportune
pentru consolidarea independenþei
justiþiei ºi câºtigarea încrederii cetãþe-
nilor (avocaþi, judecãtori, procurori
etc.)?

Justiþia bolivianã a favorizat întot-
deauna pe cei care au bani sau influenþã,
iar nu pe cei mai sãraci. Este o justiþie
ineficientã ºi coruptã, care permite ca
80% din populaþia aflatã în închisoare sã
nu aibã o hotãrâre judecãtoreascã, uneori
timp de mai mulþi ani ºi pentru cauze
dintre cele mai simple de soluþionat. Nu
este numai o problemã de independenþã,
ci o problemã de eficienþã a justiþiei. Nu
poate exista încredere cât timp sistemul
de justiþie naþional nu demonstreazã cã

Alfonso Gumucio Dagron

12 http://en.wikipedia.org/wiki/Alfonso_
Gumucio_Dagron
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poate fi just ºi eficient. Ar fi necesarã o
restructurare a întregului sistem,
deoarece este descompus la toate
nivelele. Nu existã mãsuri minore, ar
trebui reconstruit sistemul în integralitatea
sa, sã se modernizeze ºi sã se amplifice
astfel încât sã ajungã la toþi într-un timp
cât mai scurt.

3. Care ar trebui sã fie rolul unui
ministru al justiþiei, membru al
guvernului (ºi solidar cu deciziile luate
de guvern)?

Ministrul Justiþiei, oricâtã bunãvoinþã
ºi experienþã ar avea, este o victimã a unui
sistem distorsionat care în prezent este
politizat ºi pãrtinitor. Este adevãrat cã
sistemul de justiþie a fost întotdeauna
ineficient ºi corupt, dar acum se adaugã
în plus clientelismul politic.

4. Care ar fi mãsurile adecvate care
trebuie luate pentru o „definitivã”
separaþie între puterile politice ºi
judiciare? Este o utopie?

Este necesarã o restructurare a puterii
judecãtoreºti cu sprijin internaþional, astfel
încât sã se înveþe din bunele practici ale
altor state. Este fundamental ca guvernul
sã nu aibã nicio posibilitate de a influenþa,
cum s-a întâmplat pânã acum. Nu este o
utopie, dar trebuie un guvern care sã fie
mai puþin autoritar, care sã înþeleagã
importanþa unei justiþii independente de

influenþa politicã ºi mai ales un guvern
care sã investeascã în recrearea
completã a sistemului judiciar.

5. Sunteþi de acord cu ideea de a
filma ºi difuza procesele judiciare?

Într-adevãr, mi se pare cã transpa-
renþa proceselor este fundamentalã.
Justiþia bolivianã funcþioneazã în umbrã,
în afara sãlilor unde se desfãºoarã
procesele. Nu este o justiþie deschisã, ci
o justiþie plinã de subterfugii ºi manipulãri
care se fac în întuneric.

6. În opinia dumneavoastrã,
judecãtorul ideal existã deja sau încã
nu s-a nãscut?

Existã fãrã îndoialã judecãtori oneºti,
dar care nu au posibilitatea de a schimba
sistemul. Judecãtorul ideal este cel care
ia decizii fãrã influenþe nici politice nici
financiare, trebuie sã fie o persoanã cu
valori etice dobândite din educaþia datã
în familie. O educaþie precarã nu poate
da naºtere unor profesioniºti care sã-ºi
îndeplineascã serviciul cu un simþ de
responsabilitate ºi eticã.

Interviuri realizate de
Carla Anghelescu,

judecãtor, Judecãtoria Sectorului 1
Bucureºti

ºi
Dragoº Cãlin,

judecãtor, Curtea de Apel Bucureºti
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A. Introducere

În februarie 2013, Ministrul Justiþiei
din Luxembourg a propus o reformã

majorã a sistemului judiciar.14 Una dintre
propuneri consta în crearea unui Consiliu
Naþional de Justiþie (Conseil National de
la Justice) care sã aibã ca rol protejarea
independenþei sistemului judiciar ºi buna
administrare15 a justiþiei.16 Conform
declaraþiei de presã17, acest Consiliu ar
fi fost responsabil cu recrutarea, numirea
ºi promovarea magistraþilor18, procedurile
disciplinare, stabilirea unor reguli de eticã
judiciarã, reglementarea organizãrii
judiciare, promovarea ºi protejarea jude-
cãtorilor, primirea ºi soluþionarea plânge-
rilor privind funcþionarea sistemului judi-
ciar ºi realizarea de recomandãri în vede-
rea îmbunãtãþirii funcþionãrii acestuia.
Consiliul ar fi fost compus din magistraþi
ºi non-magistraþi.

Propunerea se referã în mod expres
la Înaltul Consiliu de Justiþie al Belgiei.19

Este adevãrat cã în Belgia câteva dintre
atribuþiile anterior menþionate sunt înde-

plinite de acest Consiliu, în vreme ce
altele sunt date în sarcina unor instituþii
distincte. Prezenta lucrare analizeazã
noile organe care guverneazã sistemul
judiciar.

B. Înaltul Consiliu de Justiþie20

La jumãtatea anilor 1990, ºase tinere
belgiene au fost rãpite, patru dintre ele
fiind omorâte. Atrocitãþile au fost comise
de un bãrbat numit Marc Dutroux. O
seamã de neajunsuri din cazul Dutroux
au dat naºtere unei nemulþumiri generale
în Belgia faþã de sistemul judiciar naþional
ºi funcþionarea agenþilor de punere în
executare a legii. Reforma în justiþie a fost
propulsatã pe agenda politicã în aprilie
1998, când Dutroux, în timp ce era
transferat la o instanþã fãrã cãtuºe, a reuºit
sã scape. A fost prins câteva ore mai
târziu. În urma cazului, au fost anunþate
câteva propuneri de reformare a siste-
mului judiciar, urmãrindu-se un sistem mai
bun din punct de vedere calitativ, mai
eficient, transparent ºi uman. În ceea ce
priveºte corpul magistraþilor, eliminarea

All the institutions that govern the judiciary concern (or should concern) the most
important pillars: independence of the judiciary. Over the years, in Belgium were created
numerous bodies governing the judiciary, which sometimes overlap or contradict,
skills that lead to a surplus of recommendations. Sometimes very good candidates
for these did not have opportunities due to lack of political support.

Keywords: appointment of magistrates, judiciary institutions, judiciary reform,
independence of the judiciary

14 François Biltgen présente les avant-projets
de loi portant organisation du Conseil national de
la Justice et de la Cour suprême (www.mj.public.lu/
actualites/2013/02/Cour_supreme/index.html,
accesat ultima datã pe 7 mai 2013).

15 Avant-projet de loi portant organisation du
Conseil national de la Justice (www.mj.public.lu/
actualites/2013/02/Cour_supreme/APL_Conseil_
national_de_la_Justice_25_fevrier_2013.pdf,
accesat ultima datã pe 7 mai 2013).

16 O altã propunere viza crearea unei Curþi
Supreme (avant-projet de loi portant organisation
de la Cour suprême (www.mj.public.lu/actualites/
2013/02/Cour_supreme/APL_Cour_supreme_
25_fevrier_2013.pdf, accesat ultima datã pe 7 mai

2013)). Acest subiect nu se circumscrie obiectului
prezentei lucrãri.

17 Dossier de presse. Conseil national de la
Justice. Cour supreme, 27 February 2013
( w w w. m j . p u b l i c . l u / a c t u a l i t e s / 2 0 1 3 / 0 2 /
Cour_supreme/Dossier_de_presse_reforme_
Justice.pdf, accesat ultima datã pe 7 mai 2013).

18 Corpul magistraþilor este compus din
judecãtori ºi procurori din cadrul Ministerului Public.

19 Avant-projet de loi portant organisation du
Conseil national de la Justice (www.mj.public.lu/
a c t u a l i t e s / 2 0 1 3 / 0 2 / C o u r _ s u p r e m e /
APL_Conseil_national_de_la_Justice_25_fevrier_2013.pdf,
last accessed on 7 May 2013), 35-37.

20 www.csj.be/fr (French) – www.csj.be/nl
(Dutch), accesat ultima datã pe 14 mai 2013.
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aºa-numitelor „numiri politice”, în temeiul
cãrora o persoanã era desemnatã direct
magistrat pe baza preferinþelor politice ale
acesteia, mai degrabã decât pe baza
capacitãþii ºi aptitudinii de a desfãºura o
astfel de activitate, precum ºi introducerea
unui control extern al justiþiei reprezentau
principalele puncte.

Reforma a fost numitã „Reforma-
Caracatiþã”:21 o reformã cuprinzãtoare ºi
profundã a justiþiei ºi a organelor de
punere în executare. Douã sunt aspectele
relevante în acest context: modificarea
articolului 151 din Constituþia Belgiei
referitor la independenþa justiþiei,22 pre-
cum ºi crearea Înaltului Consiliu de
Justiþie.23

Anterior anului 1998, principiul
independenþei judecãtoreºti,24 o piatrã de
temelie a oricãrui stat democratic, a fost
o normã nescrisã în Belgia. Abia în anul
1998 a fost reglementatã de articolul 151
alin. (1) din Constituþie.

Judecãtorii sunt independenþi în
exercitarea atribuþiilor jurisdicþionale.
Procurorul este independent în condu-
cerea de anchete individuale ºi trimiteri
în judecatã, fãrã a aduce atingere
dreptului ministrului competent de a
ordona trimiteri în judecatã ºi de a
prescrie directive obligatorii în materia
politicii penale, inclusiv în ceea ce priveºte
politica anchetelor penale ºi a trimiterilor
în judecatã.

Baza legalã constituþionalã a Înaltului
Consiliu de Justiþie (Hoge Raad voor de
Justitie; Conseil supérieur de la Justice;
Hoher Justizrat) se regãseºte în Articolul
151 alin. (2) ºi urm. din Constituþie, în timp
ce regulile detaliate referitor la alcãtuirea
ºi competenþele sale sunt reglementate
de dispoziþiile Pãrþii a II-a din Codul
judiciar privind organizarea judiciarã.25

Înaltul Consiliu de Justiþie nu face parte
din puterea judecãtoreascã drept a treia
putere în stat. Nu este o instanþã în sensul
Articolului 40 din Constituþia Belgiei.26

Articolul 151 alin. (2) statueazã în mod
expres faptul cã Înaltul Consiliu de Justiþie
respectã independenþa justiþiei. Acesta nu
aparþine nici puterii executive nici puterii
legislative. El reprezintã o instituþie sui
generis având propriile competenþe, ce
serveºte drept intermediar, sau ca o punte
de legãturã, între justiþie, pe de o parte,
ºi puterile executivã ºi legislativã, pe de
altã parte.

Înaltul Consiliu de Justiþie este compus
din douã colegii, unul vorbitor de limba
germanã ºi celãlalt vorbitor de limba
francezã, fiecare având 22 de membri.
Mandatul acestora dureazã patru ani, cu
posibilitate de reînnoire o singurã datã.
Împreunã, cei 44 de membri alcãtuiesc
Adunarea Generalã a Înaltului Consiliu de
Justiþie. Fiecare colegiu este compus din
11 judecãtori ºi procurori ºi 11 non-ma-
gistraþi. Primii sunt aleºi de cãtre magis-

21 Numele de caracatiþã, sau „opt-picioare”, se
referã la faptul cã opt partide politice au încheiat
„Convenþia Caracatiþã” (the “Octopus-agreement”).

22 Pentru o variantã în englezã a Constituþiei
Belgiei, a se vedea www.dekamer.be/kvvcr/
p d f _ s e c t i o n s / p u b l i c a t i o n s / c o n s t i t u t i o n /
grondwetEN.pdf, accesat ultima datã pe 10 mai
2013.

23 Modification à la Constitution din 20
Noiembrie 1998, Moniteur Belge 24 Noiembrie
1999, 37679 ºi Loi modifiant certaines dispositions
de la deuxième partie du Code judiciaire concernant
le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et
la désignation de magistrats et instaurant un
système d’évaluation pour les magistrats din 22

Decembrie 1998, Moniteur Belge 2 Februarie 1999,
2922. A se vedea DELPÉRÉE (2002), 89-104 ºi
LAENENS & STORME (2000).

24 Pentru o analizã recentã ºi aprofundatã, a
se vedea ALLEMEERSCH et al. (2011), 307-356.

25 Articolele 259bis-1 la 259bis-22 din Codul
judiciar. A se vedea DE BRUYN (1999), 401 et seq.;
DUPRÉ (1998-1999), 1507 et seq.; KLOECK (2001),
357-381; MATRAY (2002), 153-190; MATRAY (2009),
35-62; RAES & LAENENS (2000); STORME (2005) ºi
VERDUSSEN (1999).

26 „Puterea judecãtoreascã este exercitatã de
cãtre instanþele judecãtoreºti. Hotãrârile instanþelor
sunt executate în numele Regelui”.
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traþi, în timp ce ultimii sunt numiþi de cãtre
Senatul Belgiei. Din componenþa
colegiilor trebuie sã facã parte cel puþin
patru avocaþi cu o experienþã profesionalã
de cel puþin zece ani, trei profesori cu o
experienþã profesionalã de cel puþin 10
ani, precum ºi patru membri cu cel puþin
zece ani de experienþã într-un domeniu
de activitate relevant (juridic, economic,
administrativ, social sau ºtiinþific).27

Compunerea Înaltul Consiliu se publicã
în Belgisch Staatsblad, Monitorul Oficial
al Belgiei. Constituantul belgian a dorit sã
creeze o instituþie apoliticã cu o paritate
lingvisticã clarã, care sã sublinieze faptul
cã sistemul judiciar belgian constituie
(încã) o problemã de nivel federal, precum
ºi o egalitate completã între magistraþi ºi
non-magistraþi, excluzând astfel orice
formã de corporatism.28

Colegiul de conducere al Înaltului
Consiliu de Justiþie este alcãtuit din patru
membri aleºi din cadrul Adunãrii

Generale. Colegiul de conducere este
însãrcinat cu coordonarea activitãþilor
Înaltului Consiliu ºi al Colegiilor. Preºe-
dinþia Înaltului Consiliu este alternativã,
astfel încât fiecare dintre cei patru membri
ai colegiului de conducere îndeplineºte
pe rând funcþia de preºedinte.

Fiecare colegiu este compus din câte
douã comitete: Comitetul de numire ºi
desemnare, alcãtuit din 14 membri din
care ºapte magistraþi ºi, respectiv, ºapte
non-magistraþi, ºi Comitetul consultativ ºi
de investigare, compus din opt membri,
din care patru magistraþi ºi patru
non-magistraþi. Membrii vorbitori de limba
olandezã ºi cei vorbitori de limba francezã
din cele douã Comitete de numire ºi
desemnare alcãtuiesc Comitetul reunit de
numire ºi desemnare. Membrii vorbitori
de limba olandezã ºi cei vorbitori de limba
francezã din cele douã Comitete consul-
tative ºi de investigare alcãtuiesc Comi-
tetul reunit consultativ ºi de investigare.

Organigrama Înaltului Consiliu de Justiþie:

27 În trecut, au avut funcþia de membru în Înaltul
Consiliu de Justiþie funcþionari publici, jurnaliºti,

grefieri ºi auditori.
28 LAENENS et al. (2012), 176.
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Competenþele Înaltului Consiliu de
Justiþie sunt prevãzute de dispoziþiile art.
151 alin. 3 din Constituþie. Aceasta nu
este o listã exhaustivã. Conform art. 151
alin. 3 ultimul paragraf, o lege adoptatã
cu o anumitã majoritate poate reglementa
alte competenþe ale Consiliului.

Aceste competenþe pot fi împãrþite în
trei categorii: numirea ºi desemnarea
magistraþilor (1), controlul extern asupra
funcþionãrii puterii judecãtoreºti (2) ºi
consilierea factorilor de decizie politicã în
legãturã cu îmbunãtãþirea sistemului
judiciar (3).

1. Numirea ºi desemnarea magis-
traþilor29

Comitetele de numire ºi desemnare a
magistraþilor sunt responsabile pentru
organizarea examenelor pentru dobân-
direa calitãþii de judecãtor sau procuror.
Pentru candidaþii cu cel puþin un an de
experienþã în domeniul juridic, existã un
examen scris ºi oral pentru accesul la un
stagiu judiciar.30 Pentru avocaþii cu mai
multã experienþã în domeniul juridic,
Comitetele organizeazã un examen de
capacitate,31 care oferã accesul imediat
pentru un post vacant. În sfârºit, pentru

avocaþii cu experienþã de cel puþin 20 de
ani în domeniul juridic, Comitetele
organizeazã un examen oral, care de
asemenea oferã acces direct la funcþia
de judecãtor sau procuror.

Astfel cum a fost deja menþionat, unul
dintre aspectele cheie ale „reformei
caracatiþã” ºi ale creãrii Înaltului Consiliu
de Justiþie a fost sfârºitul aºa-numitei
„numiri politice”, conform cãreia o
persoanã era numitã direct magistrat pe
baza preferinþelor sale politice, mai mult
decât pe baza capacitãþii sale ºi
aptitudinilor sale de a ocupa funcþia de
magistrat. In prezent, executivul numeºte
în continuare magistraþi, însã aceasta se
bazeazã pe o motivare obiectivã a
Comitetelor de desemnare ºi numire a
magistraþilor a Înaltului Consiliu de
Justiþie.32 Dupã o perioadã de consultare,
este realizatã o comparare obiectivã a
candidaþilor. Dacã un candidat întruneºte
douã treimi din voturile Comitetului de
numire ºi desemnare competent, acesta
este numit pentru funcþia vacantã.

Allemeersch et al. au subliniat cã acest
proces de numire ºi promovare este încã
criticabil în sensul în care încã existã un

29 Articolul 151 alin. 3: 1. numirea candidaþilor
pentru desemnarea ca judecãtor de pace, judecãtor
sau judecãtor al Curþii Supreme; 2. desemnarea
candidaþilor pentru numirea ca preºedinte al Curþii
Supreme, preºedinte al unei curþi de apel sau
preºedinte al unei instanþe de grad inferior; 3.
accesul la funcþia de judecãtor sau procuror; (...) 5.
stabilirea profilelor pentru funcþiile la care se face
referire la punctul 2; (...). Pentru o prezentare
detaliatã a modul de selectare, desemnare ºi
promovare a se vedea ALLEMEERSCH et al.
(2011), 317 ºi TAELMAN (2013), 412-415. Regulile
sunt prevãzute de art. 2591 – 2597 din Codul
Judiciar.

30 Pentru a deveni procuror, existã o scurtã
perioadã de stagiaturã de 18 luni. Pentru a deveni
judecãtor, perioada de stagiaturã este mai lungã,
de 36 de luni.

31 Pentru a deveni procuror, un avocat trebuie
sã aibã 5 ani de experienþã în domeniul juridic.
Pentru a deveni judecãtor, este necesarã o
experienþã de 10 ani în domeniul juridic.

32 Executivul poate refuza o numire, însã

aceasta trebuie motivatã. Înaltul Consiliu are atunci
15 zile pentru a propune o nouã numire. Acest lucru
se întâmplã rareori, deºi existã un caz important [a
se vedea LAMON (2013), 8)]. In 2012, un avocat din
Antwerp s-a înscris pentru a ocupa un post de
judecãtor la judecãtoria din Antwerp. A fost
nominalizat ca cel mai bun candidat de cãtre
Comitetul de numire ºi desemnare de limbã
olandezã. Ministrul Justiþiei a refuzat sã îl numeascã
din moment ce în 2011 fusese condamnat pentru o
infracþiune. Refuzul a fost transmis Înaltului Consiliu
de Justiþie. Acelaºi Comitet l-a nominalizat pe avocat
din nou. Comitetul a constatat cã lipsa antecedentelor
în cazierul judiciar nu constituie o condiþie pentru a
deveni judecãtor. Mai mult, candidatul a menþionat
condamnarea. Din nou ministrul a refuzat decizia
Comitetului. Avocatul a declanºat o procedurã înaintea
Consiliului de Stat. Consiliul i-a respins cererea ºi a
statuat cã un candidat care a fost condamnat pentru
o infracþiune de pãrãsire a locului accidentului este
prezumat a nu întruni calitãþile necesare pentru
exercitarea funcþiei de judecãtor (Consiliul de Stat,
Geernaert, 4.2.2013).
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grad potenþial de influenþã politicã ºî
ideologicã. Problema pare sã constea în
compunerea Înaltului Consiliu, din a cãrui
jumãtate de membri sunt numiþi de cãtre
Senat. Existã o îndoialã cã membrii astfel
aleºi sunt ghidaþi de propriile convingeri
ideologice ºi politice. 33 Foºti membri ai
Înaltului Consiliu neagã aceastã criticã
susþinând cã nu au observat niciodatã
nicio influenþã politicã sau ideologicã a
non-magistraþilor. In orice caz,
componenþa diversificatã a Comitetelor
de Numire ºi desemnare funcþioneazã ca
o garanþie.34

2. Controlul extern asupra funcþionãrii
sistemului judiciar35

Comitetele consultative ºi de
investigare ale Înaltului Consiliu de
Justiþie efectueazã controlul extern
asupra modului de funcþionare a
sistemului judiciar, fiind superioare
mecanismelor interne existente. Aceastã
atribuþie se realizeazã prin intermediul
unui sistem centralizat de plângeri,
precum ºi prin funcþionarea ca instanþe.
Trebuie subliniat faptul cã Comitetele nu
au dreptul de a interveni în procese în
desfãºurare.36 Toate recomandãrile
Comitetelor sunt supusã aprobãrii
Adunãrii Generale ºi transmise ministrului
Justiþiei, Camerei Deputaþilor, Senatului,
Preºedinþilor tuturor instanþelor ºi tuturor
procurorilor ºi procurorilor-ºefi.37

Comitetele consultative ºi de investi-
gare primesc plângeri sesizãri privind
modul de funcþionare al corpului de
magistraþi.38 Orice persoanã (cetãþeni,
rezidenþi, avocaþi, judecãtori, grefieri etc.)
poate formula o sesizare. Conform legii,
plângerile trebuie sã fie formulate în scris,

semnate ºi datate ºi trebuie sã conþinã
identitatea persoanei reclamante.
Urmãtoarele plângeri sunt considerate
inadmisibile:

- plângerile care fac obiectul unor
proceduri penale sau disciplinare;

- plângerile referitoare la conþinutul
unei hotãrâri judecãtoreºti;39

- plângerile care au mai fost analizate
ºi care nu conþin elemente noi;

- plângerile care pot fi formulate pe
calea unei alte proceduri (de exemplu,
prin intermediul cãii de atac a apelului);

- plângerile care sunt vãdit nefondate.
Dacã plângerea este de competenþa

unor alte autoritãþi, Comitetul va declina
soluþionarea acesteia. Odatã admisã
plângerea, aceasta este transmisã
superiorului ierarhic al magistratului sau
membrului al puterii judecãtoreºti împotriva
cãruia a fost îndreptatã sesizarea.
Magistratul în cauzã este notificat ºi poate
formula un punct de vedere scris sau oral.
Comitetul poate solicita informaþii supli-
mentare de la toþi magistraþii la care face
referire sesizarea. La final, reclamantul este
informat asupra rezultatului. Înaltul Consiliu
de Justiþie poate formula recomandãri ºi
poate promova acþiuni privind îmbunãtãþirea
funcþionãrii sistemului judiciar. De
asemenea, poate sesiza autoritãþile
disciplinare atunci când considerã cã au fost
încãlcate reglementãrile de naturã
disciplinarã. O datã pe an, fiecare Comitet
consultativ ºi de investigare întocmeºte un
raport privind mãsurile ce au fost luate ca
urmare a sesizãrilor primite. Acestea sunt
integrate într-un raport anual al Înaltului
Consiliu de Justiþie.

33 ALLEMEERSCH et al. (2011), 320.
34 AERTS&BOONE (2010),8.
35 Articolul 151 alin. 3: ‘’(...) 7. supravegherea

generalã ºi promovarea utilizãrii mijloacelor de
control intern; 8. pânã la excluderea tuturor
competenþelor penale ºi disciplinare: - primirea ºi
urmãrirea plângerilor legate de funcþionarea puterii
judecãtoreºti; - efectuarea unei anchete privind

funcþionarea sistemului judiciar”.
36 Articolul 259bis – 17 din Codul judiciar.
37 Articolul 259bis – 18 din Codul judiciar.
38 Articolul 259bis – 15 din Codul judiciar.
39 Pe parcursul unui mandat, fiecare judecãtor

ºi procuror poate participa la 5 formãri permanente
oferite de Institut (articolul 4 din Legea din 31
ianuarie 2007).
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Conform Raportului anual din 2011,40

în acel an au fost formulate 274 de
plângeri,41 fiind analizate 307. Cele mai
multe plângeri conþineau critici privind o
soluþie42 (25,79%) sau desfãºurarea lentã
a procedurii judiciare (14,74%). Altele
priveau aspecte de comunicare (10%),
participanþi la judecatã (de ex., avocaþi
sau notari) sau lipsa de respect a unui
judecãtor sau grefier (7,11%). 10, 26%
dintre plângeri nu aveau legãturã cu
modul de funcþionare a sistemului judiciar.
Doar 52 (sau 37,41%) din cele 307
plângeri erau întemeiate (majoritatea, de
30 de sesizãri) se refereau la desfãºu-
rarea lentã a unei proceduri judiciare). În
privinþa altor plângeri, Înaltul Consiliu de
Justiþie nu era competent (63,42%) sau
au fost respinse ca neîntemeiate
(62,59%).

Comitetul reunit consultativ ºi de
investigare poate efectua ºi o anchetã
specialã privind funcþionarea sistemului
judiciar, respectiv aºa-numitele instanþe
de audit.43Ancheta poate fi iniþiatã din
oficiu,44 la cererea ministrului Justiþiei sau
la cererea majoritãþii membrilor Camerei

Deputaþilor sau Senatului. Auditul este
transmis preºedintelui instanþei implicate
care trebuie sã raporteze Comitetului. În
cazuri excepþionale,45 auditul este
efectuat chiar de Comitetul însuºi, sub
coordonarea unui membru magistrat.
Comitetul poate vizita instanþa în cauzã
ºi poate lua mãsurile pe care le considerã
necesare. Poate consulta ºi copia dosare
ale instanþei,46 ºi asculta magistraþi, care
pot face declaraþii fãrã a încãlca secretul
profesional. La finalul anchetei, Comitetul
redacteazã un raport care trebuie aprobat
cu douã treimi din membrii sãi.

De la începerea activitãþii sale în anul
2000, Înaltul Consiliu de Justiþie a efec-
tuat, prin intermediul Comitetului reunit
consultativ ºi de investigare, 9 anchete
de audit a instanþelor.47 De exemplu, în
2010 un audit de instanþã a fost realizat
în privinþa instanþelor comerciale, în spe-
cial în ceea ce priveºte Curtea
Comercialã din Bruxelles.48 Auditul a fost
solicitat de cãtre ministrul Justiþiei, cauza
fiind posibilele neregularitãþi comise de
preºedintele instanþei în selectarea ºi
numirea magistraþilor-asistenþi ºi

40 Consiliul Superior al Justiþiei, Raportul anual
2011, aprobat de Adunarea generalã la data de 30
mai 2012 (http://www.csj.be/sites/5023.b.
fedimbo.belgium.be/files/press_publications/
r0033f.pdf, accesat ultima datã pe 6 August 2013).

41 În 2010, a primit 347 de plângeri, în 2009:
385, în 2008: 323, iar în 2007: 341.

42 Aceasta cuprinde atât hotãrârile
judecãtoreºti, cât ºi soluþiile de netrimitere în
judecatã date de cãtre procuror.

43 Articolul 259bis – 16 din Codul judiciar.
44 Este necesarã întrunirea majoritãþii simple a

Comitetului reunit consultativ ºi de investigare.
45 La cererea ministrului Justiþiei, sau atunci

când, datoritã obiectului anchetei, nu este
recomandabilã însãrcinarea preºedintelui instanþei
respective cu desfãºurarea anchetei.

46 Pe 27 martie 2013, a fost transmisã Camerei
Deputaþilor o propunere legislativã prin care sã se
permitã Comitetului reunit consultativ ºi de
investigare sã consulte dosare care nu sunt
confidenþiale (Proposition de Loi modifiant le Code
judiciaire en vue d’octroyer à la Commission d’avis
et d’enquête réunie du Conseil supérieur de la

Justice la compétence de consulter des dossiers
judiciaires non clôturés of 27 March 213, DOC
53-2728/001 (www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/
2728/53K2728001.pdf, accesat ultima datã la 9 mai
2013)).

47 A se vedea www.csj.be/fr/search/
apachesolr_search?filters=type%3Apublication%20tid%3A27,
accesat ultima datã pe 5 Mai 2013. Au fost auditate
urmãtoarele instanþe ºi parchete: Parchetul din
Bruxelles (2001 ºi 2006), instanþa penalã din
Charleroi (2002), Curtea de Apel din Bruxelles (2004,
2008 ºi 2009), instanþa de poliþie din Bruxelles (2008),
instanþele comerciale (2010) ºi instanþele de litigii
de muncã din Namur/Dinant (2011).

48 Consiliul Superior de Justiþie, Auditul
Tribunalului Comercial. Raportul aprobat de
Comisia reunitã de aviz ºi anchetã pe 16 decembrie
2010 (http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.
belgium.be/files/press_publications/r0028f.pdf,
accesat ultima datã pe 6 August 2013).

49 În ianuarie 2013, preºedintele Curþii
comerciale din Bruxelles a fost condamnat de
Curtea de Apel din Bruxelles pentru fals ºi încãlcarea
secretului profesional.
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experþilor.49 În raportul sãu final, Comitetul
a fãcut câteva recomandãri privind
funcþionarea ºi atribuþiile magistraþilor
asistenþi (în special în procedurile de
insolvenþã) ºi ale experþilor judiciari.

3. Consilierea factorilor de decizie
politicã în legãturã cu îmbunãtãþirea
sistemului judiciar50

Comitetul reunit consultativ ºi de
investigare al Înaltului Consiliu de Justiþie
asigurã consilierea factorilor de decizie
politicã asupra îmbunãtãþirii modului de
funcþionare a sistemului judiciar.51

Aceastã activitate constã în principal în
elaborarea de opinii în privinþa propu-
nerilor legislative ºi a memorandumurilor
politice pentru ministrul Justiþiei, Camera
Deputaþilor sau Senat. Comitetul oferã
consiliere în ceea ce priveºte funcþionarea
generalã a sistemului judiciar, obþinerii
resurselor disponibile, precum ºi referitor
la propunerile legislative care au
consecinþe asupra modului de funcþionare
a sistemului judiciar. Comitetul poate
formula solicitãri ºi întrebãri adresate
membrilor puterii judecãtoreºti, prin
intermediul superiorilor ierarhici, în
vederea informãrii. Opiniile oferite nu sunt
obligatorii.

Începând cu anul 2000, Comitetul a
elaborat 87 de opinii,52 în diverse domenii,
anume cu privire la: pedepse financiare
ºi cheltuieli de judecatã în procesele
penale (2013), reforma judiciarã preco-
nizatã ºi mobilitatea judecãtorilor (2013),
liberarea condiþionatã (2012), evidenþa
victimelor infracþiunilor (2012), reforma
instanþelor cu juraþi (2011), experþii
judiciari (2011), procedura somaþiei
europene de platã (2011), introducerea
unei instanþe de familie (2010), introdu-

cerea unei proceduri colective (2009),
evaluarea judecãtorilor (2006), recupe-
rarea onorariilor de avocaþi (2006) etc. De
asemenea, Comitetul a elaborat 17
recomandãri,53 de exemplu, cu privire la
cãile de atac (2010), comunicarea în
instanþe (2010), dezvãluirea identitãþii
judecãtorilor cãtre justiþiabili (2009),
managementul financiar al registraturilor
(2008), remuneraþia experþilor judiciari
(2006) etc.

În 2001, Allemeersch et al. a evaluat
cele trei competenþe ale Înaltului Consiliu
de Justiþie dupã cum urmeazã:

În primul rând, procesul de selecþie a
magistraþilor a devenit într-adevãr mai
obiectiv. Prin profesionalismul sãu, a
crescut atractivitatea carierei judiciare ºi
credibilitatea procesului de recrutare.
Fãrã îndoialã cã acesta a avut un efect
pozitiv general asupra calitãþilor ºi
aptitudinilor judecãtorilor nou-numiþi. În al
doilea rând, Înaltul Consiliu s-a dovedit
un consilier abil ºi de încredere al facto-
rilor de decizie, aducând un plus de
valoare procesului decizional ºi impunând
respect din partea celorlalþi participanþi.
În ceea ce priveºte al treilea obiectiv
constând în exercitarea controlului asupra
sistemului judiciar, existã încã loc pentru
îmbunãtãþiri. În timp ce Înaltul Consiliul a
realizat niºte investigaþii de audit a perfor-
manþelor anumitor instanþe – concluziile
sale fiind deseori preluate în mod extensiv
de cãtre media naþionalã – acesta nu
beneficiazã de instrumentele necesare
pentru efectuarea unor investigaþii
aprofundate în ipoteza unor neregularitãþi
grave ºi sã urmãreascã rezultatul acestora,
realizând recomandãri la finalul acestora.
De asemenea, existã probleme referitoare
la canalele de informare, în sensul cã

50 Articolul 151 alin. 3: “(...) 6. consilierea ºi
realizarea de propuneri privind modul general de
operare ºi organizare a sistemului judiciar (...)”.

51 Articolul 259bis – 12 din Codul judiciar.
52 A se vedea www.csj.be/fr/search/

apachesolr_search?filters=type%3Apublication%
20tid%3A24, accesat ultima datã pe 5 mai 2013.

53 A se vedea www.csj.be/fr/search/
apachesolr_search?filters=type%3Apublication%
20tid%3A29, accesat ultima datã pe 5 mai 2013.
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comitetele ce se ocupã de promovarea
unui anumit judecãtor nu au cunoºtinþã
de existenþa procedurilor penale sau
disciplinare în care este implicat
judecãtorul respectiv sau nici mãcar
despre constatãrile relevante din raportul
efectuat din oficiu de Comitetele de audit
ale Consiliului. În sfârºit, s-a dovedit cã
sistemul conform cãruia cetãþenii pot
apela la Înaltul Consiliu pentru plângeri
privind sistemul judiciar nu este foarte
accesibil, fiind dificil de parcurs ºi
ineficient.54

În cuprinsul înþelegerii de coaliþie din
2011, Guvernul intenþioneazã sã refor-
meze rolul Înaltului Consiliu de Justiþie,
în special atribuþiile sale privind controlul
extern.55 Deja în decembrie 2011, Înaltul
Consiliu a emis o opinie în privinþa acestei
intenþii.56 Consiliul propune extinderea ºi
facilitarea puterii sale de a conduce o
anchetã specialã în modul de operare a
sistemului judiciar. Prin aceasta, doreºte
sã fie capabil sã efectueze o asemenea
anchetã nu numai în cazul disfuncþiilor de
ordin structural ºi organizaþional, dar ºi
în cazul disfuncþiilor individuale. Ancheta
trebuie întotdeauna sã fie desfãºuratã
numai de cãtre Consiliu, în care preºe-
dintele instanþei avute în vedere poate fi
desemnat pentru a efectua anumite
investigaþii. Consiliul ar trebui de ase-
menea, sã aibã acces la procedurile
judiciare aflate pe rol ºi la dosarele (civile
ºi penale) care nu au fost declarate
confidenþiale, fãrã permisiunea preºe-
dintelui instanþei respective. Consiliul ar
trebui sã poatã organiza ºi o audiere.

Raportul final trebuie sã ofere o perspec-
tivã asupra recomandãrilor structurale ºi
specifice, iar Consiliul ar avea puterea de
a decide cui i se comunicã acest raport.
Din punct de vedere organizaþional,
Consiliul urmãreºte crearea unei noi
Comisii de control extern ºi recomandãri
(care sã înlocuiascã Comitetul reunit
consultativ ºi de investigare), compus din
patru comitete (comitetul de audit,
comitetul pentru anchete speciale,
comitetul de limbã olandezã pentru
soluþionarea plângerilor ºi comitetul de
limbã francezã pentru soluþionarea
plângerilor).

C. Institutul Belgian de Formare
Judiciarã57

Institutul Belgian de Formare Judiciarã
(Instituut voor Gerechtelijk Opleiding;
Institut de Formation Judiciaire; Institut für
Ausbildungen im Gerichtswesen) a fost
înfiinþat în anul 2007.58 ªi-a început
activitatea în ianuarie 2009. Institutul
organizeazã doar pregãtirea profesionalã
a membrilor corpului magistraþilor ºi
schimburile de experienþã profesionalã.
Printre atribuþiile sale nu se numãrã
pregãtirea pentru examenele pentru
admiterea în profesia de judecãtor sau
procuror. Institutul doreºte sã contribuie
la eficientizarea sistemului judiciar prin
dezvoltarea competenþelor profesionale
ale membrilor acestuia.

Asemenea Înaltului Consiliu de Jus-
tiþie, Institutul Belgian de Formare Judi-
ciarã este o instituþie independentã.

54 ALLEMEERSCH et. al. (2011), 316.
55 Acordul de guvernare din 1 decembrie 2011

(www.premier.be/sites/all/themes/custom/tcustom/
F i l e s / A c c o r d _ d e _ G o u v e r n e m e n t _ 1 e r _
decembre_2011.pdf, accesat ultima datã pe 8 Mai
2013), 139.

56 Consiliul Superior de Justiþie, Avizul din oficiu
privind reforma competenþelor Consiliului Superior
de Justiþie în materia controlului extern, în special
în materia anchetei. Aprobat de Adunarea generalã
pe 21 decembrie 2011 (http://www.csj.be/sites/
5 0 2 3 . b . f e d i m b o . b e l g i u m . b e / f i l e s /

press_publications/a0075b.pdf, accesat ultima datã
pe 6 August 2013).

57 www.igo-ifj.be/, accesat ultima datã pe 10
Mai 2013. Pentru o broºurã în limba englezã, a se
vedea www.iojt.org/iojt2/library/IOJTarticle.pdf,
accesat ultima datã pe 10 Mai 2013.

58 Legea privind formarea judiciarã ºi înfiinþarea
Institutului de formare judiciarã din 31 ianuarie 2007,
publicatã în Monitorul Belgian din 2 februarie 2007,
5481. A se vedea TAELMAN (2013), 416-418; VAN DEN

BROECK (2009), 81 et seq. ªi VAN HAEGENBORGH

(2008), 95 et seq.
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Potrivit Consiliului Consultativ European
al Judecãtorilor,59 formarea judecãtorilor
ar trebui încredinþatã unui organism spe-
cializat responsabil cu întocmirea curri-
culei, asigurarea pregãtirii ºi supra-
vegherea desfãºurãrii acestor activitãþi.
(...) Carta Europeanã privind Statutul
Judecãtorilor (a Consiliului Europei60)
statueazã cã orice autoritate responsabilã
cu supravegherea calitãþii programului de
formare trebuie sã fie independent de
executiv ºi de legislativ ºi cel puþin jumã-
tate din membrii sãi trebuie sã fie
judecãtori. (...) Acestea subliniazã impor-
tanþa crucialã pe care o au independenþa
ºi componenþa autoritãþii responsabile cu
formarea profesionalã faþã de conþinutul
programului de formare. Acesta este un
corolar al principiului general al indepen-
denþei justiþiei. Formarea profesionalã
reprezintã o problemã de interes public,
iar independenta autoritãþii responsabile
cu întocmirea programei ºi stabilirea mo-
dalitãþilor de formare trebuie respectatã.
Persoanele responsabile cu formarea nu
trebuie sã fie direct implicate în numirea
sau promovarea judecãtorilor.

Institutul este alcãtuit din trei orga-
nisme:61 comitetul director, manage-
mentul executiv ºi comitetul ºtiinþific.62

Comitetul director aprobã planul anual de
acþiune, bugetul ºi planul de personal
astfel cum este propus de management.
De asemenea, controleazã activitãþile
desfãºurate de management. Comitetul
este format din 16 membri (8 vorbitori de
limbã olandezã ºi 8 vorbitori de limbã

francezã). Membrii constau în cei doi
preºedinþi ai Comitetelor de numire ºi
desemnare ale Înaltului Consiliu de
Justiþie, directorul general al Institutului,
preºedintele Comisiei pentru moderni-
zarea sistemului judiciar, trei funcþionari
ai departamentului de educaþie ai
Comunitãþilor flamande, franceze sau
germane, un reprezentant al ministrului
Justiþiei, doi judecãtori, doi procurori63 ºi
patru alþi membri ai corpului de magistraþi.
Preºedintele este ales dintre membrii
Comitetului.

Managementul executiv (compus
dintr-un preºedinte ºi doi vice-preºedinþi)
este responsabil cu managementul de zi
cu zi. Printre alte activitãþi, se ocupã în
special de elaborarea programelor de
studiu; pregãtirea planului anual de
acþiune, buget ºi plan de personal;
organizarea bugetului ºi încheierea de
contracte de achiziþii publice ºi protocoale
de cooperare cu alte institute de formare,
organizaþii ºi asociaþii. Membrii mana-
gementului sunt propuºi de cãtre Înaltul
Consiliu de Justiþie ºi desemnaþi de cãtre
ministrul Justiþiei. Aceºtia nu pot fi membri
ai Înaltului Consiliu de Justiþie ºi nu pot
desfãºura alte activitãþi profesionale.

La cererea managementului executiv
ºi a comitetului director, comitetul ºtiinþific
oferã recomandãri ºi consiliere privind
politica de formare a judecãtorilor ºi a
celorlalþi membri ai judiciarului, progra-
mele de formare ºi organizarea lor,
precum ºi metodele pedagogice ce
trebuie utilizate. Comitetul este compus

59 CONSULTATIVE COUNCIL OF EUROPEAN JUDGES,
Opinion n° 4 of the Consultative Council of
European Judges (CCJE) to the attention of the
Committee of Ministers of the Council of Europe
on appropriate initial and in-service training for
judges at national and European levels of 27
November 2003 (https://wcd.coe.int/View Doc.
jsp?Ref=CCJE(2003) OP4&Sector= secDGHL&
Language=lanEnglish&Ver=original& BackColor
Internet=FEF2E0&BackColorIntranet= FEF2E0&
BackColorLogged=c3c3c3, accesat ultima datã pe
11 Mai 2013).

60 A se vedea www.coe.int/t/dghl/monitoring/
greco/evaluations/round4/European-Charter-
on-Statute-of-Judges_EN.pdf, accesat ultima datã
pe 11 Mai 2013.

61 Existã ºi o Comisie de evaluare a programului
de formare judiciarã de limbã olandezã ºi limã
francezã (articolele 42-43 din Legea din 31 ianuarie
2007).

62 Articolele 9-37 din Legea din 31 ianuarie 2007.
63 Judecãtorii ºi procurorii sunt numiþi de cãtre

Înaltul Consiliu de Justiþie.
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din 21 de membri (cu excepþia preºe-
dintelui, 10 vorbitori de limbã olandezã ºi
10 vorbitori de limbã francezã): doi
judecãtori, doi procurori, patru alþi membri
ai judiciarului, doi avocaþi, opt profesori
ºi doi membri ai Institutului de Formare a
Guvernului Federal.

Formarea judiciarã poate fi definitã
astfel:64

- formarea iniþialã a membrilor magis-
traþilor, de exemplu, formarea asiguratã
în timpul stagiaturii sau la începutul
perioadei de angajare;

- formarea continuã oferitã în timpul
carierei destinatã dezvoltãrii compe-
tenþelor profesionale;65

- consilierea profesionalã în cazul
pregãtirii pentru ocuparea unei anumite
funcþii.

O perspectivã a tuturor programelor de
formare poate fi consultatã pe pagina de
internet a Institutului.66 Judecãtorii ºi
procurorii pot urma programe de pregãtire
internã, de exemplu, privind MS office
2010, pregãtire în management, procedurã
civilã, drept financiar, noul Cod Belgian
privind naþionalitatea, contabilitate etc.
Este evident faptul cã magistraþii pot sã
urmeze ºi cursuri externe organizate de
universitãþi ºi edituri, atâta timp cât acestea
sunt recunoscute de cãtre Institut (ceea
ce reprezintã o dificultate67). Institutul oferã

ºi cursuri de limbi strãine ºi e-learning.68

Existã ºi posibilitatea participãrii la cursuri
în strãinãtate sau urmãrii programelor de
formare ale EJTN,69 al cãrei membru este
ºi Institutul.70 Magistraþii care doresc sã
urmeze un curs în strãinãtate beneficiazã
de burse.

D. Consiliul Consultativ al
Magistraturii71

În 1999, a fost înfiinþat Consiliul
Consultativ al Magistraturii (Adviesraad
van de Magistratuur; Conseil consultatif
de la magistrature; Beirat der Magis-
tratur), 72 care ºi-a început activitatea abia
în mai 2006. Adunarea Generalã a
Consiliului este formatã din 44 de
membri.73 Cei 22 de vorbitori de limbã
olandezã alcãtuiesc colegiul de limbã
olandezã, în timp ce cei 22 de vorbitori

64 Articolul 3 din Legea din 31 ianuarie 2007.
65 Pe parcursul unui mandat, fiecare judecãtor

ºi procuror poate participa la 5 programe de formare
continuã organizate de Institut (articolul 4 din Legea
din 31 ianuarie 2007).

66 www.igo-ifj.be/fr/content/formations, accesat
ultima datã pe 10 Mai 2013.

67 A se vedea TAELMAN (2013), 417-418 ºi 423.
68 De exemplu, existã un curs online privind

implementarea Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului.

69 www.ejtn.net/en/, accesat ultima datã pe 10
Mai 2013.

70 Câteva exemple de cursuri internaþionale de
formare: „Cooperare judiciarã internaþionalã în
materie penalã: mandatul european de arestare ºi
simularea MLA”, „Dreptul Uniunii Europene în
materia emisiilor industriale”, „Un studiu sistematic

privind domeniul judiciar european în materie civilã
ºi comercialã” etc.

71 www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/
Startpagina, accesat ultima datã pe 14 Mai 2013.

72 Loi instaurant un Conseil consultatif de la
magistrature din 8 martie 1999, Monitorul Belgian
din 19 martie 1999, 8801. A se vedea RAES &
LAENENS (2000).

73 Deºi nu este prevãzut în Legea din 8 martie
1999, Consiliul a înfiinþat 10 grupuri de lucru (ºi
câteodatã subgrupuri de lucru) pentru: funcþionarea
Consiliului, statutul social al magistraþilor,
comunicare, carierea magistraþilor, statutul financiar
al magistraþilor, disciplinã ºi deontologie,
defederalizare, normarea muncii magistraþilor,
introducerea unei instanþe de familie ºi planul de
pensionare pentru magistraþi.

De-a lungul anilor, în Belgia au
fost create numeroase

organisme ce guverneazã
sistemul judiciar, care

câteodatã se suprapun sau se
contrazic, competenþe care duc
la un surplus de recomandãri.
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de limbã francezã alcãtuiesc colegiul de
limbã francezã. Fiecare colegiu este
compus din patru judecãtori de la curþile
de apel, doi procurori din cadrul
parchetelor de pe lângã curþile de apel,
opt judecãtori de primã instanþã, patru
procurori din cadrul parchetelor de pe
lângã judecãtorii, doi judecãtori de pace
ºi noi judecãtori militari. Asemenea
magistraþilor din Înaltul Consiliu de
Justiþie, magistraþii sunt aleºi de colegii
lor pe durata unui mandat de 4 ani, cu
posibilitatea reînnoirii o singurã datã. Din
fiecare colegiu sunt aleºi trei membri
(preºedintele, vicepreºedintele ºi
secretarul) pentru a face parte din comi-
tetul director al consiliului. Preºedinþia
Consiliului alterneazã intre cei doi
preºedinþi la fiecare doi ani, începând cu
cel mai în vârstã. Comitetul director
pregãteºte întâlnirile adunãrii generale,
coordoneazã activitatea acesteia ºi pune
în executare deciziile acesteia.

Consiliul Consultativ al Magistraturii se
considerã a fi unicul interlocutor dintre
judiciar ºi executiv ºi legislativ, pentru
care invocã trei motive: Consiliul este
creat de legislativ, membrii sãi provin din
toate ramurile puterii judecãtoreºti ºi sunt
aleºi.74 Misiunea sa este de a asigura
consilierea Ministrului Justiþiei, a Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului ºi consultarea
cu aceºtia referitor la tot ce þine de
statutul, drepturile ºi condiþiile de lucru ale

judecãtorilor ºi procurorilor.75 Consiliul
acþioneazã la cererea ministrului, a
camerelor sau din oficiu. Ministrul Justiþiei
transmite toate propunerile legislative
acceptate referitoare la obiectivele
Consiliului cãtre acesta.76 Opiniile date nu
sunt obligatorii.

Începând cu 2006, Consiliul a elaborat
în jur de 20 de opinii,77 în diferite domenii:
reforma judiciarã ºi mobilitatea
judecãtorilor (2013), planul de pensionare
pentru magistraþi (2012), introducerea
instanþelor de dreptul familiei (2011), noile
reguli disciplinare pentru judecãtori (2010
ºi 2011), condiþiile de concediu pentru
judecãtori (2009) etc. O iniþiativã destul
de mediatizatã a constituit-o în 2012
ghidul deontologic al magistraþilor,
elaborat de Consiliul împreunã cu Înaltul
Consiliu de Justiþie.78 Principiile, care nu
sunt considerate a fi un cod de disciplinã
obligatoriu, sunt inspirate ºi au la bazã
raportul asupra eticii judiciare al Reþelei
Europene a Consiliilor Magistraturii.79

E. Comisia pentru modernizarea
sistemului judiciar80

În 2006,81 Parlamentul Belgian a
adoptat o lege de înfiinþare a Comisiei
pentru modernizarea sistemului judiciar
(Commissie voor de modernisering van
de rechterlijke orde; Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire) ºi a
Consiliului general al partenerilor siste-

74 CONSEIL CONSULTATIF DE LA MAGISTRATURE,
Rapport d’Activité 2010-2012. Approuvé par
l’Assemblée générale du Conseil consultatif de la
magistrature du 26 novembre 2012 (http://
www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Publicaties,
accesat ultima datã pe 6 August 2013), 4.

75 Articolul 5, §1 Actul din 8 March 1999.
76 Articolul 5, §4 Actul din 8 March 1999.
77 A se vedea www.arm-ccm.be/portal/page/

portal/ARM/Adviezen, accesat ultima datã pe 14
Mai 2013.

78 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE ET CONSEIL

CONSULTATIF DE LA MAGISTRATURE, Guide pour les
magistrats. Principes, valeurs et qualités (http://
www.arm-ccm.be/portal /page/portal /ARM/

Mededelingen/guide_magistrats.pdf, accesat pe 14
Mai 2013).

79 EUROPEAN NETWORK OF COUNCILS FOR THE

JUDICIARY, Judicial Ethics Report 2009-2010
(www.enc j .eu / images /s to r ies /pd f /e th ics /
judicialethicsdeontologiefinal.pdf, accesat ultima
datã pe 14 Mai 2013).

80 www.cmro-cmoj.be/fr (French) –
www.cmro-cmoj.be/nl (Dutch), accesat ultima datã
pe 14 Mai 2013.

81 Loi instaurant la Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil
général des partenaires de l’Ordre of 20 July 2006,
Moniteur Belge 1 Septembrie 2006, 43773. A se
vedea VAN BOSSUYT (2006), 1180 et seq.
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mului judiciar (Algemene Raad van de
Partners van de Rechterlijke Orde;
Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire). Din motive de
funcþionare, Comisia, care acþioneazã
independent, este organizatã în cadrul
Ministerului Justiþiei. Prezintã un raport
anual Parlamentului, ministrului Justiþiei
ºi Înaltului Consiliu de Justiþie.

Comisia este alcãtuitã dintr-un preºe-
dinte, un vice-preºedinte ºi ºase membri,
toþi fiind numiþi de cãtre ministrul Justiþiei
pentru un mandat de 6 ani, cu posibilitatea
de reînnoire o singurã datã. Preºedintele
ºi vice-preºedintele sunt un judecãtor ºi
un procuror. Unul trebuie sã fie vorbitor
de limbã olandezã, iar celãlalt de limbã
francezã. Ca ºi condiþie, trebuie ca
anterior sã fi îndeplinit funcþii importante
în cadrul sistemului judiciar. Pe perioada
mandatului lor, nu pot desfãºura alte
activitãþi profesionale. Cei ºase membri
(3 vorbitori de limbã olandezã ºi 3 de
limbã francezã) sunt doi magistraþi (un
judecãtor ºi un procuror), doi membri alþi
membri ai judiciarului ºi doi funcþionari
publici (din care unul din cadrul Ministe-
rului Justiþiei). Comisia are de asemenea
un secretariat.

În general, Comisia este responsabilã
pentru orice acþiune ce are ca obiectiv
modernizarea managementului sistemului
judiciar. Acestea constau în special în:82

- elaborarea unei viziuni generale
asupra modernizãrii managementului
sistemului judiciar;

- organizarea ºi supravegherea struc-
turilor de management ale sistemului
judiciar;

- elaborarea de proiecte privind
armonizare, îmbunãtãþirea ºi moder-
nizarea managementului judiciar;

- întocmirea de proiecte experimentale

pentru managementul judiciar, care sã fie
aplicate la nivel federal sau local;

- organizarea de experimente privind
transferul competenþei în contextul unei
descentralizãri administrative;

- oferirea de sprijin metodologic în
realizarea proiectelor experimentale refe-
ritoare la managementul judiciar;

- propunerea de metode de optimizare
a mijloacelor de funcþionare a sistemului
judiciar;

- înfiinþarea ºi conducerea unei reþelei
pentru efectuarea schimbului de informaþii
între administrarea centralã a Ministerului
Justiþiei ºi preºedinþii diferitelor instanþe.

Proiectele Comisiei sunt grupate pe
ºase teme:83 finanþele (de exemplu,
cheltuielile de judecatã), personalul (de
exemplu, specializarea în funcþie, absen-
teismul, stresul psihologic, managerii
administrativi), comunicarea (de exemplu,
e-grupuri ºi comunicarea electronicã a
hotãrârilor judecãtoreºti), metode de
management (de exemplu, mãsurarea
volumului de muncã), organizarea (de
exemplu, a curþii pentru minori din
Antwerp, a Curþii de Apel din Gent, a
parchetului din Bruxelles ºi Charleroi) ºi
metodele de lucru (de exemplu, proiectele
JustScan ºi Copacul Cunoaºterii).
Fiecare proiect are un scop ºi un termen
limitã, care sunt stabilite printr-un acord
de parteneriat. Fiecare proiect constã în
patru faze: o fazã preparatorie, lucru pe
teren, raportare ºi urmãrire a rezultatelor.
Au fost încheiate acorduri de parteneriat,
de exemplu, cu Curtea de Apel Gent
(noiembrie 2011), Curtea de primã
instanþã din Antwerp în ceea ce priveºte
instanþa pentru minori (septembrie 2010),
cu Ministerul Justiþiei în ceea ce priveºte
cheltuielile judiciare în procesele penale
(iunie 2009) ºi cu parchetul din Bruxelles
(februarie 2009).

82 Articolul 3 din Actul din 20 iulie 2006.
83 www.cmro-cmoj.be/fr/realisations/

realisations, accesat ultima datã pe 14 Mai 2013.
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F. Consiliul General al Partenerilor
sistemului judiciar

Actul prin care a fost înfiinþatã Comisia
pentru modernizarea sistemului judiciar
a înfiinþat ºi Consiliul General al
partenerilor sistemului judiciar.84 Consiliul
este responsabil pentru propunerea de
iniþiative privind modernizarea manage-
mentului sistemului judiciar cãtre
Comisie, care acþioneazã ca organism de
promovare.

Consiliul este alcãtuit din diverºi actori
din lumea juridicã: un judecãtor al Curþii
Supreme, un procuror din cadrul
Parchetului de pe lângã Curtea Supremã,
patru judecãtori, doi procurori, un
judecãtor de pace, un judecãtor miliar, un
funcþionar din cadrul Ministerului Justiþiei,
doi avocaþi, doi grefieri, doi notari, patru
alþi membri ai sistemului judiciar (de
exemplu, un grefier), doi membri externi,
precum ºi preºedintele ºi vice-preºe-
dintele Comisiei pentru modernizarea
sistemului judiciar. De asemenea, fac
parte din Consiliu, deºi fãrã drept de vot,
ºi doi membri ai Înaltului Consiliu de
Justiþie. Din membrii sãi, Consiliul alege
un preºedinte ºi un vice-preºedinte.

G. Disciplina judiciarã
În vara anului 2013, Parlamentul

Belgian a adoptat un act care modifica
Codul judiciar privind disciplina
judiciarã.85 Acest act va intra în vigoare
nu mai târziu de 1 septembrie 2014.

În prezent, legea face o distincþie între
sancþiunile disciplinare uºoare ºi

severe.86 Primele constau în avertisment
ºi mustrare. Ultimele sunt (în primã fazã)
reþinerea din salariul sau suspendarea din
funcþie, iar (în a doua fazã) concedierea
sau eliberarea din funcþie. În ipoteza
sancþiunilor disciplinare uºoare,
procedura disciplinarã este iniþiatã de
superiorul ierarhic al magistratului ori a
membrului din sistemul judiciar implicat,
care desfãºoarã investigaþia ºi care are
competenþa de a aplica o sancþiune
disciplinarã uºoarã.87 În ipoteza sancþiu-
nilor disciplinare severe, investigaþia este
condusã de Consiliul Naþional de
disciplinã.88 Consiliul este compus dintr-o
secþie vorbitoare de limbã olandezã ºi de
limbã francezã ºi numãrã printre membrii
sãi judecãtori, procurori, grefieri, avocaþi
ºi profesori de drept. Consiliul ancheteazã
faptele ºi pronunþã o soluþie privind
sancþiunea ce trebuie aplicatã, care însã
nu este obligatorie. Procedura disciplinarã
se desfãºoarã în faþa primei secþii a Curþii
de Apel89 sau a primei secþii a Curþii
Supreme90, care iau în considerare opinia
Consiliului Naþional de disciplinã, care nu
este obligatorie. În cazul în care este
aplicatã o sancþiune, hotãrârea este
supusã apelului.91 De cele mai multe ori,
apelul se soluþioneazã de secþiile unite
sau de prima secþie a Curþii Supreme.

Rolul de pivot al superiorului ierarhic
al magistratului sau al membrului siste-
mului judiciar este considerat a
reprezenta un obstacol.92 Unii dintre
aceºtia se luptã cu atribuþiile din materia
disciplinarã. Câteodatã se pare cã

84 Articolele 10-12 din Actul din 20 iulie 2006.
85 Loi modifiant les dispositions du Code

judiciaire relatives à la discipline din 15 iulie 2013,
Monitorul Belgian din 25 iulie 2013, 46890.

86 Articolul 405 din Codul judiciar.
87 Articolul 410, 411, §1 ºi 412, §1 din Codul

judiciar.
88 Articolul 409 din Codul judiciar.
89 Articolul 412, §2 din Codul judiciar. Acesta

este cazul pentru procedura disciplinarã desfãºuratã
împotriva preºedinþilor de tribunalelor de primã
instanþã, al judecãtorilor din tribunalele de primã

instanþã, al judecãtorilor de pace ºi ai judecãtorilor
militari.

90 Acesta este cazul preºedinþilor curþilor de apel
ºi judecãtorilor din cadrul curþilor de apel.

91 Articolul 415 din Codul judiciar.
92 Proposition de loi modifiant les dispositions

du Code judiciaire relatives à la discipline din 7 iunie
2011, DOC 5-1067/1, (www.senate.be/www/
webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj= pdf&MInamObj=
pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=
83887436, accesat ultima datã pe 9 Mai 2013), 1-2.
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procedura disciplinarã are loc în spetele
uºilor închise ºi este lipsitã de
transparenþã. Unele investigaþii seamãnã
cu rãzbunãri personale.93 Mai mult,
soluþiile Consiliului Naþional de disciplinã
nu sunt obligatorii ºi uneori nu sunt luate
în considerare.94

In viitor, toþi membrii sistemului judiciar
vor fi supuºi unei proceduri disciplinare
uniforme (ºi simplificate). Distincþia dintre
sancþiunile disciplinare uºoare ºi severe
se va pãstra, deºi împãrþirea între sanc-
þiuni severe de gradul întâi ºi gradul doi
va dispãrea. Vor fi înfiinþate douã instanþe
disciplinare temporare, una pentru
regiunea vorbitoare de limbã olandezã (cu
sediul în Gent) ºi una pentru regiunea
vorbitoare de limbã francezã (cu sediul
în Namur). Prin crearea celor douã
instanþe disciplinare, legiuitorul urmãreºte
consolidarea încrederii în justiþie. Aceste
instanþe vor fi alcãtuite din doi judecãtori
specializaþi ºi un membru al aceleiaºi
instanþe ca magistratul în cauzã (numit
asesor). Va emite o opinie consultativã
preºedintele Consiliului Baroului (care va
fi desemnat de Consiliul Baroului flamand,
francez sau german). De asemenea, vor
fi înfiinþate douã instanþe disciplinare de
apel temporare (ambele având sediul la
Bruxelles).

Procedura disciplinarã va fi declanºatã
de superiorul ierarhic, din oficiu sau în
temeiul unei plângeri al oricãrei persoane
sau la cererea Înaltului Consiliu de
Justiþie. Ancheta trebuie finalizatã în trei
luni. Dacã nu, magistratul vizat va putea
transmite cazul la instanþa disciplinarã,
care îl va obliga pe superiorul ierarhic sã

finalizeze investigaþia. Superiorul rãmâne
competent sã aplice o sancþiune
disciplinarã uºoarã. Aceastã decizie
poate fi atacatã cu apel la instanþa
disciplinarã. În cazul unei sancþiuni
disciplinare severe, cazul va fi transferat
curþii disciplinare. Instanþa va avea
posibilitatea de a desemna un magistrat
care va putea lua toate mãsurile
necesare, a audia martori, organiza
confruntãri etc. Dupã ce magistratul a
terminat investigaþiile, ori în cazul în care
curtea nu desemneazã un astfel de
magistrat, cazul va fi soluþionat de cãtre
curte. Soluþia pronunþatã va putea fi
atacatã la Curtea disciplinarã de Apel.

H. Observaþii
Fãrã nicio îndoialã, toate consiliile,

comitetele ºi instituþiile menþionate au fost
create cu cele mai bune intenþii, din
moment ce au ca scop sã contribuie la
buna, eficienta ºi transparenta desfã-
ºurare a actului de justiþie în vederea
consolidãrii încrederii publice. Dupã cazul
Dutroux, legislativul belgian a vrut sã
curãþenie faþã de trecut. Înaltul Consiliu
de Justiþie a fost stabilitã ca o punte între
cele trei puteri. Compunerea sa din
magistraþi ºi non-magistraþi este unicã.

În lumina acestor schimbãri, ºi de-a
lungul anilor, au fost create ºi alte orga-
nisme ce guverneazã sistemul judiciar:
Institutul Belgian de Formare Judiciarã,
Consiliul Consultativ al Magistraturii,
Comisia pentru modernizarea sistemului
judiciar, Consiliul General al partenerilor
sistemului judiciar. Destul de recent,
Senatul belgian a adoptat o propunere de
modificare a prevederilor în materie de

93 De exemplu, în 2012 ºi 2013 a fost o crizã
majorã în parchetul din Antwerp ca urmare a cazului
privind cea mai mare fraudã cu diamante din Belgia.
Au fost conduse mai multe anchete disciplinare
împotriva procurorului ºi procurorului ºef din
Antwerp, care au declarat rãzboi deschis unul
împotriva celuilalt.

94 De exemplu, în 2009 prima secþia a Curþii de
Apel din Gent a eliberat din funcþie un judecãtor de

la tribunalul de primã instanþã din Bruges deoarece
nu a pronunþat nicio hotãrâre în termen ºi chiar a
ascuns dosare. Judecãtorul a formulat apel la Curtea
Supremã. Spre surpriza tuturor, Curtea Supremã a
desfiinþat soluþia Curþii de Apel ºi a decis doar
reþinerea din salariu timp de 2 luni (Curtea de Casaþie,
PMJAEV, 24.11.2009). Curtea Supremã a înlãturat
în mod evident soluþia Consiliului Naþional de
disciplinã, pe care a considerat-o ca fiind prea severã.
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disciplinã judiciarã ºi au fost atribuite
competenþe cãtre douã noi instanþe
disciplinare. Toate acestea sunt structu-
rate luând în considerare situaþia lingvis-
ticã complexã din Belgia.

Cu toate acestea, pot fi realizate patru
remarci scurte ºi generale. În primul rând,
nu poate fi negat faptul cã astãzi existã o
multitudine de organisme cu diferite
competenþe, care câteodatã se suprapun
sau se contrazic, competenþe care duc la
un surplus de recomandãri. Un autor a
subliniat spre exemplu faptul cã Consiliul
General al partenerilor sistemului judiciar
este un organism consultativ pentru
Comisia pentru modernizarea sistemului
judiciar, care la rândul sãu este un alt
organism consultativ pentru ministrul
Justiþiei, dar numai dupã recomandarea
Înaltului Consiliu de Justiþie.95 Toate
acestea pot fi cam mult bine.96

Este adevãrat cã Înaltul Consiliu de
Justiþie a pus capãt aºa-numitei
„desemnãri politice”, pentru care a militat
cel de-al doilea autor al acestei lucrãri în
perioada de membru al Senatului belgian
din 1977 pânã în 1981.97 Totuºi, aceasta
nu a însemnat cã la acel moment nu erau
candidaþi buni pentru a deveni magistraþi,
ci cã uneori candidaþi foarte buni nu au
avut ºanse din cauza lipsei sprijinului
politic. Cea mai evidentã criticã constã în
faptul cã în acest nou sistem, nimeni nu
poate fi tras la rãspundere. Înainte, oricine
putea interpela ministrul Justiþiei în
Parlament în cazul unei numiri ori a unei
promovãri improprii. Astãzi, acest lucru
nu mai este posibil.

Comitetul reunit consultativ ºi de
investigare al Înaltului Consiliu de Justiþie
efectueazã anchete speciale în modul de
operare al judiciarului, aºa-numitul audit
de instanþã. Totuºi, aceste anchete sunt

rare, fiind de obicei iniþiate ca urmare a
unei anume probleme sau disfuncþio-
nalitãþi, foarte limitatã în scop, ºi efectuatã
ad hoc, de exemplu, în afara unei baze
legale generale. Asemãnãtor Olandei,
Belgia are un sistem de vizitare pentru
universitãþile sale de cinci ani, care func-
þioneazã bine. Un sistem de audit general
ºi permanent ar putea fi dezvoltat ºi pentru
sistemul judiciar. Echipele de audit pot fi
compuse dintr-un magistrat, un avocat ºi
un fost litigant. Aceasta poate fi combinatã
cu instalarea unui manager general,
permanent ºi non-politic pentru sistemul
judiciar, care sã funcþioneze pe lângã
ministrul Justiþiei ºi care sã raporteze
direct Parlamentului rezultatele investi-
gaþiilor sale.

În sfârºit, toate instituþiile ce guver-
neazã activitatea judiciarã privesc (sau ar
trebui sã priveascã) cel mai important
pilon al: independenþa justiþiei. Winston
Churchill a spus: „principiul independenþei
complete a sistemului judiciar faþã de
executiv constituie fundamentul pentru
multe lucruri din viaþa noastrã de pe
insulã”.98 De peste 30 de ani, Asociaþia
Internaþionalã pentru independenþa
justiþiei ºi pacea mondialã99 a fost activã
în promovarea independenþei justiþiei.
Proiectele sale pot ºi ar trebui sã fie o
continuã sursã de inspiraþie pentru toate
organismele ce guverneazã activitatea
sistemului judiciar.100

Jurisprudenþã naþionalã
Conseil d’État, Dieter Geernaert v.

Belgische Staat, 4 February 2013, 222.363,
w w w . r a a d v s t - c o n s e t a t . b e / ? p a g e =
caselaw_results&lang=fr, last accessed on 5
May 2013

Cour de Cassation, PMJAEV, 24
November 2009, D090001N, http://
jure.juridat.just.fgov.be/?lang=fr&jur=1, last
accessed on 14 May 2013

95 A se vedea LAMON (2007), 2.
96 În total, toate aceste organisme au mai mult

de 120 de membri.
97 A se vedea intervenþia sa parlamentarã din

19 ianuarie 1978 (DE CORTE et al. (1995), 89-105).
98 Citat în NAYAR (1974), 123.

99 http://www.jiwp.org/, accesat ultima datã la
21 mai 2013.

100 http://www.jiwp.org/#!our-projects/c15zd,
accesat ultima datã la 21 mai 2013: Standardele
New Delhi (1982), Declaraþia de la Montreal (1983),
ºi the Mont Scopus Standards (2007-2012) (a se
vedea SHETREET & FORSYTH (2011)).
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Independenþa sistemului
judiciar din SUA: victimã

a „rãzboiului declarat
terorismului”

Wayne McCormack*

Rezumat:
Acest articol101 abordeazã principalele cauze mai întâi

prin natura acþiunilor guvernamentale atacate ºi
subsecvent prin doctrinele speciale invocate. Ceea ce
încercã sã demonstrez este cã puterea judecãtoreasã ºi-a
abandonat practic rolul sãu fundamental din sistemul SUA,
respectiv cel al exercitãrii controlului judiciar. În faþa
susþinerilor guvernamentale privind situaþia de crizã ºi
necesitãþile naþionale de securitate, instanþele au refuzat
sã analizeze sau au examinat cu o deferenþã exageratã,
acþiunile agenþilor guvernamentali. În mod straniu, Curtea
Supremã, dominatã de republicani, a arãtat o rezistenþã
mai îndârjitã decât instanþele ierarhic inferioare, dar tot a
evitat anumite probleme serioase.

Abstract:
This paper catalogs the principal cases first by the nature ofthe government action

challenged and then by the special doctrines invoked. What I attempt to show is that
the judiciary has virtually relinquished its valuable role in the U.S. system of judicial
review. In the face of governmental claims of crisis and national security needs, the
courts have refused to examine, or have examined with undue deference, the actions
of government officials.Oddly enough, the mostly Republican Supreme Court has
shown more stiff resistance than most of the lower courts but still has ducked some
significant issues.

Keywords: judicial independence, Guantanamo, enemy combatant, judicial review,
unlawful surveillance

* Profesor universitar, College Of Law,
University of Utah.

E-mail: mccormack@law.utah.edu
101 Nota autorului: „O mare parte din acest

articol a se bazeazã pe cercetarea realizatã de
cãtre Erik Luna, Washington & Lee pentru cea
de-a doua ediþie realizatã împreunã a titlului

«Understanding the Law of Terrorism». Sper cã
nu am plagiat munca lui Erik ºi subliniez cã tezele
ºi criticile din aceastã lucrare îmi aparþin în
întregime. Nu doresc sã îi atribui lui Erik, fãrã
permisiunea sa, criticile fãcute la adresa sistemul
judiciar federal”.
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Una dintre victimele principale ale
aºa-zisului „Rãzboi declarat

terorismului” de cãtre SUA a fost indepen-
denþa sistemului judiciar american. De
nenumãrate ori, cereri de chemare în
judecatã cu privire la acþiuni pretins
nelegale ale agenþilor guvernamentali a
au fost respinse, fie din cauza unei
deferenþe necondiþionate faþã de Guvern,
fie din cauza anumitor doctrine speciale,
cum ar fi secretele de stat sau condiþiile
de calitate procesualã. Personal, chiar am
descris comportamentul SUA de la 9/11
ca fiind „Rãzboiul asupra statului de drept”
în Mitchel Journal.

Acest articol abordeazã principalele
cauze mai întâi prin natura acþiunilor
guvernamentale atacate ºi subsecvent
prin doctrinele speciale invocate. Ceea ce
încercã sã demonstrez este cã puterea
judecãtoreasã ºi-a abandonat practic rolul
sãu fundamental din sistemul SUA,
respectiv cel al exercitãrii controlului
judiciar. În faþa susþinerilor guverna-
mentale privind situaþia de crizã ºi necesi-
tãþile naþionale de securitate, instanþele
au refuzat sã analizeze sau au examinat
cu o deferenþã exageratã, acþiunile
agenþilor guvernamentali. În mod straniu,
Curtea Supremã, dominatã de
republicani, a arãtat o rezistenþã mai
îndârjitã decât instanþele ierarhic
inferioare, dar tot a evitat anumite
probleme serioase.

Cum încalcã aceste cauze principiile
independenþei sistemului judiciar? Stan-
dardele „Mount Scopus” impun ca „în
exerciþiul funcþiunii judiciare, judecãtorul
este supus numai legii ºi convingerii sale”.
Mai mult, judecãtorii „trebuie sã aibã o
libertate neîngrãditã de a decide cauzele

cu imparþialitate, în acord cu propria lor
conºtiinþã, a interpretãrii faptelor ºi în
acord cu normele de drept aplicabile în
cauzã” Declaraþia de la Montreal din 1983
subliniazã în mai multe moduri, impor-
tanþa Statului de Drept ºi a procesului
echitabil.102

În cauzele analizate aici, Guvernul
SUA a susþinut cã analiza realizatã de
cãtre judecãtori în mai multe acþiuni
întreprinse împotriva presupuºilor rãu-
fãcãtori ar constitui o ameninþare la
adresa siguranþei naþionale. Acest tip de
presiune poate fi calificatã drept
intimidare. Când astfel de presiuni sunt
exercitate pentru a crea excepþii de la
principii de drept statornicite, se nesoco-
teºte dreptul la un proces echitabil.

Poate cã unul sau douã exemple ale
avertismentelor guvernamentale despre
consecinþele unei decizii judiciare poate
fi calificatã ca încadrându-se într-o
dezbatere juridicã. Dar o lungã înºiruire
de ameninþãri ºi intimidãri în vedere
îndepãrtãrii de reguli bine stabilite,
nesocoteºte independenþa judiciarã.
Acesta a fost parcursul „Rãzboiului
declarat terorismului” de cãtre SUA de
mai bine de un deceniu.

A. Acþiunile supuse controlului
jurisdicþional

Ceea ce urmeazã este o simplã listã
cu acþiunile guvernamentale care au fost
contestate în faþa instanþelor judecãtoreºti
ºi o scurtã expunere cu privire la modul
în care instanþele au rãspuns solicitãrilor
Guvernului de acordare a deferenþei

1. Guantanamo
În cauza Boumediene c. Bush,103

Curtea supremã a permis SUA sã

102 1.03 Judecãtorii ºi instanþele sunt libere în
exercitarea atribuþiilor de a se asigura de
respectarea statului de drept ºi nu vor permite nicio
influenþã din partea vreunui guvern sau orice alte
autoritate strãinã de legile de organizare ºi de
interesele dreptului internaþional.

1.05 Judecãtorii se bucurã de libertatea de

gândire ºi, în exercitarea atribuþiilor, vor evita sã fie
influenþaþi de orice considerente, în afara celor de
drept internaþional.

1.08 Judecãtorii vor promova principiului
dreptului la un proces echitabil ca fiind o parte
integrantã din independenþa justiþiei.

103 553 U.S. 723 (2008).
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menþinã în detenþie presupuºi „teroriºti”
conform unor standarde neformulate care
urmeazã sã fie dezvoltate de cãtre instan-
þele inferioare, cu „deferenþã” faþã de con-
statãrile Executivului. Intimidarea
exercitatã faþã de Curte a fost reflectat în
comentariu informal a judecãtorului Scalia
care a arãtat cã hotãrârea Curþii va „cauza
în mod cert moartea ºi mai multor ame-
ricani”

2. Detenþia ºi Tortura
Khalid El-Masri104 a susþinut cã a fost

deþinut în „centre negre” ale CIA ºi torturat
– cauza a fost respinsã conform doctrinei
„privilegiul secretului de stat” (SSP)

Maher Arar105 este un cetãþean
canadian care a fost deþinut în Aeroportul
Kennedy de cãtre autoritãþile SUA, trimis
în Siria pentru a fi încarcerat ºi supus unor
rele tratamente ºi în final eliberat cãtre
autoritãþile canadiene – cauza a fost
respinsã conform excepþiei „factorilor
speciali” în cazul rãspunderii civile
delictuale întemeiate pe acþiuni ilicite ale
agenþilor federali – i-a fost acordat $1
milion de cãtre autoritãþile canadiene.

Jose Padilla106 a fost arestat la debar-
care pe Aeroportul O’Hare, încarcerat în
SUA pentru 5 ani, fãrã a fi adus în faþa
instanþei ºi este susþinut cã a fost maltratat
în închisoare – cauza a fost respinsã pe
temeiul imunitãþii „bunei- credinþe”

Binyam Mohamed107 a fost supus
„metodelor dezvoltate de interogare” în
mai multe „centre negre” ale CIA înainte
de a fi repatriat în Anglia, unde i-au fost
acordate daune în cuantum de 1 milion
de £ - cauza în SUA a fost respinsã
conform doctrinei SSP

3. Privãrile nelegale de libertate
Abdullah Al-Kidd108 a fost arestat ca

un martor relevant, deþinut în mai multe
penitenciar pentru douã sãptãmâni ºi
ulterior a fost dispus faþã de acesta
mãsura arestului la domiciliu pentru 15
luni – cauza a fost respinsã în temeiul
„imunitãþii calificate” ºi pe aparenta
validitate a mandatului de martor relevant.

Ali Al-Marri a fost iniþial acuzat de
mãrturie mincinoasã ºi ulterior deþinut ca
soldat inamic o perioadã de 4 ani înainte
ca Curtea de al Patrulea Circuit sã
statueze cã trebuie sã fie eliberat sau
judecat.109

Javad Iqbal110 a fost deþinut pentru
încãlcãri privind dreptul de ºedere în New
York dupã 9/11 ºi susþine cã a fost
maltratat în baza profiling-ului etnic –
cauza a fost respinsã întrucât acesta nu
a putut proba autorizaþia emisã de
Avocatul General (s.n. funcþie care
cumuleazã atât pe cea de Ministru de
justiþie cât ºi pe cea de Procuror General)
pentru practici nelegale ºi lipsa de voinþã
a instanþei de a devia atenþia autoritãþilor
de la securitatea naþionalã.

Osama Awadallah111 a fost reþinut în
Los Angeles dupã ce numele ºi numãrul
sãu de telefon au fost gãsite într-un
pachet de gumã de mestecat în maºina
unuia dintre teroriºtii de la 9/11 – a fost
acuzat de mãrturie mincinoasã în faþa
marelui juriu (s.n. un juriu compus din 23
sau mai mulþi juraþi care are rolul
anchetãrii ºi trimiterii în judecatã în cazul
crimelor) ºi a fost deþinut ca martor
relevant – Curtea pentru al Doilea Circuit
a desfiinþat hotãrârea Curþii districtuale din

104 El-Masri v. United States, 479 F.3d296 (4th
Cir. 2007).

105 Arar v. Ashcroft, 414 F. Supp.2d250
(E.D.N.Y. 2005), aff’d by585 F.3d559 (2009).

106 Padilla v. Yoo, 678 F.3d748 (9th Cir. 2012).
107 Mohamed v. Jeppesen Dataplan,614 F.3d

1070 (9th Cir.en banc2010).
108 Al-Kidd v. Ashcroft, 580 F.3d949, 951-52(9th

Cir.2009).

109 Al-Marri v. Wright, 487F.3d 160(4th
Cir.2007).

110 Ashcroft v. Iqbal, 129S. Ct. 1937(2009).
111 United States v. Awadallah, 349F.3d 42 (2d

Cir. 2003); see also In re Grand Jury Material 12
Witness Detention,271 F.Supp.2d 1266 (D. Or.
2003); In re Application of U.S. for a Material
Witness Warrant, 213F. Supp. 2d 287(S.D. N.Y.
2002).
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cauza interpretãrii abuzive a normelor
privind martorul relevant.

4. Mijloacele de supraveghere
nelegale

Amnesty International112 este una
dintre organizaþiile care au formulat cereri
de chemare în judecatã, având
convingerea cã le sunt monitorizate de
cãtre Agenþia Naþionalã de Securitate
comunicaþiile cu clienþi strãini ºi cu
corespondenþii – cererea fost respinsã
întrucât confidenþialitatea programului de
spionaj NSA crea o imposibilitate de
probare cã o anumitã persoanã sau grup
era monitorizatã. Validitatea întregii Legi
privind Supravegherea Externã (FISA)
este întemeiatã pe excepþia „nevoilor
speciale” de la al Patrulea Amendament,
o concluzie care a fost respinsã de cãtre
o Curte districtualã, deºi admisã de cãtre
altele.

5. Asasinatele
Presa a relatat despre Anwar

Al-Awlaki (sau Aulaqi)113 cã ar fi fost
menþionat de cãtre Preºedintele Obama
pe o „Listã de asasinate” – procesul
intentat de cãtre tatãl sãu a fost respins
întrucât Anwar însuºi se putea prezenta
ºi putea cere acces la instanþele din SUA
– nu numai Anwar dar ºi fiul sãu au fost
ulterior uciºi în atacuri distincte cu drone.

6. Confiscarea bunurilor
Ministerul de Finanþe a constat cã atât

Fundaþia islamicã Al Haramain114 cât ºi
KindHearts for Charitable Humanitarian
Development115 sunt folosite pentru a
strânge bani pentru Hamas, iar bunurile
lor au fost indisponibilizate – în ciuda
constatãrilor privind încãlcarea dreptului
la un proces echitabil de cãtre instanþele
inferioare, indisponibilizarea bunurilor a
fost menþinutã întrucât susþinerea datã de

cãtre acesta fundaþii pentru activitãþile
teroriste este de notorietate.

B. Eludarea rãspunderii
Astfel cum am arãtat mai sus, existã

o multitudine de doctrine care au fost
folosite pentru a împiedica instanþele sã
exercite un control asupra acþiunilor
guvernamentale desfãºurate în numele
combaterii terorismului. Doresc sã
analizeze invocarea urmãtoarelor ºase
doctrine:

1. Deferenþa
Cuvântul „deferenþã” este utilizat frec-

vent pentru descrierea atitudinii
instanþelor faþã de deciziile executivul sau
ale legislativului. În principiu, nu este
nimic în neregulã cu idea de deferenþã.
Este rezonabil ca o instanþã care
analizeazã o cauzã sã accepte
constatãrile unei alte entitãþi dacã existã
un „temei rezonabil” pentru acele
constatãri. Un exemplu dus la extrem este
reprezentat de acceptarea de cãtre
instanþã a decizie legislativului cu privire
la nivelul taxelor pentru o anumitã
activitate – în aceastã situaþie, am merge
mai departe ºi am spune cã decizia
aparþine „competenþei unei alte puteri în
stat” ºi am conchide cã este o „chestiune
politicã”, care nu poate fi analizat de cãtre
o instanþã judecãtoreascã. Aflându-se în
domeniul controlului jurisdicþional, dar
beneficiind de o importantã dozã de
deferenþã poate fi consideratã ºi o
constatare a Congresului cã o anumitã
activitate are „un efect substanþial” asupra
comerþului interstatal. Întrucât Curtea
Supremã a putut sã constatã cã
susþinerea conform cãreia utilizarea de
cãtre fermieri a fãinii fãcute în casã în
scopuri comerciale afecta cererea

112 Clapper v. AmnestyInt’l USA, 133 S. Ct.
1138(2013).

113 Al-Aulaqi v.Obama, 727 F.Supp.2d 1
(D.D.C.2010).

114 Al Haramain Islamic Foundation v. U.S.
Dept. Of Treasury.

115 Kindhearts for Charitable Humanitarian
Development, Inc.v.Geithner,710 F.Supp.2d 637
(N.D. Ohio 2010).
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interstatalã pentru fãinã, Curtea a
menþinut normele federale privind
reglementarea fãinii fãcute în casã.
Aceastã formã de deferenþã este numai
o exprimare a greutãþii pe care Curtea o
poate ataºa unei constatãri a unei situaþii
de fapt realizatã la nivel legislativ.

Alte exemple de deferenþã pot fi gãsite
pe tãrâmul deciziilor executive privind
afacerile externe. Exemplul dus la extrem
este reprezentat de puterea necon-
diþionatã a Preºedintelui de a recunoaºte
o anumitã entitate ca fiind guvernul legitim
al altei þãri. Un exemplu mai temperat, dar
tot arãtând deferenþã faþã de deciziile
executivului este reprezentat de
numeroasele ocazii în care Ministerul de
Finanþe decide cã o þarã desfãºoarã
activitãþi care încalcã restricþii stabilite prin
norme federale ºi ar trebui sã fie supusã
unui embargo. O instanþã ar spune cã nu
este suficient de bine înzestratã pentru a
da o altã interpretare constatãrilor pe care
se întemeiazã decizia, din cauzã cã
faptele sunt complexe ºi ascunse în
spatele mai multor tranzacþii interna-
þionale.

Acestea sunt exemple pe deplin justifi-
cate de deferenþã a sistemului judiciar faþã
de constatãrile executivului sau
legislativului. Multe dintre statuãrile de

deferenþã care au fost fãcute pe tãrâmul
luptei împotriva terorismului sunt de
asemenea justificate, dar deferenþa a
ajuns în timp la un nivel îngrijorãtor.

Cauzele privind Guantanamo sunt un
punct bun de plecare în aceastã analizã
pentru cã aratã rãspunsul dat de cãtre
Curtea Supremã la solicitãrile Guvernului
de arãtare a unei deferenþe extreme,
instanþa supremã rãspunzând cu un
minim de deferenþã însoþitã de susþinere
privind exercitarea controlului judiciar.
Modalitatea de exercitare a controlului
judiciar adoptatã de cãtre Curte pentru
detenþiile din Guantanamo a dus în cele
din urmã la o formã slabã de control, care
nu eliminã în totalitate independenþa
judiciarã dar permite o deferenþã
considerabilã faþã de constatãrile
executivului.

Dupã analiza deciziilor privind
Guantanamo, vreau sã expun cazurile
extreme de deferenþã în ceea ce priveºte
detenþiile de pe teritoriul SUA, fãcând
trimitere la mai multe cauze în care
persoane au fost deþinute pentru mai mulþi
ani fãrã nici un fel de control jurisdicþional.
ªi ulterior, mai existã ºi mecanismele
Legii supravegherii informative externe,
care se întemeiazã pe excepþia „nevoilor
speciale” de la al Patrulea Amendament
dar în cauzele individuale se bazeazã, în
principiu, pe declaraþii nesupuse contro-
lului date de cãtre agenþi guvernamentali.

a. „Soldat inamic” ºi detenþiile de
la Guantanamo

Yaser Hamdi este unul dintre cei doi
cetãþeni care a apãrut în faþa Curþii
Supreme în 2004.116 Acesta a fost ridicat
din Afghanistan în aceeaºi zi ºi în acelaºi
loc cu John Walker Lindh. În timp ce Lindh
a fost dus direct în Districtul de Est al
Virginiei (aterizând pe Andrews AFB),
Hamdi a fost mai întâi dus la Guanta-

116 Hamdi v. Rumsfeld, 542U.S. 507(2004),
rev’g316 F.3d450 (4th Cir. 2003).

„Cu capul în nisip” este
atitudinea justiþiei americane în
ultimul deceniu ce reprezintã un
record destul de sumbru, care nu

se încadreazã în standardul
ridicat pentru independenþã
judiciarã pe care publicul

american a ajuns sã se bazeze.
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namo, dar atunci când s-a descoperit cã
era un cetãþean american, a fost
transportat la un penitenciar al forþelor
navale, mai întâi la Norflok, Virginia ºi
ulterior la Charleston, Carolina de Sud. A
fost deþinut incommunicado ºi o petiþie de
habeas corpus a fost formulatã în numele
sãu de cãtre tatãl acestuia. Deºi aceastã
cauzã nu priveºte Guantanamo, cauzele
ulterioare legate de acel loc nefericit pot
fi mai uºor înþelese dacã ne uitãm mai
întâi la aceastã detenþie extra-judiciarã a
unui cetãþean de cãtre armatã.

Iniþial, Curtea din cel de-al Patrulea
Circuit a arãtat o deferenþã totalã faþã de
Guvern, având în vedere cã „din cauzã
cã nu era contestat faptul cã Hamdi a fost
capturat într-o zonã în care se desfãºurau
efectiv lupte într-un teatru de operaþiuni
extern” nicio examinare factualã sau
ºedinþã pentru dezbateri care ar fi permis
lui Hamdi sã fie ascultat sau sã conteste
aserþiunile Guvernului nu era necesarã
sau adecvatã”.117 La aceasta, Curtea
Supremã a rãspuns:

Mai întâi, Guvernul susþine însuºirea
argumentelor instanþei din al Patrulea
Circuit, respectiv cã din moment ce este
„necontestat” cã reþinerea lui Hamdi a
avut loc într-o zonã de conflict, analiza
habeas constituie numai o chestiune de
drept, care nu mai necesitã ºi o dezbatere
sau alte constatãri de fapt. Acest argu-
ment este cu uºurinþã înlãturat. Circum-
stanþele privind reþinerea lui Hamdi nu pot
fi descrise în nici un caz ca fiind „necon-
testate” întrucât „acele circumstanþe nu
au fost nici recunoscute în fapt ºi nici nu
sunt susceptibile de a crea excepþii în
drept, întrucât lui Hamdi nu i-a fost permis
sã vorbeascã în nume propriu sau prin
avocat despre acele circumstanþe.118

Solicitãrile de deferenþã importante au
venit de la limbajul de „rãzboi” utilizat de

cãtre Guvern pentru a acoperi toate tipu-
rile de detenþie a pretinºilor colaboratori
a grupurilor ostile.

Cel de-al doilea argument al Guver-
nului necesitã o analizã mai atentã. Prin
acesta a fost susþinut cã o analizã mai
profundã a situaþiei de fapt este neavenitã
ºi neadecvatã, având în vedere interesele
constituþionale fundamentale în cauzã.
Conform exprimãrii celei mai vehemente
a acestui argument, „respectul pentru
separaþia puterilor în stat ºi a competenþei
limitate a instanþelor în domeniul deciziilor
militare luate cu privire la un conflict în
desfãºurare” ar trebui sã elimine în
totalitate orice fel de proces judiciar
individual, restricþionând instanþele la
analiza dacã existã o autorizaþie legalã
pentru întregul mecanism de detenþie. Cel
mult, susþine Guvernul, instanþele ar trebui
sã controleze dacã un cetãþean este un
soldat inamic, conform standardului
„existenþei unui indiciu” care sã arate
multã deferenþã Guvernului.

În replicã, Hamdi a subliniat cã
aceastã Curte a recunoscut în mod
constant cã o persoanã care contestã
detenþia sa nu poate fi privatã de libertate
la discreþia Executivului fãrã existenþa
unei cãi procesuale în faþa unui tribunal
imparþial care sã determine dacã motivele
invocate de cãtre Guvern pentru privarea
de libertate sunt întemeiate în fapt ºi
permise în drept. Acesta susþine cã
instanþa celui de-al Patrulea Circuit „a
cedat în mod nejustificat puterea cãtre
Executiv ca, pe timp de rãzboi, sã
defineascã comportamentul pentru care
un cetãþean poate fi deþinut, sã analizeze
dacã cetãþeanul desfãºura respectivul
comportament ºi sã îl priveze de libertate
pentru o perioadã nedeterminatã” ºi cã
procesul echitabil impune ca acesta sã
aibã dreptul la o ºedinþã de judecatã în

117 542 U.S.
118 Idem.
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care poate contesta [concluziile
guvernului] ºi sã administreze probe în
apãrarea sa.119

Recunoscând cã „ambele susþineri
relevã îngrijorãri legitime” pluralitatea care
a votat pentru opinia scrisã de O’Connor
a procedat la punerea în balanþã a inte-
reselor contrare. Astfel, a fost conclu-
zionat cã Hamdi nu avea dreptul la toate
garanþiile procedurale ale procesului
penal din cauza „intereselor fundamentale
ºi sensibile ale guvernului de a se asigura
cã cei care au luptat de partea inamicul
pe durata unui rãzboi sã nu se întoarcã
la luptã”. Totodatã, pluralitatea formatã a
acceptat susþinerea Guvernului în sensul
cã „dificultãþile” cu care s-ar confrunta
cadrele militare pot fi „în mod justificat
avute în considerare” – acele dificultãþi
constând în distragerea comandanþilor
aflaþi pe teren ºi perspectiva cã „cerce-
tãrile efectuate cu privire la operaþiunile
militare ar constitui în egalã mãsurã o
intruziune în secretele importante privind
apãrarea naþionalã ºi dar ºi o cãutare în
zadar de probe care sunt îngropate sub
distrugerile cauzate de rãzboi”

Arãtând deferenþã faþã de aceste
îngrijorãri ale armatei, contrabalansate
faþã de libertatea lui Hamdi, pluralitatea a
inventat un hibrid de drept la un proces
echitabil.

Prin urmare, statuãm cã un deþinut-
cetãþean care contestã clasificarea sa ca
un soldat inamic trebuie sã fie informat
cu privire la circumstanþele de fapt care
au dus la aceastã clasificare, ºi o posibi-
litate echitabilã de a contesta susþinerile
Guvernului privind aceste fapte în faþa
unui factor de decizie neutru.

În acelaºi timp, exigenþele circumstan-
þelor ar putea cere ca, în afara acestor
elemente fundamentale, procedurile pri-
vind soldaþii inamici sã fie astfel desfã-

ºurate pentru a uºura sarcina care este
posibil sã fie creatã asupra Executivului
în timpul unui rãzboi. Declaraþiile marto-
rilor care nu au fost audiaþi nemijlocit, spre
exemplu, ar putea fi acceptat ca cel mai
fiabil mijloc de probã administrat de cãtre
Guvern în aceastã procedurã. De
asemenea, Constituþia nu ar fi încãlcatã
dacã ar exista o prezumþie în favoarea
probelor aduse de cãtre Guvern, atât timp
cât prezumþia poate fi rãsturnatã ºi
posibilitatea echitabilã de contestare a
acesteia a fost acordatã.120

Un observator ar putea considera cã
aceastã statuare este o victorie pentru
procesului echitabil ºi pentru controlul
judiciar, dar nu trebuie sã se grãbeascã
în aceastã concluzie. Au existat doi
judecãtori care au considerat cã legisla-
tivul nu a autorizat privarea de libertate a
unui cetãþean de cãtre executiv fãrã
control judiciar pe teritoriul SUA.121 ªi, în
decizia care a dus la formarea celei mai
ciudate perechi de judecãtori din istoria
Curþii Supreme, judecãtorul Scalia ºi
Stevens au formulat o opinie separatã
tãioasã, întemeindu-se pe istoria britanicã
cunoscutã Pãrinþilor Fondatori conform
cãreia „proces echitabil” însemna ca un
cetãþean acuzat de o faptã prevãzutã de
legea penalã avea dreptul la întregul
arsenal de garanþii oferite de procesul
penal.122 Aºa cã au existat 4 voturi în
favoarea trimiterii lui Hamdi în compe-
tenþa instanþelor civile ºi alte 4 voturi ale
pluralitãþii pentru controlul habeas corpus.

Aºa cã de ce a fost adoptatã aceastã
formã diluatã de proces echitabil ºi nu
versiunea riguroasã adoptatã de cãtre
ceilalþi 4 judecãtori? Rãspunsul stã în
procedura în faþa Curþii: dacã votul ar fi
fost 4 – 4, Curtea ar fi menþinut hotãrârea
instanþei inferioare printr-un vot divizat.
Aceasta ar fi menþinut abordarea plinã de

119 Idem.
120 Id. la 533.

121 Id.
122 Id.
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deferenþã a Curþii din al Patrulea Circuit
ºi l-ar fi lãsat pe Hamdi fãrã nici un
remediu judiciar. Prin urmare, judecãtorul
Souter împreunã cu judecãtorul Ginsburg
au votat mai mult forþaþi cu pluralitatea
pentru „privarea de libertate în modul cel
mai apropiat de cel pe care l-aº
impune”123

Cauza similiarã cu Hamdi în ceea ce
priveºte deþinuþii din Guantanamo a fost
Raul v. Bush.124 În aceastã cauzã,
judecãtorul Steven a putut sã formeze o
majoritate a Curþii (mai puþin judecãtorul
Scalia) în sensul cã deþinuþii din Gitmo
(s.n. Guantanamo) aveau dreptul sã
aparã în faþa instanþelor federale sub
garanþiile habeas corpus. Punctul crucial
al cauzei era faptul cã Gitmo este teritoriu
al SUA ºi prizonierii aflaþi în þara noastrã
au dreptul la o anumitã formã de proces
echitabil. Cea mai importantã cauzã la
care Curtea trebuia sã se raporteze era
un caz din timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, Johnson v. Eisentrager125, în
care soldaþilor germani le-a fost respins
accesul la habeas corpus ca urmare a
procesului ºi detenþiei în Germania.

Situaþia reclamanþilor din prezentele
cauze diferã în mod substanþial faþã de
cea a deþinuþilor din Eisentrager: Nu
aparþin unei naþiuni cu care Statele Unite
se aflã în rãzboi ºi neagã cã ar fi fost
implicaþi sau ar fi planificat act de
agresiune la adresa Statelor Unite; nu le-a
fost acordat accesul la un tribunal, ºi nici
mãcar nu au fost acuzaþi sau condamnaþi
pentru vreo faptã ilicitã; de asemenea,
pentru mai bine de doi ani au fost privaþi
de libertate pe un teritoriu în care Statele
Unite îºi exercitã controlul ºi jurisdicþia în
mod exclusiv.126

Într-adevãr, limbajul folosit în
Eisentrager era suficient de ambiguu
încât a putut fi fãcut statuarea în cauza

de faþã cã prizonierii germani au avut
acces la control habeas ºi a fost constat
cã le-au fost acordat procesul echitabil la
care aveau dreptul.

În concluzie, opinia majoritarã
redactatã de cãtre judecãtorul Stevens a
reþinut doar cã instanþele federale aveau
competenþa de a analiza cererile de
habeas corpus formulatã de cãtre deþinuþii
din Guantanamo. Nu a stabilit însã nici
un criteriu pentru constatarea privãrilor de
libertate ca nelegale. Într-o simplã notã
de subsol, Curtea a reþinut:

Susþinerile reclamanþilor – potrivit
cãrora, deºi nu au fost implicaþi în conflicte
sau acþiuni de terorism împotriva Statelor
Unite, au fost privaþi de libertate la
discreþia puterii executive pentru mai mult
de 2 ani, pe un teritoriu aflat sub jurisdicþia
ºi controlul stabil al Statelor Unite, fãrã a
avea acces la avocat ºi fãrã a fi acuzaþi
de vreo acþiune ilicitã – descrie fãrã
îndoialã „privare de libertatea cu
încãlcarea Constituþiei,a legilor ºi a
tratatelor Statelor Unite”.

Al treilea caz de privare de libertate
prin ordin al puterii executive din 2004
priveºte o cerere de heabeas corpus
formulatã în numele lui Jose Padilla, un
cetãþean american arestat pe aeroportul
O’Hare pentru cã ar fi intenþionat sã
plaseze undeva în SUA o bombã
artizanalã care combinã elemente
radioactive cu explozibil convenþional
(dirty bomb)127. Dupã decizia din cauza
lui Hamdi, ar fi pãrut cã procesului lui
Padilla ar fi fost limpede întrucât acesta
nu se afla în apropierea unui „câmp de
rãzboi”, decât dacã ar fi sã dãm crezare
politicienilor care vorbeau de parcã
întreaga lume ar fi un câmp de rãzboi.128

Într-o capodoperã de evitare a problemei,
Curtea a decis cã aceastã cerere habeas
a fost formulatã în faþa unei instanþe

123 Id. la 552.
124 542 U.S. 466 (2004).
125 339 U.S. 763 (1950).

126 Id. la 476.
127 Rumsfeld v. Padilla, 542U.S. 426(2004)
128 LIPSÃ
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necompetente, întrucât a fost formulatã
în New York de cãtre avocatul sãu din
New York, la douã zile dupã ce recla-
mantul a fost transferat la penitenciarul
forþelor navale din Carolina de Sud. Acolo,
Padilla va zace pentru aproape patru ani
în izolare, înainte de a fi adus în cele din
urmã în faþa instanþei pentru sãvârºirea
unor infracþiuni – dar vom discuta mai
târziu despre acest abuz al sistemului.

Urmãtorul act din drama Gitmo a avut
loc doi ani mai târziu, în 2006, atunci când
Curtea a statuat cã modul în care au fost
constituite comisiile militare pentru
judecarea acuzaþiilor privind crimele de
rãzboi a persoanelor din Guantanamo
este neconform cu normele naþionale ºi
internaþionale.129 Cauza privea acuzaþia
de asociere în vedere sãvârºirii de
infracþiuni formulatã împotriva unui fost
ºofer a lui Osama Bin Laden, deºi era clar
cã aceastã infracþiune nu aparþinea
„dreptului de rãzboi”.

Odiseea lui Hamdan prin sistemul
judiciar civil ºi militar este demn de a fi
menþionat din mai multe motive, printre
care ºi faptul cã acesta se aflã în libertate
în Yemen ºi pentru a arãta cã argumentul
executivului în favoarea devierii de la
regulile procesuale impuse de Codul
Uniformizat al Justiþiei Militare nu a fost
convingãtor.

Existenþa unei nevoie urgente nu
poate justifica, prin ea însãºi, constituirea
ºi utilizarea unor instanþe penale care nu
au fost prevãzute de art. I par. 8 ºi art. III
par. 1 din Constituþie, decât dacã altã
dispoziþie din legea fundamentalã autori-
zeazã un remediu pentru nevoia
resimþitã.130

Guvernul a susþinut cã nevoile urgente
militare necesitau crearea unei comisii
militare cu o putere deosebitã, cum ar fi
puterea de a folosi declaraþiile martorilor
absenþi ºi o independenþã inadecvatã a

avocaþilor. UCMJ asigura legitimitate din
partea Congresului pentru comisii militare
atât timp cât procedurile desfãºurate în
faþa acestor comisii erau „aceleaºi ca cele
prevãzute pentru curtea marþialã, cu
excepþia cazului în care o asemenea
uniformizare nu poate fi aplicatã”.
Guvernul a invocat analizarea mai multor
aspecte cu deferenþã faþã de constatarea
executivului cã aceste comisii militare
putea sã fie scutite de garanþii proce-
durale.

Astfel, constatarea Preºedintelui cã
„pericolul creat pentru Statele Unite ºi
natura terorismului internaþional”
determinã o imposibilitate practicã „de a
aplica în cadrul comisiilor militare…
principiile de drept ºi regulile privind
administrarea probatoriului general
recunoscute în procesele penale
desfãºurate în instanþele districtuale din
SUA” este, în opinia Guvernului, un motiv
suficient pentru orice nerespectare a
procedurilor Curþii marþiale.131

Opinia majoritãþii, redactatã de cãtre
judecãtorul Stevens, a rãspuns acestui
argument cu scepticism:

Nimic din dosarul aflat pe rol nu indicã
faptul cã ar exista o imposibilitate practicã
de a aplicare regulile curþii marþiale în
acest caz. Spre exemplu, nu existã nici
un indiciu cu privire la dificultãþi logistice
pentru a obþine declaraþii sub jurãmânt
autentificate sau în aplicarea principiilor
generale în privind relevanþei probatorii
ºi a admisibilitãþii…Singurul motiv invocat
în favoarea acestei susþineri este pericolul
creat de terorismul internaþional. Fãrã a
subestima nici un moment acest pericol,
nu considerãm cã ar putea fi folosit pentru
a justifica, în cazul procesului lui Hamad,
o variere a regulilor care guverneazã
curtea marþialã.

Lipsa oricãrei justificãri privind impo-
sibilitatea practicã este cu atât mai

129 Hamdan v. Rumsfeld, 548 U.S. 557 (2006).
130 Idem la 591.

131 Idem la 622.
132 Idem la 623-24.
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cutremurãtoare atunci când este vãzutã
din perspectiva omisiunii flagrante de a
aplica una dintre garanþiile fundamentale
prevãzute nu numai de Manualul Curþilor
Marþiale dar ºi de cãtre UCMJ: dreptul de
a fi prezent.132

Aceastã opinie reprezintã apogeul
rezistenþei judiciare faþã de solicitãrile de
deferenþã în legãturã cu terorismul. Dupã
aceastã deciziei, Congresul a adoptat
Legea Comisiilor Militare din 2006 (LCM)
în care nu numai cã au fost definite o
întreagã listã de infracþiuni la „legea
naþiunilor” dar a fost de asemenea
încercatã o validare a criticilor proce-
durale la adresa comisiilor. Lista infracþiu-
nilor cuprindea atât „asocierea în vederea
sãvârºirii de infracþiuni” dar ºi „ajutorul
material” dat terorismului ºi organizaþiilor
teroriste. Hamdan a fost judecat ºi ulterior
achitat pentru infracþiunea de asociere în
vederea sãvârºirii de infracþiuni dar a fost
condamnat pentru ajutor material. A fost
condamnat la pedeapsa închisorii de 66
de luni din care executase deja 61. La
momentul în care a fost încheiatã înþele-
gerea pentru repatrierea sa în Arabia
Sauditã, acesta mai avea de executat din
pedeapsã numai o lunã, pe care a
executat-o în þara sa natalã ºi acum este
în libertate. Ultima rãsturnare de situaþie
în aceastã ciudatã întâmplare este cã
instanþa din Circuitul D.C. a desfiinþat
condamnarea sa pentru ajutor material,
având în vedere cã la momentul în care
era activ în Alqaeda, aceasta nu era
infracþiune nici conform dreptului naþional
nici conform dreptului internaþional.133

Al treilea pas în analiza realizatã de
cãtre Curtea Supremã cu privire la
detenþiile de la Guantanamo este
reprezentat de cauza Boumediene c.
Bush134 care dezvoltã un anumit control
judiciar cu privire la deþinuþii din
Guantanamo dar de asemenea ºi forma

cea mai atenuatã a independenþei
judiciare exprimate prin opinia separatã
a judecãtorului Scalia. În mod firesc,
având în vedere opinia sa din cauza
Hamdan, judecãtorul Kennedy a redactat
opinia majoritarã a Curþii în examinarea
legalitãþii LCM 2006.

Reclamanþii din aceastã cauzã ridicã
o problemã nerezolvatã prin hotãrârile
noastre anterioare privind privarea de
libertate a cetãþenilor strãini la Guanta-
namo: dacã se bucurã de privilegiul con-
stituþional de habeas corpus, un privilegiu
care nu poate fi retras, cu excepþia Cauzei
de Suspendare prev. de art. I par. 9 cl. 2.
Statuãm cã aceºti reclamanþi au privilegiul
habeas corpus. Congresul a adoptat o
lege, Legea privind Tratamentul Deþinu-
þilor care prevede anumite proceduri de
control privind privarea de libertate.
Considerãm cã aceste proceduri nu
constituie un remediu adecvat ºi un
înlocuitor eficient pentru habeas corpus.
Prin urmare par. 7 din Legea Comisiilor
Militare din 2006 constituie o suspendare
neconstituþionalã a acestui privilegiu. Nu
vom analiza dacã Preºedintele are
puterea de a priva de libertate pe aceºti
reclamanþi sau modul în care trebuie
soluþionat privilegiul exercitate de recla-
manþi. Acestea, precum ºi alte întrebãri
referitoare la legalitatea detenþiei vor fi
soluþionate în primã instanþã de Curtea
Districtualã.

Judecãtorul Kennedy a realizat o
analizã aprofundatã asupra caracterului
crucial al controlului judiciar asupra
detenþiei prelungite, în antitezã cu analiza
informatã ºi atentã a experþilor militari:

Atunci când o persoanã este deþinutã
ca urmare a unui ordin emis de puterea
executivã, spre deosebire de detenþia ca
urmare a procesului ºi condamnãrii sale
penale, nevoia unui control suplimentar
este de absolutã necesitate. O

133 Hamdan v. United States, 696 F.3d 1238,
402 U.S. App. D.C.471 (D.C.Cir.2012)

134 553 U.S. 723 (2008)
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condamnare penalã are loc ca urmare a
unui proces judiciar în faþa unui tribunal
dezinteresat de rezultat ºi care respectã
anumite proceduri menite sã-i asigure
propria independenþã. Aceastã dinamicã
nu este regãsitã în privãrile de libertate
ca urmare a unor ordine emise de puterea
executivã sau în procedurile de control
exercitate de puterea executivã.

Spre sfârºit, judecãtorul Kennedy a
fãcut anumite comentarii cu privire la
rolurile jucate de cãtre puterea executivã
ºi judecãtoreascã în asigurarea ordinii
publice:

În analiza atât a standardelor
substanþiale ºi procedurale utilizate
pentru a priva de libertate în scopul
prevenirii actelor de terorism, deferenþã
adecvatã trebuie arãtatã puterilor de
sorginte politicã. Spre deosebire de
Preºedinte ºi anumiþi membrii din
Congres, nici membrii acestei Curþi ºi nici
judecãtorii federali nu îºi încep ziua cu
informãri care pot descrie noi ºi serioase
pericole la adresa tãrii noastre ºi a
cetãþenilor sãi. Legea trebuie sã acorde
puterii executive autoritatea substanþialã
de a reþine ºi deþine pe cei care creeazã
un real pericol la adresa siguranþei
noastre.

Agenþii statului care au responsa-
bilitatea operaþionalã zilnicã a siguranþei
noastre ar putea lua în considerare o
expunere judiciarã a istoriei Legii Habeas
Corpus din 1679 ºi ca orice problemã care
se aflã în trecutul îndepãrtat, ridicã
probleme importante. Cu toate acestea,
doctrina juridicã recunoscutã trebuie
consultatã pentru învãþãturile pe care ni
le aratã. Aflatã în trecutul îndepãrtat, ea
nu este irelevantã pentru prezent.
Siguranþa depinde de mecanismele
sofisticate de informaþii ºi abilitatea
Forþelor Armate sã acþioneze ºi sã
interzicã. Totodatã, existã ºi alte aspecte.
Siguranþã este asiguratã în acelaºi timp
prin respectarea principiilor fundamentale
ale libertãþii. La loc de cinste printre

acestea se aflã protecþia împotriva
arbitrariului ºi a restrângerilor nelegale a
libertãþii individuale, asiguratã prin
respectarea principiului separaþiei
puterilor în stat. Din aceste principii îºi are
izvorul competenþa autoritãþii judecã-
toreºti de a analiza cererile de habeas
corpus.

Judecãtorul Scalia a arãtat cea mai
atenuatã formã a independenþei judiciare
atunci când a demarat tirada sa fãrã nici
un respect faþã de opinia majoritarã:

America este în stare de rãzboi cu
Islamiºti radicali. Inamicul a început sã
omoare americani ºi aliaþi ai Americii în
strãinãtate: 241 la unitatea puºcaºilor
marini din Lebanon, 19 la Turnurile
Khobar din Dhahran, 224 la ambasadele
noastre din Dar es Salaam ºi Nairobi ºi
17 pe USS Cole din Yemen. Pe 11
septembrie 2001, inamicul a adus lupta
pe pãmânt american, omorând 2749 la
Turnurile Gemene din New York, 184 la
Petagon în Washington, D.C. ºi 40 în
Pennsylvania.

Tehnica „bait-and-switch” pe care
opinia majoritarã o aplicã cu Comandatul
Suprem al armatei va îngreuna rãzboiul
pentru noi. Va determina, cu mare
probabilitate, ca mai mulþi americani sã
fie uciºi.

Pe termen scurt … decizia va avea
efecte devastatoare. Cel puþin 30 de
prizonieri eliberaþi din acest moment din
Guantanamo Bay s-au întors pe câmpul
de luptã. Unii au fost prinºi sau omorâþi.
Dar alþii au reuºit sã ducã la bun sfârºit
atrocitãþile faþã de cetãþeni nevinovaþi.
Atenþie, aceºtia erau deþinuþi cu privire la
care armata a concluzionat cã nu sunt
soldaþi inamici. Întoarcere lor în rãzboi
demonstreazã greutatea ieºitã din comun
în a evalua cine este ºi cine nu este soldat
inamic într-un teatru extern de operaþiuni,
unde mediul înconjurãtor nu permite o
strângere riguroasã a probelor.

Lipsa de respect din opinia separatã
a judecãtorului Scalia nu a fost observatã
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nici în doctrinã nici în presã. Acuzaþiile
aduse colegilor sãi cã „vor cauza moartea
mai multor americani” nu poate fi calificat
ca aparþinând unui argument persuasiv
de naturã juridicã. Mai surprinzãtoare este
lipsa de logicã în argumentaþia sa. Dacã
armata a pus în libertate persoane dupã
ce au hotãrât cã nu sunt soldaþi inamici,
arãtând astfel dificultatea anticipãrii
periculozitãþii, cum este susþinutã opinia
unui control judiciar mai restrâns cu privire
la decizia de a priva de libertate o
persoanã? Care anume parte din
raþionament permite o inferenþã de
acordare a încrederii în abilitatea de a
prevedea periculozitatea viitoare?

Dupã decizia din Boumedine, instanþa
din Circuitul D.C. a fost nevoitã sã creeze
standarde pentru a realizarea controlului
jurisdicþional asupra detenþiilor din
Guantanamo. Mai jos este o listã cu
rezumatele deciziilor care au precedat
întrebãrii „Ce criteriu trebuie folosit pentru
a decide dacã o persoanã trebuie
deþinutã?”

 Hamlily c. Obama135 - Administraþia
Obama ºi-a exprimat poziþia cu privire la
privãrile de libertate întemeiate pe ordi-
nele emis de puterea executivã în
concluziile scrise depuse în acest dosar
în martie 2009. ªi-a întemeiat puterea de
a priva de libertate numai pe AUMF, fãrã
a face nicio trimitere la puterile conferite
de Art. II în mod implicit, ºi au menþinut
aceastã opinie de la acel moment. Opinia
lor a fost în sensul cã puterea de privare
de libertate acoperea membrii ºi
susþinãtorii esenþiali ai Al Qaeda,
Talibanilor ºi forþele asociate, deosebirea
faþã de opinia Administraþiei Bush fiind
aceea cã a fost adãugat noþiunea de
„esenþial” pentru susþinãtorii care nu
puteau fi consideraþi „membrii” sau o „forþã
asociatã”. Cauzele care au urmat au
încercat sã stabileascã ce ar constitui o
„susþinere esenþialã” din partea unei

persoane care nu a fost în mod direct
implicatã cu AlQaeda sau cu Talibanii, dar
(cu excepþia lui Uighurs) nu a existat nicio
persoanã care sã fie adusã în faþa
instanþelor americani care sã nu aibã nicio
legãturã cu operaþiunile din Afghanistan.

Al-Bihani c. Obama136 - Al-Bihani era
un bucãtar care avea legãturi slabe cu
voluntarii AlQaeda ºi Taliban care lupta
împotriva Alianþei de Nord. A fost capturat
ºi predat forþelor americane, iar în cele
din urmã a fost trimis în Guantanamo.
Punctul crucial al hotãrârii era legat de
„pe cine avea dreptul Preºedintele sã
priveze de libertate în temeiul legilor
adoptate de cãtre Congres... Curtea
Supremã a trasat anumite linii
directoare..., lãsând în mod deliberat
libertate instanþelor inferioare de a contura
regulile procedurale ºi substanþiale ale
detenþiei, conform tradiþiei din common
law”. Completul Curþii din Circuitul D.C. a
formulat standardul: „o persoanã care
este parte sau care sprijinã forþele
Talibane sau ale AlQaeda sau forþele
asociate care sunt implicate într-un
conflict armat împotriva Statelor Unite sau
a partenerilor de coaliþie”

Standardul poate fi atins prin oricare
dintre cele douã componente indepen-
dente. „Deºi considerãm cã situaþia de
fapt din acest dosar aratã cã Al-Bihani era
parte din precum ºi sprijinea în mod sub-
stanþial forþele inamice, ne dãm seama
cã aceastã concluzie nu va rezulta atât
de clar în cauze în care va fi demonstrat
numai sprijinul sau calitatea de membru
sau niciuna dintre cele douã. Nu avem
ocazia aici de a analiza limitele exterioare
a ceea ce constituie acordarea de sprijin
sau existenþa indiciilor de temeinice
privind calitatea de membru pentru a
întruni standardul de detenþie. Constatãm
însã cã ambele laturi sunt criterii valabile,
care pot întruni în mod independent
standardul detenþiei”.

135 616 F. Supp.2d 63 (D.D.C. 2009). 136 590 F.3d 866 (D.C. Cir. 2010).
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Bensayah c. Obama137 - Bensaya, un
cetãþean algerian, a fost arestat la sfârºitul
lui 2001 de poliþia din Bosnia pentru
acuzaþii privind legea imigrãrii. Acesta
împreunã cu alþi 5 bãrbaþi algerieni
arestaþi erau suspectaþi de plãnuirea unui
atac asupra Ambasadei Statelor Unite în
Sarajevo, dar în cele din urmã au fost
eliberaþi din cauza lipsei de probe. Cei
ºase au fost predaþi cãtre SUA ºi au fost
transportaþi în Guantanamo la începutul
lui 2002.

Curtea districtualã a admis cererile de
habeas corpus cu privire la ceilalþi 5
bãrbaþi, considerând cã nu existã probe
fiabile din care sã rezulte cã aceºtia
intenþionau meargã în Afghanistan ºi sã
lupte împotriva SUA. Cu toate acestea,
Curtea districtualã a respins cererea lui
Bensayah, constatând cã Guvernul a
adus suficiente probe pentru a arãta cã
este mai probabilã concluzia cã
reclamantul a sprijinit Alqaeda decât
aceea cã nu ar fi sprijinit-o. Probele care
au fundamentat aceastã concluzie
constau, în principal, în documente
clasificate ºi o coroborare realizatã de
cãtre o sursã secretã. În apel, Guvernul
a renunþat la utilizarea sursei respective
ºi la susþinerea cã reclamantul a sprijinit
AlQaeda. În schimb, a fost arãtat cã
acesta fãcea parte din al Qaeda.
Completul Curþii de apel a fãcut mai întâi
urmãtoarea observaþie:

Deºi este clar cã AlQaeda are sau cel
puþin la un moment dat, avea o structurã
organizatoricã stabilitã, detaliile acestei
structuri sunt în mare parte necunoscute,
dar este crezut cã este oarecum amorfã.
Prin urmare, este imposibil de a crea o
listã cu criteriile prin care poate fi stabilit
dacã o persoanã face parte din AlQaeda.
Acestã constatare trebuie realizatã de la
caz la caz prin folosirea unor criterii
funcþionale, nu o abordare formalã, ºi prin

analiza atentã a acþiunilor acelei persoane
cu privire la organizaþie. Faptul cã o
persoanã îºi desfãºoarã activitãþile în
structura ierarhicã formalã a AlQaeda
este suficientã însã nu ºi necesar pentru
a arãta cã acea persoanã face parte din
organizaþie; pot exista alte indicii
temeinice cã o persoanã este suficient de
implicatã în organizaþie pentru a o
considera ca parte din acea organizaþie,
dar acþiunile independente ale unui
mercenar nu sunt suficiente.

Curtea a arãta cã a fi partea din
AlQaeda este o justificare suficientã
pentru privarea de libertate dar Guvernul
trebuie sã aducã probe din care sã rezulte
implicarea directã într-un grup asociat.
Fãrã pretinsa coroborare rezultatã din
documentul clasificat, curtea de apel a
considerat cã probele sunt insuficiente
pentru a arãta cã reclamantul fãcea parte
din organizaþie ºi a trimis cauza la curtea
districtualã pentru a administra orice ale
mijloc de probã pe care Guvernul ar dori
sã îl aducã. Mare parte din hotãrâre este
astfel redactatã încât este imposibil de
ºtiut care sunt faptele sãvârºite de cãtre
reclamant ºi ce a fãcut Guvernul pentru a
obþine probele.

Concluzia preliminarã - instanþele din
Circuitul D.C. au statuat cã Guvernul are
posibilitatea de a administra declaraþii de
martor care nu au fost date în faþa
instanþei ºi chiar cã acestea se bucurã
de o prezumþie de regularitate, care nu
reprezintã o prezumþie de adevãr a
declaraþiei ci mai mult cã aceastã a fost
datã astfel cum a fost consemnatã.
Sarcina probei pentru dovedirea
temeiurilor pentru privarea de libertate
rãmâne a Guvernului, iar declaraþiile
neadministrate în faþa instanþei sunt
depuse fãrã a avea o valoare probatorie
prestabilitã, în timp ce persoana privatã
de libertate are dreptul de a administra

137 610 F.3d 718 (D.C. Cir. 2010).
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probe pentru a contrazice susþinerile
Guvernului.

La mijlocul lui 2010, scorul era 32-16
în favoarea reclamanþilor. Din acel
moment, nicio cerere de habeas nu a fost
admisã. Cauza a fost probabil cã cele mai
uºoare cauze au fost soluþionate devreme
ºi persoanele au fost puse în libertate, aºa
cã deþinuþii rãmaºi în Gitmo în mare parte
au legãturi probate cu Alqaeda ºi
Talibanii, atingând astfel standardul
pentru privarea de libertate.

Odiseea implicãrii SUA în
Guantanamo este lungã, complicatã ºi cu
siguranþã va mai continua pentru ceva
timp. Scopul acestei expuneri a fost aceea
de a analiza gradul de deferenþã pe care
sistemul judiciar l-a arãtat pentru puterea
legislativã ºi executivã. Este o poveste
întortocheatã. Deºi instanþele s-au
exprimat în termeni plini de deferenþã ºi
au acceptat proceduri neobiºnuite (cum
ar fi folosirea declaraþiilor de martori care
nu au fost audiaþi de cãtre instanþã), nu a
existat un acord în alb faþã de privãrile de
libertate din Guantanamo sau faþã de
procedurile adoptate de cãtre Congres.
Din nefericire, aceastã concluzie nu se
verificã pentru multe dintre cauzele pe
care le vom analiza în continuare.

B. Privind dincolo de detenþiile
dispuse de executiv pe plan intern

1. Strãinii ca o categorie specialã
La scurt timp dupã 9/11, rezidenþii

strãini au devenit punctul de interes
principal în acþiunile contra terorismului.
Majoritatea deþinuþilor în ancheta

PENTTBOM erau cetãþeni strãini care
erau reþinuþi de agenþi ai serviciilor de
imigrãri. Adoptat ca lege pe 26 octombrie
2001, Legea Patriot cuprindea dispoziþii
care îi permiteau Avocatului General sã
„reþinã” orice cetãþean strãin cu privire la
care existau motive verosimile din care
sã rezulte cã este implicat în activitate
teroristã ºi sã îl priveze de libertate pentru
o perioadã ce poate fi prelungitã pânã la
6 luni138, fãrã existenþa unui proces penal,
fãrã o audiere cu privire la administrarea
de probe ºi supusã unui control judiciar
printr-o cerere de habeas corpus.139 Cu
toate acestea, se pare cã Ministerul de
Justiþie nu a folosit aceastã putere întrucât
exista un cadru legal anterior care permi-
tea privarea de libertate fãrã cauþiune a
cetãþenilor strãini împotriva cãrora erau
desfãºurate proceduri de expulzare. 140

În 2002, Ministerul de Justiþie a
anunþat „Sistemul Naþional de securitate
privind înregistrarea intrãrilor ºi ieºirilor”
(SNSÎII). Printre altele, SNSÎII a desfã-
ºurat un program special de înregistrare
potrivit cãruia bãrbaþii având cetãþenia
anumitor state (toate þãri majoritar
musulmane, cu excepþia Coreei de Nord)
erau obligaþi sã se prezinte la birourile de
imigrãri pentru a li se lua amprentele,
pentru a fi fotografiaþi ºi audiaþi. Cei care
nu se prezentau erau ameninþaþi cu
arestarea. Potrivit unei surse, prin
programul acesta au fost înregistraþi mai
mult de 83.000 de cetãþeni strãini,
împotriva a 14.000 dintre aceºtia fiind
iniþiate proceduri de deportare. În mai
multe cauze, programul a fost contestat

138 U.S.C. § 1226a(a)(6): Un cetãþean strãin
deþinut [aflat sub suspiciunea de activitate de
spionaj sau de terorism] ºi a cãrui expulzare nu este
probabilã în viitorul apropiat, poate fi privat de
libertate în continuare pentru o perioadã de maxim
6 luni, dacã punerea sa în libertate va aduce
atingere siguranþei naþionale a Statelor Unite sau
siguranþa comunitãþii sau a oricãrei persoane.

139 Id. § 1226a(b).
140 A se vedea U.S. Dep’t of Justice, “The USA

PATRIOT Act: Myth v. Reality,” http://

w w w . j u s t i c e . g o v / a r c h i v e / l l / s u b s /
add_myths.htm#s412: Pânã în februarie 2004,
Avocatul General nu a folosit art. 412. Mai mulþi
cetãþeni strãini au fost deþinuþi de la momentul
adoptãrii Legii Patriot. Cu toate acestea, nu a fost
necesarã folosirea art. 412 în aceste cauze întrucât
procedurile administrative tradiþionale au fost
suficiente pentru a deþine aceste persoane fãrã
cauþiune. Ministerul considerã aceastã putere ar
trebui utilizatã numai în anumite cauze.
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de acei strãini a cãror înregistrare a dus
ºi la deportarea acestora, în fiecare dintre
cauze argumentele lor fiind respinse.141

Spre exemplu, în Rajah c. Mukasey al
doilea Circuit a considerat cã nu existã o
încãlcare a principiului nediscriminãrii în
faþa legii:

Atacurile teroriste de pe 11
Septembrie 2001 au fost facilitate de
slaba impunere a legilor privind imigraþia.
Programul a fost proiectat pentru a
monitoriza mai îndeaproape strãinii din
anumite þãri, selectaþi în baza criteriului
siguranþei naþionale. Persoanele care au
fost supuse înregistrãrii speciale nu erau
nici cetãþeni ºi nu aveau nici mãcar
reºedinþã legalã. Aceºtia au fost rugaþi sã
dea informaþii cu privire la statul de
imigrant precum ºi cu privire la alte
aspecte ce þin de siguranþa naþionalã. Nu
au fost privaþi de libertate pentru perioade
lungi de timp. Acele persoane a cãror
statut juridic de imigrant nu era în
conformitate cu legea au fost supuse
procedurilor legale general aplicabile
pentru a pune în aplicare legi existente
privind imigraþia. În concluzie, programul
a fost o încercare raþionalã de a
îmbunãtãþi siguranþa naþionalã.142

În timp ce plângerile legate de investi-
gaþiile efectuate dupã 9/11, Inspectorul
General al Ministerului Justiþiei a
reanalizat detenþiile precum ºi condiþiile
privãrilor de libertate a suspecþilor de
terorism. Publicatã în iunie 2003, analiza

a arãtat cã agenþii care verificau indicii
trebuie sã aresteze toate persoanele care
nu respectau statutul de imigrant ºi sã îi
priveascã ca fiind „de interes” pentru
ancheta legatã de 9/11, chiar dacã nu
aveau nici o legãturã cu indiciul verificat.
Mai mult, indiciile care se concretizau în
arestãri erau în foarte generale, „cum ar
fi un proprietar care a fãcut o sesizare
privind comportament suspect al
chiriaºului arab”143

2. O susþinere „credibilã” privind
politica adoptatã

În decembrie 2003, un raport supli-
mentar evidenþia existenþa unor abuzuri
fizice ºi verbale în cadrul Centrului
Metropolitan de Detenþie (CMD) din New
York.144 Deºi nu a fost constatatã
existenþa unor bãtãi brutale, „unii poliþiºti
izbeau deþinuþii de zid, le suceau mâinile
ºi palmele într-un mod dureros, cãlcau pe
lanþurile de la picioare ºi îi pedepseau
þinându-i legaþi perioade lungi de timp” 145

Mai multe procese au fost iniþiate de cãtre
deþinuþii din CMD, unul dintre acestea fiind
demarate de Javad Iqbal, un cetãþean
pakistanez musulman care a fost arestat
ca urmare a acuzaþiilor penale aduse
împotriva sa ºi privat de libertate în condiþii
restrictive în calitate de persoanã de
„interes major” pentru ancheta 9/11. Dupã
ce ºi-a recunoscut vinovãþia executând o
pedeapsã cu închisoarea, a fost expulzat
în Pakistan ºi a formulat o cerere de
chemare în judecatã întemeiatã pe cauza
Bivens146 împotriva mai multor agenþi

141 A se vedea, spre exemplu: Seelnahham v.
Holder, 371 Fed. Appx. 191 (2d Cir. 2010); Rajah v.
Mukasey, 544 F.3d 42742

(2d Cir. 2008); Malik v. Gonzales, 213
Fed.Appx. 173 (4th Cir. 2007) Kandamar v.
Gonzales, 464 F.3d 65 (1st Cir. 2006); Ahmed v.
Gonzales, 447 F.3d 433 (5th Cir. 2006); Zafar v.
U.S. Att’y Gen., 461 F.3d 1357 (11th Cir. 2006);
Shaybob v. Att’y Gen., 189 Fed. Appx. 127 (3d Cir.
2006).

142 Deºi programul special de înregistrare a fost
suspendat în Decembrie 2003, SNSÎII a continuat
pânã în 2011

143 Office of the Inspector General, The

september 11 detainees: a review of the treatment
44 of aliens heldon immigration chargesin
connection withthe investigation of the september
11 attacks16(sept. 2003)

144 Office Of The Inspector General,
Supplemental Report Of September 11 Detainees’
45 Allegations Of Abuse At The Metropolitan
Detention Center In Brooklyn, New York (Dec. 2003)

145 Id. la 46
146 A se vedea Bivens c. ªase agenþi

necunoscuþi din Biroul Federal pentru combaterea
drogurilor, 403 U.S. 388 (1971) (care prevede un
drept de acþiune împotriva acþiunilor agenþilor
federali)
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federali, printre care ofiþeri corecþionali
pânã la cele mai înalte funcþii din cadrul
forþelor de ordine federale.

În cauza Ashcroft c. Iqbal147 Curtea
Supremã a concluzionat cã cererea
formulatã împotriva Avocatului General
Ashcroft ºi Directorului FBI Robert Mueller
nu a fost întemeiatã suficient în fapt pentru
a da naºtere la o acþiune în pretenþii.
Instanþa a respins de pe scaun susþinerea
cã Ashcroft sau Mueller au acceptat
tratamentul dur aplicat deþinuþilor pe
criteriul religiei, rasei sau naþionalitãþii,
statuând cã „aceste susþineri elementare
nu constituie decât o repetare stereotipã
a elementelor din cadrul unei tipice
excepþii de neconstiþionalitate privind
discriminarea”.

Totodatã, Curtea a arãtat cã Iqbal nu
a susþinut în mod credibil cã Ashcroft ºi
Mueller au creat în mod intenþionat o
discriminare nejustificatã prin clasificarea
deþinuþilor în legãturã cu 9/11 ca fiind de
„interes major”.

Atacurile din ziua de 11 septembrie au
fost sãvârºite de cãtre 19 arabi de origine
musulmanã care se numãrau printre
membrii marcanþi ai al Qaeda, un grup
fundamentalist islamic. Al Qaeda era
condusã de cãtre un alt arab de origine
musulmanã, Bin Laden ºi alcãtuit în mare
parte din arabi de origine musulmanã.
Prin urmare, nu este nicio surprizã cã o
politicã justificatã prin care organele de
ordine publicã erau împuternicite sã
aresteze ºi sã deþinã persoane din cauza
posibilelor legãturi cu atacurile, ar crea
un impact incidental asupra arabilor de
origine musulmanã, deºi scopul acestei
politici nu a fost de a viza nici arabi nici
musulmani.

Curtea a concluzionat cã a lãsa sã
continue acest proces ar echivala cu
distragerea atenþiei agenþilor statului care
sunt însãrcinaþi cu gestionarea „unei crize
naþionale ºi internaþionale, fãrã precedent
în istoria republicii americane”. Dupã
pronunþarea cauzei Iqbal, Curtea celui
de-al Doilea Circuit a desfiinþat parþial
soluþia de respingere a unui alt proces
formulat de deþinuþii CMD, pentru a le da
acestora posibilitatea de a întruni
standardul de probã impus de Curtea
Supremã în cauze privind condiþiile de
detenþie.148

3. Mandatele emise pentru martorii
relevanþi

Un alt temei pentru privarea de
libertate a persoanelor în constituire
mandatele emise pentru martorii
relevanþi. Acestea sunt emise de cãtre un
judecãtor sau magistrat în condiþii similare
cu cele privind arestarea preventivã, dar
scopul lor este de a obþine declaraþia unei
persoane ºi nu de a asigura prezenþa sa
la judecatã. Înainte de a emite mandatul,
instanþele solicitã existenþa unor indicii
rezonabile din care sã rezulte cã
declaraþia acelui martor este relevantã ºi
cã prezenþa persoanei prin citaþie ar fi
greu de obþinut.

În perioada de dupã 9/11, mandatele
emise pentru martorii relevanþi erau
folosite pentru a asigura prezenþa mai
multor persoane care erau suspectate cã
au participat a planificarea atacurilor dar
nu existau motive întemeiate pentru
arestarea preventivã a lor. Presupusa
planificare realizatã de cãtre aceºtia a fost
invocatã ca temei pentru a arãta cã
aceºtia ar putea da o declaraþie relevantã
în faþa marelui juriu, dar aceasta a fost

147 556 U.S. 662 (2009)
148 Turkmen v. Ashcroft, 587 F.3d 542, 546-47

(2d Cir. 2009). Five of the detainees subsequently52
reached a $1.26 million settlement with the
government. See Center for Constitutional Rights,
“Five New York Men Detained and Abused in Post-9/

11 Immigration Sweeps Settle Case for $1.26
Million”

(Nov. 3, 2009), http://ccrjustice.org/newsroom/
press-releases/five-new-york-men-detained-
and-abused-post-9/11-im migration-sweeps-
settle-ca.
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calificatã ca fiind un subterfugiu de cãtre
mai mulþi observatori, care au susþinut cã
mandatele erau folosite în locul arestului
preventiv, o practicã care încãlca clar
procesul echitabil.

Spre exemplu, presupusul „dirty
bomber” Jose Padilla a fost arestat în
baza unui mandat emis pentru martorii
relevanþi ºi a fost privat de libertate timp
de o lunã înainte de a fi transferat într-o
unitate militarã în calitate de soldat
inamic.149 Mazfield a fost arestat ºi privat
de libertate pe o perioadã de 2 sãptãmâni
în temeiul unui mandat de martor relevant
care a fost emis în baza unor probe
inexacte care îl legau pe acesta de
atentatele cu bombã din Madrid. Dupã
eliberarea sa, FBI ºi-a cerut scuze faþã
de Mayfield ºi a acesta din urmã a primit
o sumã de 2 milioane de dolari din partea
guvernului SUA.150

Nu este de mirare cã modalitate de
utilizare a mandatelor pentru martorii
relevanþi ca un subterfugiu care ascunde
o arestare preventivã a fost contestatã în
mai multe cauze legate de terorism. În
cauza United States c. Awadallah151

Osama Awadallah a fost reþinut în Los
Angeles dupã ce numele ºi numãrul sãu
de telefon a fost gãsite în maºina unui
dintre atacatorii de la 9/11, într-un ambalaj
al unei gume de mestecat. Awadallah a
fost privat de libertate în temeiul unui
mandate emis pentru martorii relevanþi ºi
a fost trimis cu avionul în New York, unde
a depus mãrturie de douã ori în faþa
marelui juriu pe parcursul mai multor
sãptãmâni. A recunoscut cã îl cunoºtea
pe unul dintre atacatori dar iniþial a negat
cã îl cunoaºte pe cel de-al doilea. Acuzat
de mãrturie mincinoasã, Awadalla a

solicitat excluderea declaraþiei date în faþa
marelui juriu ºi respingerea rechizitoriului
pentru încãlcarea dispoziþiilor privind
martorul relevant. Judecãtorul de la
instanþa districtualã a fost de acord: „Din
1789, nici un Congres nu a acordat pute-
rea Guvernului de a deþine o persoana
nevinovatã pentru a garanta prezenþa
acestui în faþa unui mare juriu care
desfãºoarã o anchetã penalã”152 Instanþa
din cel de-al Doilea Circuit a desfiinþat
hotãrârea, statuând cã obþinerea unei
declaraþii în faþa marelui juriu este o moda-
litate adecvatã de utilizare a instituþiei
martorului relevant:

Instanþa districtualã a constat (ºi
suntem în acord cu aceastã opinie) cã ar
fi nejustificat ca Guvernul sã utilizeze art.
3144 pentru alte scopuri, cum ar fi
privarea de libertate a persoanelor
suspectate de fapte prevãzute de legea
penalã faþã de care nu existã indicii
temeinice cã ar fi sãvârºit acele fapte. Cu
toate acestea, instanþa districtualã nu a
constatat (ºi nu observãm cã existã vreo
probã în sensul cã) guvernul l-a arestat
pe Awadallah pentru un alt scop decât
acela de a obþine informaþii relevante
pentru o anchetã desfãºuratã de cãtre
marele juriu. Mai mult, marele juriu inves-
tiga atacurile teroriste din 11 septembrie.
Prin urmare, interesul guvernamental era
reprezentat de punerea sub acuzare ºi
desfãºurarea unei anchete reuºite faþã de
teroriºtii a cãror atacuri, dacã ar fi fost
sãvârºite de cãtre un ºef de stat, ar
echivala cu o declaraþie de rãzboi, precum
ºi descoperirea mijloacelor, contactelor ºi
operaþiunilor complicilor pentru a preveni
atacuri viitoare.153

O altã cauzã a ajuns în cele din urmã
la Curtea Supremã. În 2005, Abdullah

149 A se vedea § 10.04 infra.53
150 A se vedea § 6.04 infra.54
151 United States v. Awadallah, 202 F. Supp. 2d

55 (S.D.N.Y. 2002).55
152 A se vedea § 6.04 infra.

153 United States v. Awadallah, 349F.3d 42(2d
Cir. 2003); a se vedea ºi In re Grand Jury Material.

Witness Detention, 271F. Supp. 2d 1266(D. Or.
2003); In re Application of U.S. for a Material
Witness Warrant, 213F. Supp. 2d 287(S.D. N.Y.
2002).
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Al-Kidd, un afro-american de origine
musulmanã, a formulat o cerere de
chemare în judecatã în contradictoriu cu
Avocatul General John Ashcroft ºi alþii,
susþinând cã a fost în mod ilegal arestat
ºi privat de libertate conform legilor
federale privind mandatul martorului
relevant. Astfel cum a fost rezumat de
instanþa de control judiciar, [Al-Kidd] a fost
arestat la ghiºeul de bilete de pe
Aeroportul Internaþional Dulles. A fost
încãtuºat, dus la biroul poliþiei transporturi
ºi audiat. În urmãtoarele 16 zile, a fost
deþinut în celule de maximã siguranþã,
iluminate 24 de ore pe zi, în Virgina,
Oklahoma ºi ulterior în Idaho, timp în care
a fost de mai multe ori dezbrãcat ºi supus
percheziþiilor corporale. De fiecare datã
când era transferat cãtre un alt centru,
Al-Kidd era încãtuºat ºi legat cu lanþuri
de încheieturi, picioare ºi talie. A fost în
cele din urmã eliberat prin ordin al
instanþei, cu condiþia ca acesta sã
locuiascã cu soþia sa ºi cu socrii sãi în
Nevada, sã-ºi limiteze cãlãtoriile la
Nevada ºi la alte trei state, sã predea
paºaportul, sã se prezinte în mod regulat
la ofiþerul de probaþiune ºi sã fie de acord
cu vizite la domiciliu pe tot parcursul
supravegherii. La momentul în care
privarea de libertate ºi supravegherea lui
Al-Kidd a luat sfârºit, acesta fusese
concediat din postul sãu de angajat al
unei societãþi care avea relaþii contrac-
tuale cu guvernul, întrucât nu a întrunit
exigenþele de securitate din cauza
arestãrii sale ºi se despãrþise de soþia sa.
Acesta nu a reuºit sã obþinã un loc de
muncã stabil de la momentul arestãrii
sale.154

Conform susþinerilor sale, tratamentul
ilicit i-a fost aplicat ca urmare a unui

program conceput de Ashcroft ºi alþi
oficiali guvernamentali, astfel cum rezultã
din mai multe declaraþii publice fãcute de
cãtre Ministerul de Justiþie prin care era
elogiatã utilitatea acestei proceduri.155

În hotãrârea Ashcroft v. Al-Kidd156,
Curtea supremã, în unanimitate a statuat
cã fostul Avocat General se bucura de
imunitate calificatã, având în vedere lipsa
unei reguli de drept stabile ºi clare. Opinia
majoritarã a judecãtorului Scalia a mers
ºi mai departe, statuând cã „o arestare ºi
detenþie rezonabilã în mod obiectiv a unui
martor relevant, în temeiul unui mandat
valabil obþinut nu poate fi atacat ca
neconstituþional în temeiul susþinerilor cã
autoritatea care a executat arestarea a
avut un motiv inadecvat”.157 Patru jude-
cãtori au pus sub semnul întrebãrii, într-o
opinie concurentã, dacã mandatul pentru
martori relevanþi era necesar pentru a
asigura declaraþia lui Al-Kidd, ºi, într-un
mod mai general, dacã normele privind
martorul relevant respectã Clauza privind
mandatul prevãzut de al Patrulea
Amendament.158 Într-o altã opinie
concurentã formulatã de cãtre judecãtorii
Breyer, Ginsburg ºi Sotomayor au criticat
opinia majoritãþii prin care în mod aparent
a fost statuat asupra temeiniciei cererii
lui Al-Kid:

În analiza excepþiei invocate de cãtre
Al-Kidd privind încãlcarea celui de-al
Patrulea Amendament, Curtea a pre-
zumat încã de la început existenþa unui
mandat de martor relevant valabil emis.
Aceastã calificare este de neînþeles.
Poate fi un mandat obþinut în mod valabil
atunci când declaraþia solemnã în baza
cãruia a fost emis nu l-a informat judecãtor
cã „Guvernul nu a intenþionat sã îl
foloseascã [pe Al-Kidd ca martor] într-un

154 Al-Kidd v. Ashcroft, 580 F.3d949, 951-52(9th
Cir.2009).

155 Al-Kidd v.Ashcroft, 598 F. 3d 1129, 1131 (9th
Cir. 2009) (Smith, J., concurring in the denial of
rehearing en banc).

156131 S. Ct. 2074 (2011)
157Idem 2085.
158Idem 2085-86 (Kennedy, J., concurring,

joinedby Ginsburg, Breyer, and Sotomayor, JJ.)
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[alt] proces” ºi nu a declarat cã Al-Kidd a
cooperat cu agenþii FBI în fiecare dintre
multiplele ocazii în care a au solicitat sã
îl audieze?

Punând ºi mai mult sub semnul între-
bãrii prezumþia potrivit cãreia mandatul a
fost obþinut în mod valabil, judecãtorului
nu i-a fost spus cã pãrinþii, soþie ºi copii
lui Al Kidd era toþi cetãþeni ºi locuiau în
Statele Unite. Mai mult, în declaraþia
solemnã era menþionat în mod inexact cã
Al-Kidd se pregãtea sã urce într-un avion
cãtre Arabia Sauditã, cu un bilet de avion
la clasa întâi care a costat 5000 de $,
într-un singur sens; de fapt, Al-Kidd
cumpãrase un bilet dus-întors, la clasa a
II-a, care a costat 1.700 de $. Având în
vedere aceste omisiuni ºi prezentãri
inexacte, existã suficiente motive pentru
a pune la îndoialã prezumþia cu care
Curtea îºi începe motivare – respectiv
existenþa unui mandat privind martorul
relevat valabil emis - ºi un motiv la fel de
puternic pentru a concluziona cã
dezlegarea fondului cauzei era nici
necesarã, nici adecvatã.159

4. „Soldaþi inamici” de pe teritoriul
SUA

a. Odiseea lui Jose Padilla
Atitudinea aproape sfidãtoare a

Guvernului faþã de independenþa judiciarã
a fost demonstratã în mod elocvent prin
„trimiterea” lui Jose Padilla în judecatã în

momentul în care avocaþii sãi au fost
formulat o cerere de încuviinþare a cãii
de atac în faþa Curþii Supreme160 privind
cererea de habeas corpus, dupã ce
acesta petrecuse deja 4 ani în stare de
deþinere cu regim de izolare, fãrã a fi adus
în faþa instanþelor judecãtoreºti.

 Padilla a fost arestat la momentul
aterizãrii pe aeroportul O‘Hare, venind
dinspre Pakistan, unde se presupune cã
ar fi fost antrenat în tehnica asamblãrii
bombelor. A fost deþinut iniþial în New
York, având calitatea de martor relevant,
iar ulterior, cu douã zile înainte ca
avocatul din oficiu sã poatã sã formuleze
cererea de habeas corpus în New York,
a fost transferat într-o închisoare a forþelor
navale din Carolina de Sud, având calitate
de soldat inamic. Declaraþiile publice ale
Guvernului susþineau cã acesta se
pregãtea sã detoneze un „dirty bomb”,
care ar împrãºtia material radioactiv
într-un oraº de mari dimensiuni.

Avocaþii sãi au reintrodus cererea de
habeas corpus în Carolina de Sud, iar
curtea districtualã a admis-o, statuând cã
AUMF nu acorda puterea Preºedintelui
sã deþinã un cetãþean arestat pe teritoriul
SUA, pentru o faptã prevãzutã de legea
penalã care nu a fost încã sãvârºitã.161

Curtea celui de-al Patrulea Circuit a
acceptat susþinerile reformulate ale
Guvernului.

159Idem 2087 – 88 (opinie concordantã
redactatã de Ginsburg,J. la care s-au alãturat Breyer
ºi Sotomayor,JJ.) Opinia concurentã a judecãtorului
Ginsburg ºi-a arãtat dezacordul faþã opinia
majoritarã în care s-a arãtat cã arestarea a fost
”întemeiatã pe o suspiciune individualizatã”

Cu toate acestea, cuvântul ”suspiciune”
înseamnã, în general, cã persoana suspectatã a
desfãºurat o acþiune ilicitã. Calitatea de martor
relevant nu ”implicã suspiciunea sau lipsa
suspiciunii” faþã de persoana astfel identificatã.
Hotãrârile Curþii pronunþate pânã la acest moment
au folosit noþiunea de ”suspiciune individualizatã”
în sensul ”suspiciune individualizatã privind
sãvârºirea unei fapte ilicite.” Aspectul sugerat de
opinia majoritarã, respectiv cã noþiunea de

”suspiciune individualizatã” este mai degrabã
asociatã cu ”ºtiinþa privind o infracþiuni” sau
”organizarea unei zile de naºtere surprizã” decât
cu suspecþii de sãvârºirea unei infracþiuni, este greu
de acceptat. Modul în care aceastã noþiunea a fost
preluatã în jargonul juridic nu ridicã discuþii. Atunci
când ºtirile de searã anunþã cã persoana care este
suspectatã de un omor este în libertate,
telespectatorul va fi cãuta sã îl vadã pe stradã pe
fãptuitor, nu pe martor. Ashcroft a înþeles aceastã
noþiune astfel cum este ea înþeles în mod uzual de
avocaþi: A vorbit despre privarea de libertate a
martorilor relevanþi ca o modalitate de a ”lua de pe
strãzi persoane suspectate de acte de terorism”

160 Hanft v. Padilla, 546 U.S. 1084 (2006)
161 Padilla v. Hanft, 389F. Supp. 2d 678(D.S.C.,

2005)
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Padilla s-a întâlnit cu agenþi ai
Al-Qaeda în Afganistan, a participat la
antrenamente în tehnica asamblãrii
bombelor ºi a fost santinelã la ceea ce el
a descris ca fiind o tabãrã a Talibanilor.
La momentul în care SUA au început
operaþiunile militare în Afganistan, Padilla
ºi alþi agenþi ai Al-Qaeda au mers de la o
casã conspirativã la alta pentru a evita
bombardamentele ºi capturarea. Padilla,
a fost, conform situaþiei de fapt astfel cum
ne este prezentatã, „prezent ºi înarmat
într-o zonã de rãzboi în timpul conflictul
armat între AlQeada/Talibani ºi forþele
armate ale SUA”. Odatã ajuns în
Pakistan, Padilla s-a întâlnit cu Khalid
Sheikh Mohammad, un agent senior
AlQaeda care se ocupa cu planificarea
operaþiunilor, care l-a trimis pe Padilla sã
cãlãtoreascã în Statele Unite pentru a
arunca în aer blocuri de apartamente în
vedere continuãrii rãzboiului de teroare
dus împotriva Statelor Unite. Dupã ce a
mai fost instruit ºi a primit bani,
documente de cãlãtorie ºi dispozitive de
comunicare, Padilla a zburat în Statele
Unite pentru a îndeplini misiunea
acceptatã.162

Având în vedere aceastã situaþie de
fapt, curtea a reþinut cã acesta poate fi
calificat ca fiind „soldat inamic” având în
vedere cã era înarmat în Afganistan ºi prin
urmare putea fi deþinut în temeiul AUMF.
Curtea celui de-al Patrulea Circuit a
statuat cã Padilla era un soldat inamic
care s-a asociat cu forþele armate ale
inamicului ºi cu ajutorul ºi coordonarea
acestuia a intrat în aceasta þarã în scopul
sãvârºirii actelor de agresiune pe teritoriul
american. Dar aceastã „situaþie de fapt”
erau întemeiate pe susþinerile avocatului
reclamantului formulate cu ocazia cererii
de judecatã simplificatã – nu au fost
niciodatã supus cenzurii unui observator

neutru, iar ulterior Guvernul a renunþat la
susþinerea cã ar fi intrat în þarã pentru a
detona un „dirty bomb”, realizând alte
susþineri modificate în faþa mai multor
instanþe.

Cererea de încuviinþarea a cãii de atac
în faþa Curþii supreme a fost formulatã pe
da 25 octombrie 2005. Cu puþin timp
înainte de expirarea termenului de
rãspuns din partea Guvernului, acesta a
formulat o cerere de transfer a deþinutului
în competenþa instanþelor civile din Florida
pentru a fi judecat pentru mai multe
acuzaþii. Cererea a fost înaintatã de cãtre
curtea celui de-al Patrulea Circuit cãtre
Curtea Supremã, aceasta din urmã
încuviinþând-o pe data de 4 ianuarie
2006.163 Curtea a susþinut cã „va analiza
cererea de încuviinþare a cãii de atac la
momentul oportun”, lucru pe care l-a fãcut
în aprilie 2006, printr-o hotãrâre care a
cuprins mai multe opinii ciudate. Cererea
a fost respinsã, existând trei opinii
separate ºi o opinie concurentã formulatã
de cãtre patru judecãtori.164 Judecãtorul
Kennedy a scris opinia concurentã a celor
4 patru judecãtori:

Având în vedere schimbãrile privind
privarea sa de libertate ºi având în vedere
cã aproape 4 ani au trecut de la momentul
în care acesta a fost privat pentru prima
oarã de libertate, trebuie sã recunoaºtem
cã Padilla poate fi îngrijorat cã statul sãu
poate fi din nou modificat. Aceastã
îngrijorare poate fi însã soluþionatã dacã
va fi necesar.

Susþinerile lui Padilla ridicã serioase
probleme legate de separaþia puterilor în
stat, inclusiv privind rolul ºi funcþionarea
instanþelor judecãtoreºti, dar în acelaºi
timp îndeamnã la rezervã în analizarea
lor atât timp cât parcursul procedurilor
legale le-a transformat în probleme
ipotetice. Acesta este cu atât mai

162 Padilla v. Hanft, 423F.3d 386, 390(4th Cir.
2005)

163 546 U.S. la 1084.
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adevãrat având în vedere cã prezenta
modalitate de privare de libertate este o
parte din remediul solicitat de cãtre acesta
ºi prin urmare legalitatea sa este necon-
testatã.165

În mod ironic, s-ar putea susþine la fel
de uºor cã „separaþia puterilor în stat,
inclusiv rolul ºi funcþionarea instanþelor
judecãtoreºti” s-ar opune în mod ferm
permiterii Guvernului de a se juca cu
sistemul prin transferarea sa încã o datã
în competenþa unei alte jurisdicþii, pentru
un scop diferit ºi astfel evitând exercitarea
controlului judiciar asupra detenþiei sale
de patru ani. Judecãtorul Ginsburg a fost
rezervatã în opinia sa separatã de la
respingerea cererii de încuviinþare a cãii
de atac, fãcând trimitere numai la
relevanþa cererii.166

Recapitulând, toate acestea s-au
întâmplat dupã ce cererea sa a fost
declinatã din New York în Carolina de
Sud, admisã de cãtre instanþa districtualã,
respins de cãtre Curtea celui de-al
Patrulea Circuit, moment la care acesta
fusese deþinut în regim de izolare fãrã nici
un control judiciar pentru aproape patru
ani. Cum poate fi aceasta consideratã ca
respectând propriul nostru principiu a
procesului echitabil, fãrã a mai aminti de
mai multe norme internaþionale privind
drepturile omului? Aratã de asemenea
atitudinea sfidãtoare pe care Adminis-
traþia (n.n. prezidenþialã) a arãtat-o faþã
de sistemul judiciar – hotãrând sã nu
acorde ocazia Curþii Supreme sã anali-
zeze o încãlcare vãditã a legii.

Ca urmare a acestor manopere
dolosive, Padilla a fost în cele din urmã
judecat ºi condamnat pentru sãvârºirea

infracþiunii de complicitate la omor în afara
Statelor Unite ºi participarea în acordarea
sprijinului material terorismului.167 I-a fost
aplicatã o pedeapsã de 17 ani închisoare
ºi acesta a formulat în California o cerere
în rãspundere civilã delictualã împotriva
lui John Yoo168, printre alþii, în timp ce
mama sa a formulat o cerere similarã în
Virgina.169 Ambele acþiuni au solicitat
repararea prejudiciului cauzat prin
privarea de libertate în mod nelegal
precum ºi aplicarea de rele tratamente în
aceastã perioadã. Acestea vor fi analizate
în capitolul ulterior „Acþiuni în rãspundere
civilã delictualã împotriva agenþilor de
stat”, menþionând la acest moment numai
cã instanþele au reuºit sã evite ºi aceste
cereri.

a. Iliada lui Ali Al-Marri
Astfel cum Iliada greceascã ne aratã

o poveste complexã dar pare sã acopere
numai câteva sãptãmâni dintr-un rãzboi
de duratã, cauza lui Ali Al-Marri ne
povesteºte în mai multe volume despre
tratamentul aplicat unei singure persoane
aflatã în mâinile Guvernului nostru.170

Paragraful iniþial din hotãrârea redactatã
de cãtre judecãtorul Motz, în procedura
en banc (n.n. procedurã utilizatã în cau-
zele de o importanþã deosebitã, în care
instanþa de apel este compusã din
majoritatea judecãtorilor acelei instanþe)
desfãºuratã în faþa Curþii din cel de-al
Patrulea Circuit, meritã redat în integra-
litate:

Timp de mai bine de douã secole de
dezvoltare ºi crizã, pace ºi rãzboi,
Constituþia a asigurat libertatea noastrã
prin garanþia cã, în Statele Unite, nimeni
nu va fi privat de libertate fãrã desfãºu-

164 Padilla v. Hanft, 547U.S. 1062 (2006)
165 Idem la 1064.
166 Idem la 1064-65
167 Acuzaþiile au fost un pic mai complicate ºi

au ridicat anumite chestiuni fundamentale privind
instituþia complicitãþii, dar aceasta este un subiect
pentru o altã ocazie. A se vedea United States v.

Hassoun, 2007 U.S. Dist. LEXIS 85720 (S.D. Fla.
2007).

168 Padilla v. Yoo, 678 F.3d748 (9th Cir. 2012).
169 Lebron v. Rumsfeld, 670 F.3d540 (4th Cir.

2012).
170 Al-Marri v. Pucciarelli, 534 F.3d213 (4th Cir.

2008).
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rarea unui proces echitabil. Cu toate
acestea, în urmã cu mai bine de cinci ani,
autoritãþile militare l-au reþinut pe Ali Saleh
Kahlal al-Marri, un cetãþean strãin având
reºedinþã legalã. Acesta a fost privat de
libertate de la acel moment, fãrã a se
formula o acuzaþie penalã ºi fãrã a fi
desfãºurat un proces. A fost astfel privat
de libertate, deºi a fost iniþial luat din
domiciliul sãu din Peoria, Illinois, de cãtre
autoritãþile civile ºi arestat preventiv
pentru sãvârºirea de infracþiuni legate
violenþa în familie. A fost astfel privat de
libertate, deºi Guvernul nu a susþinut în
nici un moment cã ar fi membru al unei
armate, cã ar fi luptat împreunã cu forþele
armate a vreunei naþiuni sau cã a ridicat
armele împotriva Statelor Unite în vreo
parte a lumii. A fost astfel privat de
libertate, fãrã respectarea garanþiile
oferite de cãtre Constituþie, având ca
temei numai convingerea puterii
executive cã privarea de cãtre forþele
armat pe o perioadã nedeterminatã – sau
chiar privarea de cãtre forþele armate pe
o perioadã nedeterminatã a unui cetãþean
american – este adecvatã.171

Ali Al-Marri, cetãþean al Qatar-ului, a
intrat în SUA pe data de 10 septembrie
2001 pentru a urma cursurile de master.
A fost arestat în decembrie în timp ce se
afla la domiciliul sãu din Peoria, Illinois,
fiind suspect de transferul fraudulos de
fonduri pentru al Qaeda. A fost audiat cu
privire la înºelãciune prin carduri de credit
ºi a fost în cele din urmã acuzat atât
pentru înºelãciune cât ºi pentru mãrturie
mincinoasã. La aproape doi ani de la
momentul arestãrii sale, instanþa a stabilit
într-o vineri ºedinþa pentru cererile
prealabile ºi în lunea urmãtoare a fost
stabilit prin decret prezidenþial cã acesta
era un soldat inamic ºi a fost prin urmare
transferat într-un penitenciar administrat
de forþele navale din Carolina de Sud.

De la acel moment (adicã, pentru cinci
ani) forþele armate l-au privat de libertate
pe al-Marri drept un soldat inamic, fãrã a
fi acuzat ºi fãrã a exista vreo datã limitã
pentru încetarea privãrii de libertate.
Pentru primele 16 luni ale privãrii sale de
cãtre armatã, Guvernul nu i-a permis lui
al-Marri sã comunice cu lumea exterioarã,
inclusiv cu avocaþii sãi, cu soþia ºi copii
sãi. Acesta a susþinut cã i-au fost refuzat
nevoile elementare, a fost interogat prin
utilizarea unor metode extreme de privare
senzorialã ºi a fost ameninþat cu
exercitarea de violenþe. O cerere de
chemare în judecatã formulatã în faþa
instanþelor civile contestã condiþiile
„inumane”, „degradante” ºi „abuzive” ale
privãrii de libertate.172

Completul iniþial învestit din cadrul
Curþii din cel de-al Patrulea Circuit, a cãrei
opinie majoritarã a fost redactatã de cãtre
judecãtorul Motz cu o opinie separatã, a
statuat cã al-Marri trebuie eliberat sau
judecat.173 Judecãtorul Motz a arãtat cã
Guvernul nu a susþinut cã al-Marri: (1)
este cetãþean sau asociat al forþelor
armate al vreunei naþiuni care se aflã în
stare de rãzboi cu Statele Unite; (2) ar fi
fost capturat pe sau în apropierea unui
câmp de luptã pe care forþele armate ale
Statelor Unite sau aliaþii sãi ar fi fost
angajaþi în luptã; (3) ar fi fost la vreun
moment în Afganistan pe timpul
conflictului dintre Statele Unite ºi Talibani;
sau (4) cã ar fi participat în vreo acþiune
ostilã îndreptatã împotriva forþelor armate
ale Statelor Unite sau ale aliaþilor.174

Judecãtorul Motz a subliniat cã
susþinerile Guvernului ar justifica
judecarea lui al-Marri pentru infracþiuni
foarte grave, dar nu exista o justificare
pentru detenþia extrajudiciarã dispusã de
cãtre executiv a unei persoane care nu a
participat în mod direct în acþiuni ostile
împotriva SUA.

171 Idem la 217
172 Idem la 220

173 Al-Marri v. Wright, 487F.3d 160(4th Cir.2007)
174 Idem la 166
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Atunci când Curtea pentru al Patrulea
Circuit a luat din nou în discuþie cauza en
banc, a rezultat o hotãrâre fracturatã în
mai multe opinii. Opinia majoritarã,
redactatã de cãtre judecãtorul Wilkinson
a considerat cã AUMF autorizeazã
privarea de libertate a unui soldat inamic
în temeiul presupusei afilieri cu Talibanii
alQaeda. Forma cea mai atenuatã a
independenþei judiciare în toatã aceastã
poveste poate fi reprezentatã de
urmãtoarele comentarii ale judecãtorului
Wilkinson:

Cauza de faþã ne aduce aminte cã
trãim într-o perioadã în care sute de vieþi
omeneºti pot fi masacrate printr-o singurã
acþiune ºi unde vaste zone urbane pot fi
nivelate într-o secundã. Dacã în trecut au
existat pericole pentru aceastã þarã,
acestea apar ca fiind un prolog pentru
ameninþãrile care ne aºteaptã în viitor.
Rezistenþa instanþelor faþã de încercarea
la nivel politic de a contracara aceste
pericole riscã sã transforme instanþa în
cea mai periculoasã putere în stat.

Arãt acestea nu pentru a crea panicã
sau teamã, ci mai degrabã ca o invitaþie
la o atitudine prudentã. Dezvoltarea ºi
accesibilitatea tehnologiei avanseazã cu
paºi repezi, iar sistemul nostru de drept
trebuie sã recunoascã aceste circum-
stanþe schimbãtoare. Altfel spus, legea
trebuie sã reflecte starea actualã a
rãzboiului modern. Prin accentuarea unor
noþiuni depãºite ºi învechite cum ar fi state
aflate în conflict ºi câmpuri de luptã
externe delimitate, opinia exprimatã de o
pluralitate de judecãtori (redactatã de
cãtre judecãtorul Motz) ºi opinia concu-
rentã (redactatã de cãtre judecãtorul
Traxler) percep în mod greºit pericolul
actual, ºi prin aceasta, rateazã ocazia
prezentat de cauza Al-Marri pentru a crea
un cadru de luptã împotriva acestor
pericole din viitorul nostru.175

Cred cã este bine cã judecãtorul a
precizat cã aceastã opinie nu a fost
formulatã pentru a crea panicã sau fricã,
pentru cã altfel aº fi crezut cã acesta a
fost scopul. Este o invitaþie la abandonare
a proceselor judiciare în favoarea
discreþiei necenzurabile a Executivului de
a priva de libertate pe oricine în orice
moment, numai pentru faptul cã alte
persoane ar putea fi ucise. Care este
noutatea? Care sunt noile pericole?
Masacrul persoanelor nevinovate a
existat întotdeauna ºi din nefericire, va
continua sã existe. Susþinerile în favoarea
unui puteri în alb datã executivului sunt
exact ceea ce crearea privilegiului habeas
corpus a evitat ºi raþiunea mai multor
declaraþii privind drepturile omului. Calea
detenþiei dispusã de executiv, fãrã exer-
citarea unui control, este calea tiraniei.

Calea de mijloc pentru completul en
banc a fost trasatã de cãtre judecãtorul
Traxler, care a fost de acord cã AUMF
constituia temei pentru privarea de liber-
tate a unui soldat inamic aflat pe teritoriul
SUA, dar a interpretat Hamdi în sensul
cã Al-Marii trebuia sã îi fie acordatã
posibilitatea sã administreze probe prin
care sã contrazisã acuzaþiile aduse.
Aceasta a dus la o instanþã divizatã, care
a emis un trimis cauza în faþa curþii
districtuale pentru a administra probele
în apãrare.

Curtea Supremã a încuviinþat cererea
de apel.176 Arãtând dispreþ faþã de
procedurile judiciare, la acel moment
Guvernul a formulat o cerere în faþa Curþii
de transferare a deþinutului cãtre
autoritãþilor civile pentru a fi judecat cu
privire la acuzaþiile iniþiale, cererea
acceptatã de cãtre Curtea Supremã.177

al-Marri a pledat vinovat cu privire la
acordarea sprijinului material conform art.
2339(B) ºi a fost condamnat la pedeapsa

175 Idem la 293 176 al-Marri v. Pucciarelli, 555 U.S. 1066 (2008)
177 al-Marri v. Spagone,555 U.S. 1220 (2009)
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de 100 luni închisoare – pedeapsa ar fi
fost de 180 luni conform articolul dar
judecãtorul a dedus cele 71 de luni de
privare de libertate precum ºi alte 9 luni
„pentru a reflecta condiþiile grele suferite
pe parcursul încarcerãrii sale în
penitenciarul forþelor navale”178

3.Acþiunile în rãspundere delictualã
– Imunitate, secrete de stat, „Factori
speciali”

Cele mai cunoscute trei doctrine
pentru a împiedica acþiunile celor care au
fost necorespunzãtor trataþi (alegat în
unele cazuri, sigur în altele) sunt
“privilegiul secretului de stat” (SSP),
imunitatea calificatã, excepþia factorilor
speciali a acþiunilor în rãspundere
delictualã. Aceste trei doctrine sunt,
într-un anume fel, fel interconectate ºi vor
fi tratate într-o singurã secþiune dedicatã
acþiunilor în rãspundere delictualã.

Acþiunile în rãspundere delictualã
împotriva oficialilor federali încep sub
doctrina Bivens179, potrivit cãreia
instanþele federale vor recunoaºte
drepturi private la acþiune derivând din
prevederile constituþionale, cum ar fi
procesul echitabil pentru abuzul fizic sau
al Patrulea Amendament pentru
încãlcarea vieþii private.

Imunitatea calificatã protejeazã oficialii
federali ºi cei ai statutului împotriva
acþiunilor în rãspundere afarã de cazul în
care reclamantul prezintã elemente de
fapt arãtând cã (1) funcþionarul a încãlcat
un drept statutar sau constituþional ºi (2)
cã dreptul era „ prevãzut clar” la momentul
faptei contestate.180

Am menþionat anterior cazul lui
Abdullah al-Kidd care a fost deþinut în

temeiul unui mandat de aducere a
martorului ºi care ulterior a formulat
acþiune împotriva fostului Avocat General
Ashcroft, invocând politica post-9/11 de
a folosi regula declaraþiilor de martor
pentru a reþine persoane cu legãturi
suspecte cu organizaþii teroriste. Prin
plângerea sa invoca faptul cã agenþii
statului au reþinut suspecþi sub pretextul
cã aceºtia constituie martori în alte cauze,
pentru cã nu aveau suficiente probe
pentru a-i acuza de sãvârºirea unei crime.
Al-Kidd, un nativ cetãþean american a fost
arestat în 2003 în timp ce se îmbarca
pentru o cursã în Arabia Sauditã iar apoi
a fost reþinut în temeiul unui mandat de
aducere a martorului emis de un magistrat
federal într-o cauzã fãrã nici o legãturã.
El a fost reþinut 16 zile iar apoi eliberat
sub supraveghere pânã la momentul la
care cealaltã cauza s-a finalizat dupã mai
bine de un an.

Curtea de al Nouãlea Circuit a reþinut
cã Ashcroft „trebuia sã cunoascã” cã
folosirea unui mandat sub un anumit
pretext constituia o încãlcare a celui de-al
Patrulea Amendament181. Pentru Curtea
Supremã, judecãtorul Scalia a rãspuns în
maniera sa subtilã:

Noi am spus în mod repetat instanþelor
inferioare – ºi celei de al Nouãlea Circuit
în particular - sã nu defineascã drepturile
clar prevãzute într-o manierã de largã
generalitate..... Al Patrulea Amendament
a constituit un rãspuns la utilizarea de
cãtre Coroana englezã a mandatelor
generale, care adesea permiteau
oficialilor regali sã percheziþioneze ºi sã
reþinã orice ºi pe oricine doreau în timp

178 al-Marri v. Davis, 714 F.3d1183, 1186 (10th
Cir. 2013)

179 Bivens v. 83 Six Unknown Named Agents
of Fed. Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971).

180 Ashcroft v. al-Kidd, 131 S. Ct. 2074 (2011).
181 al-Kidd v. Ashcroft, 580 F.3d 949, 969 (9th

Cir. 2009):
“Existã o clarã distincþie între a reþine o

persoanã pentru a determina dacã aceasta a comis

o crimã ºi reþinerea unei persoane pentru a o
interoga dacã aceasta are informaþii despre o
persoanã necunoscutã care a comis o crimã cu o
sãptãmânã înainte” [Illinois v. Lidster, 540 U.S. 419,
428 (2004)] (Stevens, J., concurring in part,
dissenting in part). Aceasta este în mod précis
distincþia în discuþie ºi motivul pentru care noi
susþinem cã politica lui Ashcroft a fost, aºa cum s-a
alegat, neconstituþionalã.
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ce investigau crimele ºi ofensele la
adresa Coroanei. Potrivit instanþei de
apel, Ashcroft trebuia sã observe cã un
pretextual mandat, în mod similar
„distruge protecþia de substanþã a celui
de-al Patrulea Amendament ºi permite
Statului sã aresteze pe baza unei simple
suspiciuni”. Ashcroft trebuie iertat pentru
faptul cã a omis aceastã paralelã care
ne-a scãpat ºi nouã, în egalã mãsurã.182

Într-o cauzã similarã, Javaid Iqbal, fãrã
succes, a acþionat împotriva Avocatului
General Ashcroft ºi directorului F.B.I.
Mueller pentru politici care au condus la
supunerea sa unui tratament necorespun-
zãtor în timpul reþinerii sale 183. El a
invocat faptul cã a fost plasat într-o unitate
administrativã specialã ºi „supus....unor
condiþii severe de detenþie datoritã rasei,
religiei sau originii sale”. Opinia Curþii
Supreme exprimatã de judecãtorul
Kenedy reþinea cã alegaþiile lui Iqbal
privind supunerea sa la tratamente
necorespunzãtoare, în mod cert, priveau
violãri ale drepturilor constituþionale de
cãtre gardieni necunoscuþi. Dar nimic din
alegaþiile sale nu puteau valida specu-
laþiile sale cã Ashcroft or Muller
autorizaserã sau determinaserã respec-
tivul tratament. Astfel, fãcând aplicarea
recentelor standarde adoptate de cãtre
Curte, care impun reclamantului de a
prezenta o teorie „plauzibilã” a faptelor,
Iqbal nu a reuºit sã înlãture moþiunea de
respingere întemeiatã pe imunitatea
calificatã.184

Doctrina “secretelor de stat” se
prezintã sub douã aspecte. Un aspect
protejeazã probe specifice când privilegiul
este invocat.185 Extrema aplicare apare

când simpla existenþã a litigiului ar repre-
zenta o ameninþare la adresa securitãþii
naþionale, conducând la o totale
exceptare a doctrine Bivens ºi respin-
gerea acþiunii reclamantului.186. Privilegiul
secretelor de stat (SSP) protejeazã a
largã paletã de acþiuni în materii care
intereseazã securitatea naþionalã ºi totul
depinde de abilitatea Guvernului în a
convinge judecãtorul de aceasta, chiar
fãrã furnizarea unor probe în faza
examinãrii cauzei in camera.

E posibil a convinge Curtea, întemeiat
pe toate circumstanþele cauzei, cã existã
un pericol rezonabil în sensul cã
obligativitatea furnizãrii probelor intere-
seazã probleme militare care, în interesul
securitãþii naþionale, nu trebuie divulgate.
În asemenea situaþii, aplicarea privile-
giului este oportunã ºi instanþa nu trebuie
sã pericliteze securitatea pe care privile-
giul este destinat a o proteja, prin insis-
tenþa în examinarea probelor chiar de
cãtre judecãtorul unic, in camera187.

Khaled El-Masri a introdus o acþiune
în rãspundere împotriva lui Geoge Tenet,
a trei corporaþii pârâte, a zece angajaþi
nenumiþi ai Agenþiei Centrale de Inteli-
genþã (CIA) ºi a zece angajaþi nenumiþi ai
corporaþiilor pârâte.188 El a susþinut cã
iniþial a fost deþinut de cãtre autoritãþile
macedonene, predat apoi angajaþilor CIA
care l-au transportat în Afganistan ºi, în
final, eliberat, undeva în Albania. A pretins
cã pe acest traseu a fost “bãtut, târât,
forþat ºi legat la ochi în timpul transpor-
tului; închis într-o micã ºi neigienicã
celulã; interogat de câteva ori; ºi,
constant, împiedicat sã comunice cu
oricine din afara imobilului de detenþie”

182 131 S. Ct. at 2084.
183 Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009). În

final, el a pledat vinovat în privinþa acuzaþiilor de
fals privind identitatea , ºi-a executat pedeapsa ºi
a fost deportat în þara de origine, Pakistan.

184Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544
(2007).

185 United States v. Reynolds, 345 U.S. 1
(1953).

186 Totten v. United States, 92 U.S. 105 (1876);
see Wilson v. Libby, 498 F. Supp. 2d 74 (D.D.C.
2007)

187 345 U.S. la 10.
188 El-Masri v. United States, 479 F.3d 296 (4th

Cir. 2007).
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Curtea din al Patrulea Circuit a statuat
cã acþiunea, în mod inexorabil, implicã
secrete privilegiate de stat ºi cã procesul
nu poate fi declanºat sub nici o formã.
Reclamantul, chiar dacã ar realiza prima
facie o prezentarea a tratamentului sãu,
el ar trebui sã furnizeze probe despre
operaþiunile CIA. “O asemenea prezen-
tare ar putea fi fãcutã doar cu probe care
relevã cum CIA organizeazã, asigurã
personalul ºi supervizeazã cele mai
sensibile operaþiuni secrete…..În ceea ce
priveºte corporaþiile pârâte ºi angajaþii
acestora, El-Masri ar trebui sã dove-
deascã existenþa ºi detaliile contractelor
de spionaj ale CIA, o încercare, practic
nediferenþiatã de aceea, relevatã în mod
categoric în Totten ºi Tenet v.Doe.189 Prin
urmare, dacã reclamantul îºi îndeplineºte
sarcina probei, pârâþii nu ar putea sã
prezinte o apãrare serioasã fãrã devoala-
rea surselor ºi metodelor lor.

Instanþa, în cauza El-Masri ºi-a
încheiat motivarea respingerii acþiunii cu
aceste comentarii:

Nimic din aceastã soluþie nu trebuie
luat ca un semn de aprobare sau
dezaprobare judiciarã a programelor de
predare; nu se intenþioneazã a o face. În
timp de rãzboi, þara noastrã, în principal
prin autoritatea executivã, trebuie sã ia
mãsuri excepþionale pentru împiedicarea
inamicului. Bineînþeles, americanii patrioþi
ºi rezonabili sunt liberi sã nu fie de acord
cu caracterul ºi eficacitatea acestor
mãsuri excepþionale. Dar ceea ce aceastã
decizie reþine este cã aceste mãsuri nu
sunt elemente utile pentru demersul
justiþiei întrucât aici, secretele de stat sunt
în centrul litigiului iar privilegiul este în
mod valid invocat.

În final, lãsând deoparte toate
aspectele legale, dacã alegaþiile lui
El-Masri sunt adevãrate sau în esenþã
adevãrate, atunci toate persoanele
rezonabile-inclusiv cele care cred cã
secretele de stat trebuie protejate ºi ca
acest proces nu poate continua ºi
programele de predare sunt mãsuri
necesare ce trebuie luate în acest rãzboi
- trebuie sã fie de acord cã El-Masri a
suferit vãtãmãri ca o consecinþã a greºelii
tãrii noastre ºi meritã o reparare. Astfel,
din concluzia trasã aici este clar cã
singurele surse ale acestei reparaþii
trebuie sã fie Puterea Executivã sau
Puterea Legislativã, ºi nu Puterea
Judecãtoreascã”190

Într-o cauzã care a generat o
controversã semnificativã în Regatul Unit,
Binyam Mahomed a fost alãturat altor
patru deþinuþi care se presupune cã ar fi
fost torturaþi în diferite secrete locaþii.191

Ei au chemat în judecatã pe operatorul
zborului (un Gulfstream V) care a fost
folosit de cãtre CIA în “zone negre” ºi
operaþii speciale. Curtea de al Nouãlea
Circuit a evocat sentimentele judecã-
torului din El-Masri cu aceste comentarii:

Acest caz ne solicitã sã stabilim un
echilibru dificil pe care doctrina secretelor
de stat o impune între principiile funda-
mentale ale libertãþii noastre, incluzând
justiþia, transparenþa, responsabilitatea ºi
securitatea naþionalã. Deºi ca judecãtori
ne strãduim sã onorãm toate aceste
principii, existã perioade când circum-
stanþe excepþionale creeazã un conflict
inconciliabil între acestea. În aceste rare
ocazii, suntem obligaþi sã urmãm
avertismentul Curþii Supreme în sensul cã
“chiar cea mai stringentã necesitate nu

189 A se vedea Totten v. United States, 92 U.S.
105, 107 (1875) (stabilind o interdicþie totalã de a
pune în aplicare aranjamante confidenþiale pentru
activitãþi de spionaj, pe motive cã “ politicile publice
interzic desfãºurarea oricãrui proces în instanþele
de judecatã, proces care ar conduce inevitabil la
devoalarea unor infomaþii califcate de lege ca fiind

confidenþiale”); Tenet v. Doe, 544 U.S. 1, 10-11
(2005) (reafirmând Totten printr-o decizie unanimã)

190 El-Masri v. Tenet, 437 F. Supp. 2d 530,
540-41 (E.D. Va. 2006).

191 Mohamed v. Jeppesen Dataplan, Inc., 614
F.3d 1070 (9th Cir. 2010).
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poate surclasa invocarea privilegiului
dacã instanþa e în cele din urmã convinsã
cã [secretele] de stat sunt în joc”. Statele
Unite v.Reznolds. Dupã o lungã delibe-
rare, noi,ezitant, decidem aceasta într-o
astfel de cauzã iar acþiunea reclamantului
trebuie respinsã.

Mohamed a fost repatriat în U.K. ºi a
creat o mare controversã cu alegaþii
credibile despre implicarea MI5 în
interogarea ºi torturarea sa. Curtea de
Apel din Regatul Unit a reþinut cã
versiunea britanicã a SSP nu ar proteja
rapoartele de investigaþie care, potrivit
instanþei, fãceau clar referire cã acesta
fusese supus unor tratamente nelegale
ºi ridicau semne de întrebare despre
implicarea ofiþerilor britanici. Mohamed,
în final, a stins litigiul împotriva Guvernului
Britanic pentru 1.000.000 £.

Un cetãþean Canadian, Maher Arar, de
asemenea, a introdus, fãrã succes192, o
acþiune în Statele Unite, ºi, subsecvent a
obþinut un semnificativ aranjament de
stingere a litigiului din partea guvernului
din þara sa. Arar fusese deþinut în timpul
tranzitului prin aeroportul J.F.K. pe baza
informaþiilor din partea autoritãþilor
canadiene. Detenþia sa de 12 zile în New
York, transferarea în Siria, ºi 10 luni de
abuz într-o închisoare sirianã, erau docu-
mentate de cãtre o comisie specialã
canadianã. Acþiunile sale în Canada au
fost stinse prin plata a 10,5 milioane dolari
ºi scuze din partea Guvernului Canadian.

În procesul sãu împotriva a diferiþi
oficiali americani, Curtea de al Doilea
Circuit a reþinut cã acesta nu putea
susþine o acþiune în temeiul Legii privind
Protecþia Victimelor Torturii deoarece
acest statut priveºte doar acþiunile
sãvârºite în temeiul unei legi strãine însã
nu existã alegaþii cã oþerii americani ar fi
acþionat urmând dreptul sirian. Privitor la
detenþia sa de 12 zile în New York acesta

poate sã formuleze a plângere privind
echitatea procesului însã în cererea sa
nu a “indicat nici o acþiune culpabilã
realizatã de vreunul dintre pârâþi”.

Judecãtorul Calabresi, urmat de câþiva
colegi, a fãcut opinie minoritarã cu acest
comentariu:

În mod respectuos am o opinie
diferitã…..Deoarece cred cã atunci când
istoria acestei distinse instanþe va fi
scrisã, decizia majoritãþii de astãzi va fi
privitã cu dezamãgire, eu adaug câteva
cuvinte în numele meu, “…mai mult în
tristeþe decât în ostilitate” Hamlet, act.1,
sc.2.

În ceea ce poate fi descris ca un „caz
lamentabil”, completat cu detalii privind
tratamentul josnic la care unii deþinuþi au
fost supuºi in Abu Ghraib ºi Afganistan,
curtea districtualã a Provinciei Colombia
(DC) a ajuns la o concluzie similarã 193.
În plus faþã de „consideraþiile cruciale de
securitate naþionalã ºi politicã externã „,
discutate de cãtre Curtea de al Doilea
Circuit, instanþa din DC s-a angajat într-o
dezbatere mai extinsã asupra cazului
Eisentrager ºi a urmãtoarelor cazuri ase-
mãnãtoare acestuia, deoarece recla-
manþii în aceste cazuri, nu au încercat sã
intre pe teritoriul Statelor Unite ºi
într-adevãr, au fost reþinuþi în zonele de
conflict activ.

Reclamanþii, precum ºi amici [ofiþerii
militari pensionari], contestau ideea cã o
decizie bazatã pe cazul Bivens ar impune
o supraveghere judiciarã asupra siste-
mului militar de luare a deciziilor ºi ºtirbi-
rea eficacitãþii militare pe câmpul de luptã,
susþinând în schimb cã „furnizarea unui
remediu eficace la încãlcarea drepturilor
constituþionale ale Reclamanþilor ar fi în
întregime in consonanta cu legile ºi
regulamentele militare de lungã duratã ºi
nu ar implica Curtea în nici un demers
nepotrivit. „Precauþiile Curþii faþã de

192 Arar v. Ashcroft, 585 F.3d 559 (2d Cir. 2009) 193 In re Iraq and Afghanistan Detainees 97
Litigation, 479 F. Supp. 2d 85 (D.D.C. 2007).
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abordarea mioapã susþinutã de recla-
manþi ºi de Amici, care, în esenþã,
defineºte problematica faptului cã tortura
este interzisã universal ºi, prin urmare,
justificã un remediu juridic creat în
condiþiile date.

Nu poate fi contestat faptul cã autori-
zarea acordãrii de compensaþi sub forma
de daune pecuniare pentru acþiunile
oficialilor militari implicaþi într-un teatru de
luptã activ ar invita adversarii noºtri sã
foloseascã instanþele federale proprii
pentru a bloca capacitatea forþelor armate
de a acþiona decisiv ºi fãrã ezitare în
apãrarea libertãþilor ºi a intereselor
noastre naþionale, o perspectivã pe care
Curtea Supremã a constatat-o ca fiind
intolerabilã în cazul Eisentrager.

Shafiq Rasul (petiþionarul titular, în
cazul pe care Curtea Supremã de Justiþie
in 2004 l-a avut provenind din
Guantanamo194) a fost repatriat in Marea
Britanie in 2004. El ºi alþi trei au depus
plângere împotriva mai multor oficiali
federali, inclusiv împotriva Ministrului
apãrãrii Rumsfeld, pentru maltratare
înjositoare ºi discriminare religioasã195.
Rasul ºi alte douã persoane au afirmat
cã acestea erau prezente în Afganistan
pentru a oferi ajutor umanitar, atunci când
au fost capturaþi de cãtre Alianþa de Nord
ºi au fost predati forþelor occidentale. Un
alt co-reclamant, al-Harith, a afirmat cã
el a fost de fapt rãpit din Pakistan de
talibani, de la care a scãpat, înainte de a
fi fost in mod eronat reþinut de forþele
occidentale. Curtea din D. C. a hotãrât
cã:

a. pretenþiile lor pe temeiul Alien Tort
Act (s.n. Legea Rãspunderii Delictuale
pentru Straini –Garanteaza dreptul
strãinilor de a cere Curþilor Statelor Unite
sa constate incalcari ale Legilor Naþionale
sau a Tratatelor Bilaterale in afara

Teritoriului Statelor Unite) ar fi trebuit sa
fie formulate în conformitate cu Federal
Tort Claims Act, care are o procedurã de
specialitate ce trebuie urmatã atunci când
ofiþerii federali sunt chemaþi în judecatã
pentru acþiuni desfãºurate in exercitarea
calitãþii pe care o deþin,

b. cererile de constatare a unor
drepturi constituþionale nu sunt aplicabile,
deoarece strãinii non-rezidenþi din afara
SUA nu au drepturi constituþionale iar
cererile nu sunt admisibile din cauza
imunitãþii de bunã-credinþã a inculpaþilor,

c. cererile lor in vederea recunoaºterii
libertãþii religioase nu sunt recunoscute
prin Religious Freedom Restoration Act
(Legea privind Apararea Libertatilor
Religioase-s.n.) pentru cã legea nu are
nici o are aplicabilitate in cazul strãinilor
rezidenþi în afara teritoriului suveran al
Statelor Unite ale Americii la data cand
presupusa încãlcare a RFRA a apãrut.

Un alt solicitant individual ce a cerut
compensarea este Jose Padilla196. Aºa
cum este descris mai sus, Padilla a fost
arestat pe aeroportul O’Hare ºi închis la
izolare pe un bric militar pe o perioadã de
aproape patru ani pânã când a fost în cele
din urmã judecat ºi condamnat într-un
proces în faþa unui tribunal federal civil.
Prin procesul sãu civil a fost acuzat John
Yoo de diverse încãlcãri ale prevederilor
constituþionale prin acordarea de avize
juridice fictive care au permis ca Padilla
sa fie supus la încarcerãri extrajudiciare

Yoo a susþinut cã anumiþi „factori
speciali” au dus la respingerea invocãrii
unei cereri de tip Bivens. Instanþa a
evaluat implicaþiile de securitate naþionalã
ale argumentelor lui Yoo remarcând faptul
cã Padilla nu a fost suspectat cã ar fi luptat
împotriva Statelor Unite sau, altfel spus,
cã ar fi fost „implicat într-un conflict armat”
cu SUA, astfel încât noþiunea de a fi

194 Rasul v. Bush, 542 U.S. 466 (2004).
195 Rasul v. Myers, 512 F.3d 644 (D.C. Cir.

2008), reaff’d, 563 F.3d 527 (D.C. Cir. 2009).

196 Padilla v. Yoo, 633 F. Supp. 2d 1005 (N.D.
Cal. 2009).
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calificat ca prizonier în conformitate cu
reglementarile in caz de rãzboi nu a putut
fi invocate ca motiv pentru respingerea
eliberarii sale. Într-adevãr, spre deosebire
de afirmaþiile fãcute de Iqbal împotriva AG
(Avocatul General) Ashcroft, „Curtea
constatã ca Padilla a adus suficiente
probe pentru a satisface cerinþa ca Yoo
sã fi pus în miºcare o serie de evenimente
care au dus la privarea de drepturi
constituþionale ale lui Padilla”. ªi cu privire
la cererea lui Yoo pentru imunitate
calificatã:

Curtea constatã cã Padilla dovedise
o încãlcare a drepturilor sale constituþio-
nale, care erau clar stabilite la momentul
sãvârºirii faptelor. Mai mult, pe baza
faptului cã afirmaþiile acestuia implica un
comportament care ar fi neconstituþional
chiar dacã s-ar îndreptat cãtre orice
deþinut, orice ofiþer federal obiºnuit ar fi
putut crede cã acest comportament este
legal. Prin urmare, Yoo nu are dreptul la
imunitate calificatã197.

În apel, Curtea din al Nouãlea Circuit
a modificat decizia, considerând cã
neglijenþele lui Yoo nu au fost atât de clar
stabilite încât sã nu i se acorde imunitatea
calificatã198. Curtea din al Nouãlea Circuit
a afirmat standardul aplicabil a fi dacã „în
momentul în care a pus în aplicare legea
era... suficient de clarã cã fiecare funcþio-
nar rezonabil ar trebui sa fi înþeles cã
lucrurile pe care le fãcea acesta încãlcau
drepturile reclamanþilor”. Între timp,
Curtea de al Patrulea Circuit a hotãrât cã
Padilla, având în vedere ca este repre-
zentat de mama sa într-o acþiune sepa-
ratã, nu ar putea formula o cerere de tip
Bivens împotriva nimãnui pentru presu-
pusa lui detenþie nelegalã ºi maltratare.199

Instanþa a motivat, la fel ca in cazul
deciziei sale în cazul el-Masri, cã orice
explorare a circumstanþelor în care a fost
aplicat tratamentul sãu va conduce
instanþele de judecatã în efectuarea de
presupuneri privind acþiunile executivului
ºi legislativului într-un moment de crizã
naþionalã. Aceste „situaþii speciale”, au
prilejuit astfel, ezitarea în aplicarea
apãrãrii Bivens.

În cele din urmã, existã un reclamant
instituþional cu o victorie relativã într-un
caz de compensare, dar fãrã compen-
sare, Al-Haramain Foundation.200 Dupã
îndelungate litigii cu privire la programele
de supraveghere fãrã respectarea FISA
si fãrã mandate, efectuate de cãtre NSA,
fundaþia reclamantã în primul rând a
trebuit sa dovedeascã cã are motive
temeinice pentru chemarea în judecatã.
Acesta a fost capabilã sã convingã Curtea
de al Noualea Circuit, cã a fost, probabil,
þinta unor interceptãri telefonice neauto-
rizate, deoarece altfel nu ar fi existat nici
o dovadã prin care Guvernul ar putea sã
îºi bazeze cererile sale de a declara
organizaþia ca fiind un FTO. Dupã
depãºirea acestui obstacol, reclamantul
s-a confruntat cu Privilegiul Secretelor de
Stat (SSP), la care instanþa de judecatã
a rãspuns cã FISA a pre-înlãturat SSP
prin furnizarea unor despãgubiri civile in
cazul unor interceptãri telefonice
neautorizate. Permiþând Guvernului în
repetate rânduri sã depunã dovezi cã
supravegherea fundaþiei a fost într-adevãr
autorizatã de cãtre Curtea FISA,
judecãtoria a pronunþat o hotãrâre în
procedura judecãrii sumare ºi a acordat
daune ºi cheltuieli de judecatã. În apel,
Curtea de al Nouãlea Circuit a schimbat
hotãrârea de judecatã sumarã, pentru
motivul imunitãii în justiþie.201

197 Id. la 1038.
198 Padilla v. Yoo, 678 F.3d 748 (9th Cir. 2012).
199 Lebron v. Rumsfeld, 2012 U.S. App LEXIS

* (4th Cir. 1/23/12).

200 In Re: National Security Agency Telecomm.
Litigation [Al-Haramain v. Obama], 700 F. Supp.
2d  1182 (N.D. Cal. 2010).

201 Al-Haramain Islamic Foundation Inc. v.
Obama, 690 F.3d 1089 (9th Cir 2012).
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4. Excepþia „nevoilor speciale” –
Legea supravegherii informative
externe

Legea supravegherii informative
externe (FISA)202 a fost adoptatã în 1978
„pentru a oferi autorizare ºi reglementare
legislativã pentru toate tipurile de
supraveghere electronicã efectuate în
Statele Unite ale Americii având scopuri
de informare. 203 Originile sale ºi istoria
sa ulterioarã sunt mult prea complexe
pentru a fi tratate în aceastã scurtã discu-
þie. Punctul important este cã întreaga
premisã pentru crearea unei instanþe
secrete speciale este elementul numit
doctrina „nevoi speciale”. Aceastã doc-
trinã creeazã o excepþie de la al Patrulea
Amendament, caz în care în mod normal
ar necesita un mandat judecãtoresc,
înainte de începerea oricãrui demers de
supraveghere electronicã (ascultare,
interceptare e-mail,ºi altele în acest sens),
care ar afecta cetãþenii SUA. Al Patrulea
Amendament protejeazã viaþa privatã a
„oamenilor”, care ar putea exclude cu
uºurinþã guvernele strãine ºi entitãþile
similare, dar ar putea include cetãþenii
strãini pe perioada ºederii în SUA. Prin
urmare, „nevoile speciale” ale procesului
de adunare de informaþii s-ar pãrea cã se
aplicã, dacã se poate spune, numai la
identificarea de agenþi suspectaþi ca
aparþinând unor puteri strãine, acesta fiind
modul în care a fost construit statutul
iniþial.

Cea mai semnificativã diferenþã între
un ordin judecãtoresc FISA ºi un mandat
obiºnuit este cã un mandat obiºnuit

necesitã demonstrarea unei cauze
probabile cã þinta supravegherii a comis
sau este pe cale sã comitã un delict, în
timp ce mandatele FISA iniþial puteau sã
se bazeze pe cauza probabilã cã þinta era
un „agent al unei puteri strãine”, care
includea organizaþii politice strãine. De la
9/11, FISA a fost modificatã pentru a
permite supravegherea oricãrei persoane
considerate a fi în afara Statelor Unite (ale
cãror conversaþii, desigur, ar putea
include cetãþeni americani rezidenþi în
USA). În prezent în lumina descoperirilor
anului 2013 se poate afirma, ceea ce mulþi
oameni au crezut, cã NSA, de fapt, a
început colectarea de date electronice a
milioane de cetãþeni americani, fãrã nici
o autorizaþie legalã. Premisa de FISA a
fost cã un sistem de emitere de mandate
judecãtoreºti, pentru supravegherea
electronicã a informaþiilor externe ar putea
fi elaborat în concordanþã cu cerinþa de
caracter rezonabil al celui de Patrulea
Amendament204.

FISA a creat o instanþã specialã
compusã din judecãtori federali
desemnaþi - Curtea de Supraveghere de
Informaþii Externe (FISC) - care poate
emite ordine de autorizare a supravegherii
electronice în vederea adunãrii de
informaþii externe. O modificare ulterioarã
a extins aceastã autoritate în sensul de a
emite ordine judecãtoreºti în vederea
efectuãrii de percheziþii fizice cu scopul
de aduna informaþii externe.205

Pe parcursul anilor, FISA a fost
supusã la numeroase provocãri/
contestãri, aproape toate fiind invocate de

202 Foreign Intelligence Surveillance Act of
1978, Pub. L. No. 95-511, 92 Stat. 1783, codified
at 50 U.S.C. § 1801 et seq.

203 S. Rep. No. 95-701, at 9 (1978).
204 Având in vedere deviaþiile de la doctrina

convenþionalã a celui de al Patrulea Amendament,
prin urmare, au fost controlate in mod foarte riguros
pentru a se asigura cã procedurile stabilite în [FISA]
sunt rezonabile în raport cu cerinþele legitime de
contrainformaþii externe ºi protejarea drepturilor
cetatenilor. Rezonabilitate acestor mandate

depinde, în parte, pe o evaluare a dificultãþilor de
investigare a activitãþilor planificate, îndreptate, ºi
sprijinite de peste hotare de cãtre serviciile de
informaþii strãine ºi a grupurilor teroriste stabilite in
strainatate. Alþi factori includ responsabilitãþile
internaþionale ale Statelor Unite,. . ºi necesitatea
de a menþine secretul surselor ºi metodelor legale
de contrainformaþii. Id.at.14-15

205 A se vedea Pub. L. 103-359, §§ 301-09
(1994), codified at 50 U.S.C. §§ 1821-24.
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avocaþii inculpaþilor, dar numai unul s-a
bucurat pentru scurt moment de
succes.206 Într-un caz din 1984 care a
implicat o tentativã din partea membrilor
Armatei Republicane Irlandeze Provizorii
de a cumpãra explozivi ºi rachete de la
un informator FBI, judecãtorii Curþii din al
Doilea Circuit au decis cã procedurile
FISA au fost „constituþional adecvate,
echilibrând drepturile individului
prevãzute în al Patrulea Amendament cu
nevoia naþiunii de a obþine informaþii
secrete externe. 207

 Având acest proces de echilibrare în
vedere, mai multe instanþe au avut de
luptat cu ideea dacã „informaþiile externe”,
a trebuit sã fie „scopul principal” al
supravegherii. Instanþa de Primul Circuit
a declarat cã „ancheta activitãþii delictuale
nu poate fi scopul principal al
supravegherii”.208 Curtea de al Nouãlea
Circuit a refuzat sã facã distincþia între
„scop si scop primar.... Refuzãm sã
efectuam o distincþie prea finã între
investigaþiile penale ºi cele pentru
informaþii externe.209

Aceste discuþii despre cerinþa
„scopului” au determinat Curtea FISA
Pentru Revizuiri, înainte de evenimentele
9/11, sã aprobe practica Departamentului
de Justiþie în ridicarea unui „zid” între
investigaþiile penale ºi investigaþiile cu
obþinerea de informaþii secrete. Intenþia
era cã procedurile vagi ale FISA nu ar
trebui sã fie utilizate pentru cazurile
penale ordinare. Acest „zid” a afectat
eforturile de a examina computerul lui
Zacarias Moussaoui, pretinsul „al 20-lea
deturnãtor”, care au fost reþinut înainte de
9/11. Raportul Comisiei 9/11 a descris
modul în care agenþii CIA ºi FBI, au

posedat piese ale puzzle-ului complotului,
dar un au avut nici un mijloc de asamblare
a pieselor210 ºi a susþinut cã eºecul de a
face schimb de informaþii între agenþii a
dus la ratarea oportunitãþilor de dejucare
a complotului înainte de finalizarea sa.211

Atacurile din 9/11 au determinat mult
stres avand in vedere eºecurile percepute
ale „comunitãþii de informaþii”. Dar nu
existã nici o modalitate de a ºti cât de
multe sute sau mii de alte piste similare
cu cele din 9/11, care urmate, nu ar fi putut
duce nicãieri. Dacã a fost un ac în carul
cu fân nu înseamnã cã sunt si multe altele.
Cu toate acestea, USA Patriot Act -
„Unirea ºi Consolidarea Americii prin
Actul de Furnizare de Instrumente
Adecvate Necesare Pentru a Intercepta
ºi Obstrucþiona Terorismul” 212 - a fost
adoptatã la ºase sãptãmâni dupã 9/11.
El a servit în unele opinii ca un paratrãsnet
pentru dezbatere, dar ar putea fi, de
asemenea, vãzutã ca o perdea de fum
pentru mai multe politici guvernamentale
care nu au nimic de-a face cu legislaþia
în sine (de exemplu, detenþiile militare,
metode dure de interogare, ºi extrãdarea
extraordinarã). Având în vedere scopul
prezentului material vom considera ca,
impactul principal al PATRIOT fost de a
modifica FISA in sensul de solicita ca
colectarea de informaþii de Informaþii
Externe sa fie „un scop semnificativ” (mai
degrabã decât „în scopul”) de
supraveghere.213

 În august 2002, ACLU (Uniunea
Pentru Libertãþile Americane) ºi EPIC au
depus o cerere Freedom of Information
Act (Actul Pentru Libertatea Informaþiei)
(FOIA), pentru o varietate de documente

206 Mayfield v. United States, 504 F. Supp. 2d
1023 (D. Or. 2007), rev’d on standing grounds, 599
F.3d 964, 966 (9th Cir. 2010).

207 United States v. Duggan, 743 F.2d 59, 73
(2d Cir. 1984).

208 Johnson, 952 F.2d at 572.
209 Sarkissian, 841 F.2d at 965.

210 A se vedea 9/11 COMMISSION REPORT
la 266-77.

211 Id. la 353.
212 Pub. L. 107-56, 115 Stat. 272 (Oct. 26, 2001)

[hereinafter PATRIOT Act].
213 A se vedea id. la § 218 (codified at 50 U.S.C.

§§ 1805(a)(6)(B), 1823(a)(6)(B)).
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legate de utilizarea de cãtre guvern a
PATRIOT Act.214 Cererea includea
dezvãluirea arhivelor care conþin statistici
agregate cu privire la cat de frecvent
Ministerul Justiþiei a exercitat unele dintre
noile sale competente de cãutare ºi de
supraveghere. Ministerul de Justiþie a
refuzat sã divulge datele statistice agre-
gate, invocând excluderea de informaþii
de securitate naþionalã din FOIA pentru
informaþii „þinute secrete în interesul
apãrãrii naþionale sau de politicã externã”,
în conformitate cu un ordin executiv.215

Reclamanþii au rãspuns cã excluderea
FOIA din cauza securitãþii naþionale a fost
eliminatã odatã cu schimbarea de direcþie
a FISA de la colectarea de informaþii la
aplicarea legii ºi, prin urmare, dincolo de
protecþia ordinului executiv relevant cu
privire protejarea informaþiilor secrete.

În opinia sa, instanþa districtualã a
recunoscut cã „publicul are o dorinþã
semnificativã ºi în întregime legitimã
pentru aceastã informaþie”, susþinutã de
o argumente convingãtoare a „recla-
manþilor” cã divulgarea acestei informaþii
va ajuta la promovarea valorilor demo-
cratice si a responsabilizãrii guvernului¨216

Cu toate acestea, instanþa a con-
cluzionat cã excluderea pe motiv de
securitate naþionalã aplicatã, susþinând
preocuparea guvernului cu privire la
daunele ce ar putea rezulta din divulgarea
statisticilor în cauzã.

 Într-adevãr, statisticile care ar indica
modul în care DOJ ºi-a repartizat
resursele sale de contraspionaj, care
evidenþiazã frecvenþa relativã cu care
anumite instrumente de supraveghere au
fost dislocate, ºi care aratã cât de des au
fost vizaþi cetãþenii SUA pot fi, fãrã

îndoialã, utile pentru cei care sunt þinta
realã sau potenþialã a unei astfel de
supravegheri, ºi ar putea submina, astfel,
eficienþa ºi eficacitatea unui astfel de
supravegheri.217

Ca urmare a modificãrii FISA care
cerea ca Informaþiile Externe sã fie doar
un scop semnificativ, mai degrabã decât
scopul principal, de supraveghere,218

Procurorul General a emis un memo-
randum in martie 2002 care sã permitã
schimbul complet de informaþii între
unitãþile de aplicare a legii ºi cele de
strângere de informaþii, precum ºi pentru
a permite procurorilor de cazuri civile sã
se consulte cu si sa sfãtuiascã oficialii
pentru informaþii cu privire la suprave-
gherile ºi cãutãrile FISA. Aceste
modificãri au fost admisibile cã Patriot Act
„permite ca FISA sa fie utilizata în
principal in un scopul de aplicare a legii,
atâta timp cât rãmâne important si scopul
de adunare de informaþii externe”.219

Interpretata in acest mod Legea în esenþã
a dãrâmat zidul dintre adunarea de
informaþii externe ºi urmãrirea penalã.

Într-un aviz unanim, Curtea FISA s-a
împotrivit la ideea cã urmãrirea penalã ar
putea fi scopul principal al supravegherii
în FISA ºi a respins noile proceduri. În
opinia FISC, achiziþia extinsã de informaþii
referitoare la cetãþenii SUA prin
supravegheri secrete ºi cãutãri autorizate
în conformitate cu FISA, coroboratã cu
competentele extinse de retenþie ºi de
schimb de informaþii cu procurorii de
cazuri penale, cântãreºte foarte mult pe
o parte a scalei si care ar trebui sã se
echilibreze pentru a se asigura cã
procedurile de minimizare propuse sunt
„consistente” cu nevoia Statelor Unite ale

214 A se vedea ACLU v. U.S. Dep’t of Justice,
265 F. Supp. 2d 20 (D.D.C. 2003).

215 5 U.S.C. § 552(b)(1).
216 Id. la 31.
217 Id.
21850 U.S.C. §§ 1804(7)(B), 1823(7)(B).

219 Memorandum from John Ashcroft, U.S. Att’y
Gen., Intelligence Sharing Procedures for Foreign
Intelligence and Foreign Counterintelligence
Investigations Conducted by the FBI (Mar. 6, 2002)
(emphasis in original), available at http://
www.fas.org/irp/agency/doj/fisa/ag030602.html.
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Americii de a obþine, produce ºi difuza
informaþii secrete strãine.... [Noile]
proceduri par a fi destinate sã modifice
legea ºi sã înlocuiascã Titlul III al FISA
referitor la supravegheri electronice ºi
[mandate de percheziþie obiºnuite]. Acest
lucru se poate întâmpla, deoarece
guvernul nu este în mãsurã sã înde-
plineascã condiþiile de fond ale acestor
instrumente de aplicare a legii, sau pentru
cã poverile lor administrative sunt prea
oneroase. În ambele cazuri, definiþia FISA
a procedurilor de minimizare nu s-a
schimbat, iar aceste proceduri nu pot fi
folosite de cãtre guvern pentru a modifica
[FISA] într-un mod in care congresul nu o
face.220

În primul caz de la înfiinþarea FISC,
Curtea de Revizuire (FISCR) într-o
decizie de In Re Sealed Case a casat
decizia instanþei inferioare cu privire la
zidul de separare. FISCR a descris zidul
ca o „falsã dihotomie” între colectarea de
informaþii externe ºi investigaþie penalã.221

În opinia acesteia, în procesul de adunare
de informaþii secrete externe sunt incluse
dovezi de spionaj, sabotaj, terorism ºi alte
infracþiuni; de asemenea, un cetãþean
SUA, care este un agent al unei puteri
strãine este în mod necesar implicat
într-un comportament criminal. „Într-ade-
vãr, este practic imposibil de a citi textul
FISA din 1978 in sensul excluderii de la
scopul acesteia si urmãrirea penalã a
infracþiunilor care implica informaþii
externe”.222

FISCR a remarcat cã Curtea Supremã
de Justiþie în cazul Keith a abordat
problematica supravegherii prin echili-
brarea intereselor de confidenþialitate
guvernamentale ºi cele ale individului,
sugerând cã ar trebui sã fie fãcutã o
distincþie între infracþiunile obiºnuite ºi

cele de informaþii externe.223 Astfel,
doctrina „nevoilor speciale” a oferit un
punct de referinþã adecvat.

Distincþia dintre urmãrirea penalã
ordinarã ºi situaþiile extraordinare
dovedesc faptul cã Curtea Supremã de
Justiþie, a aprobat posibilitatea de cãutãri
în întregime fãrã mandat ºi chiar numai
pe baza suspiciunii, care sunt destinate
sã serveascã „nevoilor speciale ale
guvernului, e, dincolo de nevoia normalã
de aplicare a legii” …Scopul programatic
general FISA, de a proteja naþiunea
împotriva teroriºtilor ºi ameninþãrilor de
spionaj regizate de puteri strãine, are de
la bun început un scop distinct, acela de
„control al infracþiunilor obiºnuite”. Dupã
evenimentele din 11 septembrie 2001,
deºi este greu de imaginat situaþii de
urgenþã mai mari cu care s-ar putea
confrunta americanii faþã de cele prezen-
tate la acea datã.

Chiar ºi fãrã a lua în considerare
autoritatea constituþionalã inerentã a
preºedintelui de a efectua supravegheri
pentru informaþii externe fãrã mandat, noi
credem cã procedurile ºi cererile
guvernamentale necesare în temeiul
FISA, chiar dacã acestea nu îndeplinesc
standardele minime pentru emiterea de
mandate impuse de reglementãrile celui
de al Patrulea Amendament, cu sigurantã,
se apropie de acestea. Noi, prin urmare,
credem cu tãrie, din aplicarea testului
comparativ rezultat din cazul Keith, cã
FISA este modificatã constituþional,
deoarece supravegherile pe care le
autorizeazã sunt rezonabile.224

Câþiva ani mai târziu, un judecãtor al
unui tribunal districtual din Oregon nu a
fost de acord cu FISCR ºi a declarat ca
schema FISA modificatã ar fi o încãlcare
neconstituþionalã al celui de al Patrulea

220 In re All Matters, 218 F.Supp.2d la 622-23.
221 A se vedea United States v. Truong Dinh

Hung, 629 F.2d 908 (1980).

222 In re Sealed Case, 310 F.3d la 723.
223 A se vedea United States v. U.S. District

Court (Keith), 407 U.S. 297 (1972).
224 In re Sealed Case, 310 F.3d la 745-46.
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Amendament.225 Faptele cazului au fost
destul de convingãtoare: În urma
bombardamentului de la metroul de la
Madrid din 11 martie 2004, autoritãþile
spaniole au trimis la FBI o amprentã
digitalã de pe o pungã de plastic gãsitã
în metrou. Amprenta a fost identificatã ca
aparþinând lui Brandon Mayfield, un
avocat din Oregon, fost ofiþer al armatei
SUA, ºi practicant al religiei musulmane.
Ca urmare a identificãrii amprentei
digitale, FBI-ul a solicitat ºi a primit un
mandat FISA de a intercepta telefoanele
lui Mayfield, de a plasa dispozitive de
ascultare la domiciliul acestuia, ºi de a
efectua cãutãri de tipul verificãrii fãrã a
lãsa urme la domiciliul ºi la biroul
acestuia. Mayfield a fost apoi arestat ºi
deþinut timp de mai mult de douã
sãptãmâni. În cele din urmã, el a fost
eliberat dupã ce autoritãþile spaniole au
notificat FBI cã au identificat amprenta ca
fiind a unui algerian în pe care îl aveau in
custodia lor.226 În 2006, Mayfield a primit
scuze oficiale din partea guvernului ºi o
despãgubire in valoare de 2 milioane
dolari, 227 care i-a permis sã continue cu
contestarea din punct de vedere
constituþional al FISA.

În decizia pronunþatã asupra acestei
cereri, instanþa districtualã descrie cum
„o schimbare aparent minorã în
formularea” - de la scopul la un scop
important - are un efect profund asupra
puterilor de stat reglementate de FISA.

Acum, pentru prima datã în istoria
naþiunii noastre, guvernul poate efectua
acte de supraveghere cu scopul de a
colecta probe pentru a fi utilizate într-un

dosar penal, fãrã a fi nevoie de mandat
tradiþional, atâta timp cât acesta prezintã
o afirmaþie non-revizuibilã, prin care, de
asemenea, se dovedeºte cã existã un
interes semnificativ cã persoana vizatã ar
avea scopuri de adunare de informaþii
externe. De la adoptarea Cartei
Drepturilor din 1791, guvernului i-a fost
interzis strângerea de probe pentru a fi
utilizate într-un dosar penal împotriva unui
cetãþean american într-o salã de judecatã
cu excepþia cazului în care guvernul ar
putea dovedi existenþa cu proba ca o
infracþiune a fost comisã. Compromisul
legislativ greu câºtigat încorporat anterior
în FISA a redus cerinþa de probare a
infracþiunii cu excepþia cazului in care era
implicatã în colectarea de informaþii de
securitate naþionalã. Patriot Act, care
eliminã în mod efectiv acest compromis
prin permiterea puterii executive sã nu
þinã cont de Al Patrulea Amendament în
strângerea de probe in vederea unei
urmãriri penale.228

Instanþa districtualã a gãsit aplicarea
doctrinei FISCR a nevoii speciale de a fi
una „fãrã fond”. Dupã modificãrile aduse
de Patriot Act, un ordin FISA nu trebuie
sã îndeplineascã condiþiile unei nevoi
speciale alta decât cea de aplicare a legii
ordinare. În schimb, un ordin ar putea
servi acelaºi obiectiv ca ºi un mandat de
percheziþie, având ca” scop programatic”
generarea de probe în scopul aplicãrii legii
- care este interzis fãrã o probã a comiterii
infracþiunii ºi un mandat” 229

Instanþa Mayfield a subliniat faptul cã
ofiþerii organului de urmãrire penalã pot
obþine un ordin de Titlu III sau un mandat

225 Mayfield v. United States, 504 F. Supp. 2d
1023 (D. Or. 2007).

226 Incidentul reprezintã un punct de referinþã
pentru proba amprentelor, care, odatã, fusese
consideratã infailibilã dar acum recunoscutã ca una
fragilã susceptibilã de eroare. A se vedea, e.g.,
STRENGTHENING FORENSIC SCIENCE IN THE
UNITED STATES: A PATH FORWARD (2009);

Jennifer Mnookin, The Achilles’ Heel of Fingerprints,
WASH. POST, May 29, 2004, la A27.

227 A se vedea Dan Eggen, U.S. Settles Suit
Filed by Ore. Lawyer; $2 Million Will Be Paid for
Wrongful Arrest After Madrid Attack, WASH. POST,
Nov. 30, 2006, la A3.

228 Mayfield, 504 F. Supp. 2d la 1036-37.
229 Id. la 1042.
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de percheziþie tradiþional pentru
activitatea criminalã suspectatã descrisã
de FISCR. „De peste 200 de ani, aceastã
naþiune a aderat la statul de drept – cu un
succes de neegalat”, încheie instanþa
decizia sa. „O schimbare cãtre o naþiune
bazatã pe o autoritate extra-constitu-
þionala este interzisã,ºi de asemenea
nerecomandatã”.230 Dupã ce instanþa
districtualã a pronunþat decizia de
judecatã sumarã a reclamantului, în ciuda
acestor fapte, Curtea de al Nouãlea
Circuit a revocat aceastã decizie, pe motiv
cã procesul Mayfield nu are bazã legalã
având în vedere cã a fost de acord si a
primit despãgubiri”, ºi o hotãrâre
declarativã nu ar avea un impact probabil
asupra lui sau a familiei sale”. 231 ªi, deºi
cel puþin un judecãtor a declarat cã
„susþine îngrijorãrile vizând faptul cã
standardul „scop semnificativ” încalcã Al
Patrulea Amendament”232. Opinia
Mayfield a fost catalogatã ca fiind una
„singularã”233. Orice alt tribunal federal a
confirmat FISA astfel cum a fost
modificatã prin Actul PATRIOT, de multe
ori bazându-se pe raþionamentul In re
Sealed Case 234

Astfel, cu excepþia unui singur jude-
cãtor în Oregon, instanþele au acceptat
universal argumentul cã FISA nu este
supusã standardelor aplicabile pentru
mandate de percheziþie judiciare.

Motivaþia cea mai des folositã este cã
procesul de obþinere de informaþii externe
este diferit ºi dã naºtere la „nevoi
speciale” de supraveghere din partea
guvernului. Este dificil, cu toate acestea,
a se vedea ce este „special” la
supravegherea presupuselor tentative de
violenþã. Poate cã aceste „nevoi speciale”
s-ar putea aplica în cazul unor guverne
strãine sau entitãþi politice, care nu fac
parte din „oameni/cetãþeni” care sunt
protejaþi de Al Patrulea Amendament in
orice caz. Astfel încât numai persoanele
care intrã în preocupãrile FISA într-adevãr
sunt cetãþeni strãini din SUA pentru care
guvernul are probe solide de a crede
acþioneazã ca agenþi ai unei puteri strãine.
Astfel, întreaga premisã a FISA ca o
„nevoie specialã” ce este exceptata de la
al patrulea amendament ar putea fi viciata
chiar înainte de trecerea la „un scop
important,” ºi cu siguranþã greºitã aºa
cum instanþa din Oregon crezut cã ar
trebui sa fie atunci când a relaxat
standardele la „scopul principal” de
aplicare a legii.

Încã o datã, ne gãsim în prezenþa
cazului când sistemului judiciar cedeazã
în faþa cerinþelor puterii executive de a
avea nevoi speciale care decurg din
ameninþarea cu violenþã, rezultând într-un
eºec al controlului jurisdicþional ºi
pierderea independenþei judiciare.

230 Mayfield, 504 F. Supp. 2d la 1042.
231 Mayfield v. United States, 599 F.3d 964, 966

(9th Cir. 2010).
232 United States v. Warsame, 547 F. Supp. 2d

982, 996 (D. Minn. 2008). Curtea în Warsame nu a
tranºat problema, oricum aceasta reþinând cã scopul
principal al supravegherii FISA era de a obþine
informaþii externe.

233 United States v. Kashmiri, 2010 U.S. Dist.
LEXIS 119470 (N.D. Ill. Nov. 10, 2010).

234 A se vedea , e.g., United States v.
Abu-Jihaad, 630 F.3d 101, 120 (2d Cir. 2010)
(culegere de practicã).Pentru un argument în sensul
cã FISCR a interpretat eronat programul legal, a
se vedea John E. Branch III, Statutory
Misinterpretation: The Foreign Intelligence Court of
Review,s Interpretation of the “Significant Purpose”

Requirement of the Foreign Intelligence
Surveillance Act, 81 N.C.L. REV. 2075 (2003). Într-o
o rarã academicã aprobare a unor puteri
investigative extinse s-a susþinut cã PATRIOT în
mod adecvat a eliminate douã bariere în cooperarea
investigativã- impedimentul FISA ºi caracterul
secret al importantei probe testimoniale – A se
vedea Craig S. Lerner, The USA PATRIOT Act:
Promoting the Cooperation of Foreign Intelligenc
Gathering and Law Enforcement, 11 GEO.MASON
L. REV. 493, 495 (2003). Mai mult, cel uþin câþiva
comentatori au susþinut cã FISA trebuie abandonatã
complet dupã opnia In Sealed Case. A se vedea,
e.g., Nola K. Breglio, Leaving FISA Behind: The
Need To Return to Warrantless Foreign Intelligence
Surveillance, 113 YALE L.J. 179 (2003).



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   77

5. Calitate procesualã [suprave-
gherea, uciderea urmãritã]

Instanþele federale din SUA au o
abordare mai degrabã misticã, etericã în
ceea ce priveºte „locul special”, în
separarea puterilor. O parte din mister este
o doctrinã numitã „locus standi”, pe care
l-am descris în altã parte, ca parte din
mitologia Justiþiabilitãþii.235 Esenþa
doctrinei este faptul cã o persoanã care
nu este în mãsurã sã demonstreze un
prejudiciu efectuat de cãtre o altã persoanã
nu poate avea nici o pretenþie de drept
împotriva celeilalte persoane. Misterul, in
opinia mea, este motivul pentru care avem
nevoie sã irosim butoaie de cernealã ºi
energie jurisprudenþialã pe un subiect care
este unul de bazã pentru toate legile – dacã
tu nu m-ai rãnit, nu am dreptul la acþiune
împotriva ta.

Chiar ºi în acest caz, existã douã
cazuri în care instanþele federale au închis
ochii la ceea ce pare a fi abuzuri palpabile,
fie din solidaritate fie prin ameninþare.
Acestea sunt cazurile de care s-au ocupat
presupusa supraveghere ilegalã
efectuatã de cãtre Agenþia Naþionalã de
Securitate (NSA), sub protecþia
Programului De Supraveghere A
Teroristilor (TSP), si uciderea direcþionatã
a unui cetãþean american, Anwar
al-Aulaqi.

a. Mi-au fost puse sub interceptare
convorbirile?

În decembrie 2005, un articol din New
York Times a dezvãluit existenþa a ceea
ce a devenit cunoscut sub numele de
„Programul de supraveghere a teroriºtilor”

(TSP), în conformitate cu care „Preºe-
dintele Bush a autorizat în secret Agenþia
Naþionalã de Securitate de a trage cu
urechea la cetãþenii americani ºi nu numai
pe teritoriul Statelor Unite pentru a cãuta
dovezi ale activitãþilor teroriste fãrã a mai
fi cerute mandatele-judiciare aprobate de
instanþe care sunt necesare în mod
obiºnuit pentru spionajul intern”.236

Aparent, TSP a fost un element dintr-o
colecþie de activitãþi clandestine de adu-
nare de informaþii denumit în continuare
„Programul De Supraveghere Al Preºe-
dintelui”, incluzând alte pãrþi ale
programului care au rãmas clasificate.237

Dupã desfãºurarea evenimentelor, am
luat cunoºtinþã de rapoarte ale proiectelor
NSA numite Carnivore ºi PRISM. În mai
2013, Edward Snowden a devenit celebru
prin dezvãluirea publicã, a rapoartelor de
colectare masivã a înregistrãrilor telefo-
nice ºi a e-mailurilor cetãþenilor americani.
Ca ºi cum cineva ar fi mai fost foarte
surprins de aceste dezvãluiri, unii
politicieni l-au numit un trãdãtor ºi
Guvernul a înaintat acuzaþii de spionaj
împotriva lui.

În ianuarie 2007, Avocatul General a
anunþat cã „un judecãtor al Curþii
Supravegherii Informative Externe a emis
ordine de autorizare a Guvernului pentru
a viza colectarea de comunicaþii dinspre
sau înspre Statele Unite, acolo unde
exista o cauzã justã de a crede cã unul
dintre comunicanþi este un membru sau
agent al Al-Qaeda sau afiliat la o
organizaþie teroristã”.238 FISA a fost

235 Wayne McCormack, The Justiciability Myth,
14 HAST. CON. 139 L.Q. 201 (1987),

236 James Risen & Eric Lichtblau, Bush Lets
U.S. Spy on Callers Without Courts, N.Y. TIMES,
Dec.16, 2005.

237 A se vedea Offices of Inspectors Gen. of the
Dep’t of Def., Dep’t of Justice, Cent. Intelligence
Agency, Nat’l Sec. Agency & Office of the Dir. of Nat’l
Intelligence, Unclassified Report on the President’s
Surveillance Program (July 10, 2009) [hereinafter PSP
Report]. Acest raport a fost impus de Foreign

Intelligence Surveillance Amendments Act of 2008,
Pub. L. No. 110-261, § 301, 122 Stat. 2467.

238 Alberto R. Gonzales, to Sens. Patrick Leahy
& Arlen Specter (Jan. 17, 2007), disponibil pe http:/
/fas.org/irp/agency/doj/fisa/ag011707.pdf. See also
Prepared Opening Remarks of Attorney General
Alberto R. Gonzales, Justice Department Oversight
Hearing of the Senate J u d i c i a r y Committee
(Jan.8,2007), disponibil pe http://www.justice.gov/
a r c h i v e / a g / t e s t i m o n y / 2 0 0 7 /
ag_speech_070118.html.
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modificatã de cãtre Congres în 2007 ºi
2008 pentru a oferi „autorizare temporarã”
de supraveghere în cazul în care o
persoanã a fost consideratã in mod
rezonabil ca fiind angajat intr-o
comunicare în afara teritoriului SUA.

O serie de procese au fost intentate
contestând programul NSA. Un proces a
fost pornit de cãtre ACLU în numele unui
grup de indivizi ºi grupuri care desfãºoarã
în mod regulat comunicaþii telefonice
internaþionale ºi pe internet pentru motive
profesionale legitime (de exemplu,
jurnalism ºi practicarea dreptului). Un
tribunal districtual din Michigan a admis
cererea reclamanþilor „pentru o hotãrâre
care sa constate cã TSP a încãlcat FISA,
Primul ºi al Patrulea Amendament,
precum ºi doctrina separãrii puterilor in
stat.239 În apel, Curtea de al ªaselea
Circuit a constatat cã reclamanþii nu
aveau calitatea procesualã pentru a
susþine aceasta acþiune.240 Ei nu au putut
demonstra cã vreo anume conversaþie a
fost interceptatã, ºi nici cã reclamanþii ar
putea pretinde cã vreun interes personal
a fost lezat prin evitarea efectuãrii de
conversaþii care ar putea fi monito-
rizate.241 Judecãtorul Gilman exprimat o
opinie separatã, pe motiv cã avocaþii
reclamanþilor au avut o obligaþie clarã de
a se abþine de la comunicarea cu clienþii

atunci când aceste comunicãri erau
susceptibile de a fi interceptate, ºi, astfel,
ei au fost în mãsura sã demonstreze un
prejudiciu cognoscibil din ameninþarea cu
interceptare. Vorbind pe fond, judecãtorul
Gilman a susþinut cã TSP a fost ilegalã,
deoarece „formularea clarã a FISA ºi
titlului III cã aceste statute oferã” mijloa-
cele exclusive „pentru ca guvernul sã se
angajeze în supravegherea electronicã în
interiorul teritoriului Statelor Unite ale
Americii pentru obþinerea de informaþii
secrete.242

 În acelaºi timp, Fundaþia Al-Haramain
ºi doi dintre avocaþii sãi au formulat o
acþiune similarã împotriva guvernului la
o instanþã districtualã a Statului Oregon.
Al-Haramain este o organizaþie de caritate
musulmanã care a fost clasificatã ca fiind
„Declaratã Special Ca Terorist Global”, de
cãtre Ministerul de Finanþe prin Oficiul de
Control Al Activelor Strãine, care a
îngheþat activele organizaþiei fapt care a
dus la imposibilitatea de a face afaceri
cu aceasta din partea celorlalþi. La un
moment dat, guvernul a dezvãluit din
greºealã un document „top secret”, prin
care s-a dovedit cã organizaþia
Al-Haramain a fost supusã unei supra-
vegheri fãrã mandat ºi a determinat o
cerere suplimentare pentru supraveghere
ilegalã. Guvernul a încercat sã respingã
cazul prin invocarea privilegiul secretului

239 A se vedea ACLU v. NSA, 438 F. Supp. 2d
754 (E.D. Mich. 2006).

240 ACLU v. NSA, 493 F.3d 644 (6th Cir. 2007).
241 Id. la 656-57
Prin abþinerea de la comunicaþii (de exemplu,

un comportament potenþial dãunãtor), reclamanþii
au negat orice posibilitate ca NSA sa poatã
intercepta, comunicaþiile lor ºi prin urmare, au evitat
un prejudiciul anticipat , - aceasta este o hotãrâre
declarativã tipicã ºi perfect admisibilã. Dar,
propunând doar daunele care rezulta din acest refuz
de a se angaja în comunicaþii (de exemplu,
incapacitatea de a-si exercita profesiile lor, fãrã
greutãþi ºi cheltuieli suplimentare), ei au incercat
sã înlocuiascã un prejudiciu speculativ insuficient,
cu un prejudiciu care pare a fi în mod suficient
iminent ºi concret, dar care este doar incidental, la

presupusul lor prejudiciu (de exemplu,
comportamentul NSA) ....

242 ACLU v. NSA, 493 F.3d la 656-57:
Prin abþinerea de la comunicaþii (de exemplu,

un comportament potenþial dãunãtoar), reclamanþii
au negat orice posibilitate ca NSA sa poata
intercepta, comunicaþiile lor ºi prin urmare, au evitat
un prejudiciul anticipat , - aceasta este o de hotãrâre
declarativã tipica ºi perfect admisibilã. Dar,
propunând doar daunele care rezulta din acest refuz
de a se angaja în comunicaþii (de exemplu, incapa-
citatea de a-si exercita profesiile lor, fãrã greutati ºi
cheltuieli suplimentare), ei au incercat sã
înlocuiascã un prejudiciu speculativã insuficient, cu
un prejudiciu care pare a fi suficient de iminent ºi
concret, dar care este doar incidental la presupusul
lor prejudiciu (de exemplu, comportamentul NSA)
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de stat, pe care judecãtoria l-a înlãturat
pe motiv cã existenþa TSP nu mai este
un secret, ºi cã „nu este adus nici un rãu
pentru securitatea naþionalã în cazul în
care reclamanþii sunt în mãsurã sã dove-
deascã subiectul general al dezbaterii, si
anume cã aceºtia au fost supuºi supra-
vegherii, aºa dupã cum a fost dezvãluit
în documentul secret, „atât timp cât nici o
altã informaþie din acest document nu a
fost dezvãluitã.243

Curtea din al Nouãlea Circuit a admis
cererea guvernului de reexaminare
incidentalã a problemei secretelor de
stat,244 considerând cã dezvãluiri publice
despre TSP- au devoalat liniile generale
ale programului, ºi astfel, privilegiul
secretelor de stat nu exclude procesul în
întregime. Cu toate acestea, documentul
ultra secret a fost protejat de acest
privilegiul, iar reclamanþilor nu le va fi
permis sã îl introducã în procesul lor, ca
probã. Deºi se crede cã reclamanþii nu ar
fi putut stabili calitatea procesualã, fãrã
acel document, Curtea de al Nouãlea
Circuit a trimis cauza spre rejudecare la
instanþa districtualã pentru a determina
dacã s-ar putea ca FISA sã acopere
privilegiile secretului de stat. La cerere,
instanþa districtualã, initial, a decis cã
FISA ar fi, în fapt, capabilã sã acopere
privilegiile secretelor de stat, ºi cã o
despãgubire poate fi admisã doar în cazul
în care cineva este considerat ca fiind
„parte vãtãmatã”, în conformitate cu
statutul acesteia.245

Reclamanþii au fost capabili sã se
bazeze pe anunþuri publice ale oficialilor

guvernamentali ºi ale rapoartelor de
presã care stau la dispoziþia publicului
pentru a constitui un caz prima facie, pe
baza unor informaþii non-clasificate,
pentru a demonstra cã sunt pãrþi
prejudiciate ca urmare a interceptãrilor
telefonice ºi e-mail, efectuate fãrã a exista
mandate emise de cãtre instanþe.246 Dupã
multã recalcitrantã din partea Guvernului,
judecãtoria a dispus:247

Reclamanþii au trecut de faza
procesualã de prima facie iar inculpaþilor
le-au fost oferite oportunitãþi multiple
pentru a demonstra cã a existat un man-
dat, inclusiv respingând în mod special
metoda creatã în special de Congres
pentru acest scop. Faptul cã inculpaþii
posedã exclusivitatea asupra informaþiilor
respectiv dacã a fost sau nu a fost obþinut
un mandat FISA, în plus, creeazã
preocupãri grave privind echitabilitatea
prin care inculpaþii trebuie sã fie obligaþi
sã mai conteste cã un mandat ar fi existat
ci, dimpotrivã, trebuie sã fie considerat
cã au recunoscut cã nu a existat nici un
mandat. Instanþa stabileºte acum [cã] în
sensul prezentului litigiu, nu a existat nici
un astfel de mandat pentru suprave-
gherea electronicã a niciunuia dintre
reclamanþi.248

Nefiind nici o problemã realã de fapt
material, judecãtoria de district a decis
acordarea de judecatã sumarã, pentru
reclamanþi, ºi mai târziu le-a acordat
aproximativ 41.000 dolari în daune ºi
peste 2,5 milioane de dolari din taxe ºi
cheltuieli.249

243 Al-Haramain Islamic Foundation, Inc. v.
Bush, 451 F.Supp.2d 1215, 1224 (D. Or. 2006).

244 Al-Haramain Islamic Foundation, Inc. v.
Bush, 507 F.3d 1190 (9th Cir. 2007).

245 In re National Security Agency
Telecommunications Records Litigation (In re NSA
Telecom Litigation [Al-Haramain v. Bush]), 564
F.Supp.2d 1109, 1134 (N.D. Cal. 2008). Curtea
districtualã a reþinut cã 50 U.S.C. § 1810 conþinea
o implicit renunþare la imunitatea suveranitãþii . Id.
la 1125.

246 In re NSA Telecom Litigation [Al-Haramain

v. Bush], 595 F.Supp.2d 1077, 1083-86 (N.D. Cal.
2008).

247 In re NSA Telecom Litigation [Al-Haramain
v. Obama], 700 F.Supp.2d 1182, 1196 (N.D. Cal.
2010).

248 Id. la 1197.
249 A se vedea In re NSA Telecom Litigation

[Al-Haramain 153 v. Obama], Judgement, MDL
Docket No 06-1791 VRW, Case No C 07-0109 VRW
(N.D. Cal. Dec. 22, 2010), disponibil pe https://
www.eff.org/sites/default/ f i les/f i lenode/att/
alharamainorder122110.pdf.
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Întreaga sumã a mers cãtre avocaþii
reclamanþilor, având in vedere cã „distri-
buirea de fonduri cãtre reclamantul
Al-Haramain este imposibilã, deoarece
activele Al-Haramain sunt blocate ca
urmare a desemnãrii sale ca fiind o
organizaþie SDGT „.250 Într-adevãr,
instanþa districtualã a recunoscut cã
„guvernul a avut motive sã creadã cã
Al-Haramain a sprijinit acte de tero-
rism”.251 În ultimul episod din acest litigiu
de lungã duratã, Curtea de al Noulea
Circuit a decis cã Guvernul beneficiazã
de o imunitate absolutã faþã de orice
acþiune de pretindere de daune din partea
organizatiei.252

Un alt numãr mare de procese a
susþinut cã societãþile de telecomunicaþii
au încãlcat drepturile clienþilor lor prin
cooperarea ºi asistenþa acordatã de NSA
în supravegherea telefoanelor.253 Acþiu-
nile s-au consolidat ca parte a unui panou
de litigii multidistrictual în nordul
Californiei. În timp ce cazurile lor asteptau
sã fie judecate de cãtre instanþe, Con-
gresul a adoptat o prevedere legalã
conferind imunitate faþã de procese,
furnizorilor de comunicaþii electronice în
cazul în care ºi numai atunci când
Avocatul General a certificat faptul ca
furnizorul a ajutat guvernul in colectarea
de informaþii secrete, inclusiv in cazul

asistenþei în executarea TSP.254 Pe baza
acestei prevederi, curtea districtualã a
respins procesele în curs împotriva
companiilor de telecomunicaþii.255 În apel
Curtea de al Nouãlea Circuit a decis
respingerea unei serii de argumente
constituþionale,multe legate, inclusiv, de
doctrina separaþiei puterilor in stat ºi a
unui proces echitabil.256

Dar, într-o altã opinie, în aceeaºi zi,
Curtea de al Nouãlea Circuit a permis ca
un proces cu reprezentare colectivã sã
continue împotriva guvernului pentru ceea
ce reclamanþii au descris ca fiind „un
nãvod al comunicaþiilor cetãþenilor
americani de rând”.257 Potrivit instanþei,
reclamanþii au motivat acþiunea ca fiind
întemeiatã pe un prejudiciu concret ºi
particularizat provocat de colaborarea
dintre guvern ºi AT&T printr-o unitate
specificã, situatã în San Francisco. ªi,
deºi pretenþiile „lovesc în centrul unei
controverse publice majore care implicã
siguranþa ºi sistemele naþionale de
supraveghere”, Curtea celui de al Nouã-
lea Circuit Circuit a refuzat sa caracte-
rizeze cauza legalã ca fiind o problemã
cu implicare politicã, sau sã impunã o
ridicare a exigenþelor standardelor de
acceptare a supravegherilor efectuate de
cãtre guvern care implicã interesele de
securitate naþionalã.258 Traiectoria pe

250 Id. la 14.
251 Id. la 25.
252 Al-Haramain Islamic Foundation Inc. v.

Obama, 690 F.3d 1089 (9th Cir 2012).
253 Among the litigants was Pulitzer

Prize-winning author Studs Terkel. See Terkel v.
AT&T Corp., 441 F. Supp.2d 899 (N.D. Ill. 2006);
cf. STUDS TERKEL, THE GOOD WAR: AN ORAL
HISTORY OF WORLD WAR II (1984).

254 A se vedea 50 U.S.C. §§ 1885a-1885c.
255 In re NSA Telecom Litigation [Hepting v.

AT&T Corp.], 633 F. Supp. 2d 949 (N.D. Cal. 2009);
In re NSA Telecom Litigation [McMurray v. Verizon
Communications, Inc.], 2009 U.S. Dist. LEXIS
64621 (N.D. Cal. July 27, 2009).

256 A se vedea Hepting v. AT&T Corp., 671 F.3d
at 894-904. See also In re NSA Telecom Litigation
[McMurray v. Verizon Communications, Inc.], 669

F.3d 928 (9th Cir. 2011) (respingând al Cincilea
amendament)

257 A se vedea Jewel v. NSA, 673 F.3d 902,
905 (Al Nouãlea CIR. 2011). Reclamanþii au susþinut
cã, [folosind o reþea ascunsa de dispozitive de
supraveghere, Acuzatii au dobândit ºi continuã sã
achiziþioneze conþinutul unei parti semnificative a
apelurilor telefonice, e-mailurilor, mesajelor instante,
mesajelor text, comunicartiilor pe web ºi a altor
comunicaþii atât internaþionale cat ºi interne, practic
a fiecarui cetatean american care utilizeazã sistemul
de telefonie sau internetul, inclzand reclamanþii ºi
membrii aceluiasi grup, într-o actiune de spionare
fãrã motive de suspiciune fãrã precedent prin reþele
de comunicaþii ale naþiunii. Id. at 906.

258 Curtea supremã a negat certiorari. H 162
epting v. At&T Corp., 2012 U.S. LEXIS 8053 (U.S.,
Oct. 9, 2012)
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care acest caz o va avea, acum dupã
dezvãluirile fãcute de Snowden, rãmâne
a fi urmãritã, dar cel puþin Curtea de al
Nouãlea Circuit s-a dovedit a fi excepþia,
care s-a ridicat împotriva unora dintre
abuzurile Guvernului.

Amendamentele la Legea FISA din
2008 (FAA) au continuat sã autorizeze
interceptãrile care implicã pãrþi din afara
teritoriului SUA, dar a stipulat cã guvernul
nu poate efectua supravegherea electro-
nicã sau sã intercepteze comunicaþiile
telefonice sau comunicaþiile electronice,
cu excepþia cazului în care este emisã o
autorizare statutorie expresã (de
exemplu, FISA). 259 Aceastã declaraþie de
autoritate exclusivã ar fi trebuit sa
dezamorseze argumentul Executivului de
discreþie nelimitatã, dar, desigur, acum
avem declaraþii publice de admitere a
colectãrii de cãtre guvern a unor masive
date de comunicaþii electronice.

ACLU a depus plângere împotriva
FAA în numele unui grup de avocaþi,
jurnaliºti, ºi de organizaþii juridice, mass-
media, ºi pentru apãrarea drepturilor
omului, argumentând cã aceastã dispo-
ziþie „permite executivului autoritatea
zdrobitoare ºi practic nereglementatã
pentru a monitoriza toate comunicaþiile
internaþionale... a cetãþenilor ºi reziden-
þilor de bunã credinþã din SUA”.260

Tribunalul districtual a acordat decizia de
judecatã sumarã, în favoarea guvernului,
pe motiv cã reclamaþii nu au motivat
suficient acþiunea intentatã.261 În apel, un
complet de judecatã al Curþii de al Doilea
Circuit a revocat si a infirmat decizia,262

afirmând cã reclamanþii au motive
întemeiate de pentru iniþierea procesului,
bazat pe o teamã rezonabilã cã conþinutul

sensibil al comunicaþiilor lor electronice
internaþionale ar fi monitorizat, obligându-i
sã se angajeze în mãsuri costisitoare ºi
greoaie de protejare a confidenþialitãþii
comunicaþiilor lor necesare pentru
desfãºurarea activitãþilor. În septembrie
2011, Curtea de al Doilea Circuit a respins
reexaminarea en banc cu un vot divizat
in mod egal.263

În februarie 2013, Curtea Supremã a
revocat decizia pe motive de neîndeplinire
a exigenþelor legale,264 susþinând punctul
de vedere al Guvernului ºi anume cã
reclamanþii nu au reuºit sã demonstreze
existenþa unei ameninþãri reale a unui
prejudiciu iminent. Speculaþiile lor depind
de presupunerea cã guvernul ar viza
comunicaþiile lor, cã ar fi obþinut o autori-
zare în conformitate cu statutul care ar fi
aprobatã judiciar ºi cã guvernul va reuºi
sã dobândeascã comunicaþiile lor. Mai
mult decât atât, alegerile lor de a face
cheltuieli pentru a preveni interceptarea
comunicaþiilor lor cu conþinut confidenþial
bazate pe ipotetice prejudicii viitoare a
fost alegerea lor ºi nu rezultatul direct al
unei acþiuni guvernamentale identificabile.

Desigur, acum ºtim cã ipotezele Curþii
Supreme de Justiþie cu privire la autori-
zarea judiciarã a interceptãrilor au fost
nefondatã având în vedere cã NSA a
monitorizat tot ceea ce a crezut de
cuviinþã. Acest set de ipoteze a fost
deosebit de pregnant în unele dintre
opiniile separate din anteriorul refuz de
rejudecare al Curþii de al Doilea Circuit.
Una dintre acele opinii diferite a subliniat
cã opinia FISCR în In re Directives oferã
„o frânturã din lumea realã procesului de
vizare a informaþiilor externe, „care „ pare
destul de diferit de cel presupus de cãtre
reclamanþi. „...

259 A se vedea 50 U.S.C. § 1812.
260 Amnesty International USA v. McConnell,

No. 08 CIV 6259, Complaint for Declaratory and
Injunctive Relief, at 1 (July 10, 2008).
261 A se vedea Amnesty International USA v.

McConnell, 646 F.Supp.2d 633 (S.D.N.Y. 2009).

262 A se vedea Amnesty International USA v.
Clapper, 638 F.3d 118 (2d Cir. 2011).

263 A se vedea Amnesty International USA v.
Clapper, 667 F.3d 163 (2d Cir. 2011).

264 Clapper v. Amnesty Int’l USA, 133 S. Ct.
1138 (2013).
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[FISCR] a revizuit procedurile actuale
adoptate de cãtre executiv pentru a
satisface cerinþele de PAA ºi a constatat
cã acestea, de fapt, au condus „la protecþii
mai mari ºi dincolo de cele specificate”,
în statut ºi au înlãturat în mod adecvat
orice cauzã de îngrijorare particularizatã
sau probabilã. O astfel de supraveghere
strictã rãstoarnã orice ipoteze generale,
nesusþinute de fapte concrete, cã
executivul ar fi abuzat in mod instinctiv
de capacitatea sa de spionare discretã in
conformitate cu FAA”.265

Acum, cã este cunoscut în mod public
faptul cã NSA a efectuat colectãri de
informaþii de în mod obiºnuit, asupra
rezidenþilor din SUA, afirmaþia statutului
cã „respinge orice presupunere generalã,
nesusþinutã de fapte specifice, cã execu-
tivul ar fi ar fi abuzat în mod instinctiv de
capacitatea sa de spionare discretã „ sunã
a fi lipsitã de conþinut. Acest lucru nu
trebuie înþeles în sensul cã judecãtorii
care au susþinut acest punct de vedere
au fost cu bunã ºtiinþã implicaþi în abuzuri
guvernamentale, dar cu siguranþã au ales
în mod conºtient sã închidã ochii atunci
când colegii lor au insistat pe un control
al practicilor guvernamentale actuale.

b. Controlul judiciar al uciderii
cetãþenilor americani

Cazul final pe care doresc sã il
evidenþiez aici este „Asasinarea specifica”
a lui Anwar Al-Aulaqi, un cetãþean
american care s-a repatriat în Yemen ºi
a devenit o figurã jihadistã importantã pe
internet. Atunci când s-a aflat în presã cã
Anwar al-Awlaki a fost pus pe listele de
suprimare ale guvernului SUA, tatãl lui
Nasser al-Awlaki a intentat proces pentru
a-ºi valorifica drepturile fiului sãu la un
proces echitabil. In motivarea cauzei, de

asemenea, a afirmat cã politica de ucidere
vizata a Statelor Unite a încãlcat al
Patrulea ºi al Cincilea Amendament,
precum ºi tratatele ºi dreptul internaþional
cutumiar. În timp ce pentru a cerea un
ordin pentru a opri guvernul de la uciderea
fiului sãu, el a solicitat, de asemenea, o
recunoaºtere judiciarã în sensul cã
aceastã politicã era ilegalã ºi deconspi-
rarea criteriilor utilizate pentru a determina
vizarea unui cetãþean american.266

Curtea districtualã din DC a început
cu observaþiile cã acest „caz unic ºi
extraordinar „ a relevat „întrebãri puternice
ºi uimitoare”, cum ar fi: „Cum este posibil
sa fie necesarã aprobarea judiciarã,
atunci când Statele Unite decide sã
vizeze un cetãþean american de peste
hotare pentru a efectua supravegherea
electronicã, dar care, în conformitate cu
declaraþiile inculpaþilor, este interzis în
cazul în care Statele Unite decide sã
vizeze un cetãþean american de peste
hotare in vederea asasinãrii”?267

Cu toate acestea, instanþa de judecatã
a respins cazul, considerând cã Nasser
al-Awlaki nu avea calitatea procesualã
pentru a formula cererile constituþionale
în numele fiului sãu. Instanþa, de ase-
menea, orbeºte a afirmat cã nu exista nici
un motiv care l-ar fi împiedicat pe Anwar
al-Awlaki sã se prezinte in mod paºnic
personal la Ambasada SUA din Yemen
ºi sã îºi anunþe dorinþa de a-ºi apãra
drepturile sale constituþionale în instanþã,
care, având în vedere implicarea unei
chestiuni de drept intern ºi internaþional,
Guvernul SUA ar trebui sã o respecte,
fãrã a recurge la violenþã. Mai mult decât
atât, nu a fost clar dacã tatãl celui vizat îi
reprezenta fiul sãu „interesele în mod
corespunzãtor”, înþeles in sensul ca a

265 Clapper, 667 F.3d la 186 (Raggi, J.,
dissenting).

266 A se vedea Complaint for Declaratory and
Injunctive Relief, at 9-11, Al-Aulaqi v. Obama,
1:10-cv-01469 (Aug. 30, 2010), disponibil la http://

www.aclu.org/files/assets/alaulaqi_v_obama_
complaint_0.pdf  [hereinafter Al- Aulaqi Complaint].

267 Al-Aulaqi v. Obama, 727 F. Supp.2d 1, 8
(D.D.C 2010).
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acþionat în conformitate cu intenþiile ºi
dorinþele lui Anwar al-Awlaki. Nu a existat
nici o dovadã cã Awlaki ar fi vrut sã îºi
apere drepturile sale într-un tribunal din
SUA; dimpotrivã, declaraþiile sale publice
aratã dispreþul faþã de sistemul juridic
american, precum ºi credinþa cã
musulmanii nu sunt obligaþi sa respecte
legile occidentale ºi cã în opinia sa era
permis sa încalce legislaþia Statelor Unite.

Mai mult decât atât, cererile lui Nasser
al-Awlaki ar putea fi respinse având în
vedere imunitatea absolutã, deoarece un
proces împotriva preºedintelui, secreta-
rului Apãrãrii ºi directorului CIA ar fi
echivalent cu un proces împotriva Statelor
Unite. În partea de decizie care prezintã,
cel mai izbitor, problemele de indepen-
denþã judiciarã, instanþa de judecatã a
refuzat sã decidã asupra acestei pro-
bleme prin exercitarea competentei sale
de „discreþie echitabilã”, în vederea evitãrii
implicãrii sale în probleme sensibile de
afaceri externe ºi activitãþi ale comunitãþii
militare ºi de informaþii externe. Motive
serioase de îngrijorare privind separarea
puterilor in stat s-ar fi ridicat în cazul unei
încercãri judiciare de ordonare a preºe-
dintelui în sensul îndeplinirii atribuþiilor
sale oficiale. Acelaºi lucru ar fi valabil în
cazul unui ordin judecãtoresc care sã
acorde decizie declarativã ºi reparatorie
împotriva consilierilor militari superior ºi
de informaþii ai naþiunii în ceea ce priveºte
utilizarea forþei în strãinãtate, în cazul în
care o asemenea acþiune (se presupune
cã) a fost autorizatã de cãtre Preºedinte
însuºi.

În cele din urmã, într-un mod similar,
Curtea a concluzionat cã cazul a fost o
chestiune politicã non-justiþiabilã. Aceastã
doctrinã excepta de la controlul judiciar

acele probleme care erau stabilite de
cãtre Constituþia Statelor Unite puterilor
politice, inclusiv problema specificatã în
acest caz - decizia de a angaja forþele
militare. În conformitate cu decizia Curþii,
soluþionarea pretenþiilor reclamantului ar
determina o decizie in sensul stabilirii de
cãtre aceasta:

(1) natura exactã ºi gradul afilierii
Anwar Al Aulaqi-ului cu AQAP;

(2) Dacã AQAP ºi al-Qaida sunt atât
de strâns legate încât asasinarea avizatã
a lui Anwar Al-Aulaqi în Yemen s-ar
încadra in actualul context al conflictului
armat al Statelor Unite cu al-Qaida;

(3) Dacã (Presupunând cã standardul
legal oferit reclamantului este aplicabil)268

presupusa activitate teroristã a lui Anwar
Al-Aulaqi îl încadreazã ca fiind o amenin-
þare concretã, specificã, ºi iminentã la
viaþa sau integritatea fizicã; ºi

(4) daca existã mãsuri, altele decât
cele ale forþei letale pe care Statele Unite
le-ar putea angaja în mod rezonabil
pentru a aborda orice ameninþare pe care
Anwar Al-Aulaqi ar putea sã o constituie
pentru interesele de securitate naþionalã
SUA. Aceste circumstanþe, la rândul lor,
ar impune acestei Curþi... sã înþeleagã ºi
sã evalueze capacitãþile pretinsei opera-
þiuni teroriste de a efectua atacuri reale,
care ar fi rãspunsul adecvat pentru a
aborda aceastã ameninþare, eventualele
considerente diplomatice care pot rezulta
din astfel de rãspunsuri, vulnerabilitatea
potenþialelor þinte pe care presupusul
terorist riscã sã le loveascã, dispo-
nibilitatea opþiunilor militare ºi non-mili-
tare, ºi riscurile pentru personalul militar
ºi non-militar în încercarea de aplicare a
forþei non-letale. 269

268 Standardul invocat in motivaþia apãrãrii de
cãtre Anwar al-Aulaqi era asasinatelor avizate în
afara unui conflict armat, cu excepþia cazului în care
o persoanã “prezintã o ameninþare concretã,
specificã, ºi iminentã a vieþii sau siguranþei fizice,

ºi nu existã alte mijloace decât forþa letalã care în
mod rezonabil ar trebui folositã pentru neutralizarea
ameninþãrii. Al-Aulaqi Complaint, supra, la 11

269 Id. la 46.
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Acesta este cu adevãrat un mister, de
ce un tribunal ar trebui sã decidã cu privire
la oricare dintre aceste întrebãri ºi sã se
pronunþe cu privire la faptul dacã un
cetãþean SUA în strãinãtate are dreptul
la un proces echitabil sau alte drepturi
legale înainte de a fi executat prin mãsuri
administrative. Instanþa si-a mãrturisit
îngrijorarea cu privire la faptul cã „existã
circumstanþe în care decizia unilateralã
a Executivului de a ucide un cetãþean
american în strãinãtate este „responsa-
bilitatea Constituþionala a puterilor politice
ºi nu este supusã controlului judiciar”270,
dar cu toate acestea în concluzie se poate
spune cã i-a fost refuzat dreptul la
judecarea pe fond a cauzei.

Statele Unite au utilizat de asemenea
aeronave aeriene fãrã pilot (drone) pentru
a executa nu doar pe Anwar dar si pe fiul
sãu Abdulrahman ºi pe un coleg, Samir
Khan. În iulie 2012, ACLU a iniþiat o nouã
acþiune în instanþã în numele celor trei
familii argumentând cã uciderea lor a
încãlcat interdicþia celui de-al Patrulea
Amendament la confiscãri nerezonabile,
dreptul garantat de-al Cincilea Amen-
dament la un proces echitabil, ºi a Clauzei
Privãrii de Drepturi ºi de Proprietate.271

În plus, ACLU a depus o cerere FOIA
(Acþiune de Recunoaºtere a Dreptului la
Informare) ºi o acþiune ulterioarã în justiþie
cãutând probe în relaþionare cu
autoritatea legalã ºi temeiul faptelor ce
vizeazã asasinarea doritã a celor trei
persoane.272

Într-o descriere magistralã a diferitelor
doctrine menþionate în acest articol,
Departamentul de Justiþie la 14 decem-
brie 2012, a depus o moþiune de
respingere273 a acþiunii in constatarea de
prejudiciu, cu argumentul lipsei de
motivaþie legalã, al chestiunii politice, al
imunitãþii calificate, al lipsei depunerii unei
cereri care respectã procedurile legale,
al imunitãþii executivului faþã de Clauza
de privare de drepturi civile.274

 C. Independenþa Justiþiei ºi Dreptul
Internaþional

1. Cerinþa judecãrii fãrã control
guvernamental

Dupã cum s-a afirmat de la bun
început, standardele Mt. Scopus cer ca
„în exercitarea funcþiei sale judiciare, un
judecãtor nu este supus faþã de nimic, în
afarã de lege ºi comandamentele
conºtiinþei sale”. În plus, faptul cã
judecãtorii „ar trebui sã beneficieze de
libertate neîngrãditã de a decide imparþial
cazurile, în conformitate cu conºtiinþa lor
ºi cu interpretarea faptelor, ºi în
conformitate cu normele de drept în
vigoare”. Declaraþia de la Montreal din
1983 subliniazã în mai multe moduri
importanþa statului de drept ºi a procesului
echitabil.275

Nu am nici o îndoialã cã nici Justiþia
nici judecãtorul nu au primit o presiune
ex parte sau instrucþiuni de la un anumit
membru al Guvernului SUA. Cred cu tãrie
ca un judecãtor ce respecta articolului III
- ar striga „fault”, la cel mai mic indiciu de

270 Id. la 51.
271 A se vedea Al-Aulaqi v. Panetta,.http://

www.aclu.org/national-security/al-aulaqi-v-panetta.
272 A se vedea ACLU v. U.S. Department of

Justice, http://www.aclu.org/files/assets/
tk_foia_complaint.pdf.

273 http://www.aclu.org/files/assets/tk_
govt_motion_to_dismiss.pdf

274 Proiectul de lege cu clauza de privare de
drepturi civile ºi de proprietate, U.S. CONST. art. I,
§ 9, cl. 3, interzice ca orice “lege care determinã
legislativ vinovãþia ºi decide pedepsirea unei
persoane identificabilã fãrã furnizarea protecþiei prin
intermediul unui proces judiciar. Selective Service

System v. Minnesota Public Interest Research
Group, 468 U.S. 841, 846-47 (1984)

275  1.03 Judecãtorii ºi instanþele de judecatã
trebuie sã fie libere în exercitarea atribuþiilor lor de
a se asigura cã regulile de drept sunt respectate ºi
sã nu admitã influente din partea nici unui
guvern sau altã autoritate externã asupra statutelor
lor ºi intereselor justiþiei internaþionale.

1.05 Judecãtorii se bucurã de libertatea de
gândire ºi, în exercitarea funcþiilor lor, trebuie sã
evite sa fie influenþati de alte condiþii decât cele ale
considerentelor justiþiei internaþional

1.08 Judecãtorii vor promova principiul de
proces echitabil ca fiind o parte integrantã a
independenþei justiþiei.
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intervenþie din partea Executivului. Pe de
altã parte, judecãtorii sunt si ei oameni ºi
le pac prieteniile. Unele dintre faptele
descrise aici indica faptul ca a fost
adoptata o poziþie foarte pro-guverna-
mentala în situaþiile în care judecãtorul ar
fi putut fi mult mai ferm în afirmarea
drepturilor individului. Eºecul de a susþine
pentru cel fãrã putere, este ceea ce mã
preocupa pe mine, având în vedere rolul
instanþelor ºi pierderea independenþei lor
judiciare.

2. Precedentul de la Nüremberg
În cele din urmã, mã simt obligat sã

întreb - cu toata reticenþa necesarã - dacã
vreun judecãtor al Statelor Unite a
încãlcat standardele penale internaþionale
prin cedarea multora din responsabilitãþile
sale cãtre executiv? Este greu de evitat
sã ajungem la concluzia cã au fost comise
infracþiuni de cãtre Puterea Executivã în
numele apãrãrii securitãþii naþionale. Mulþi
observatori au cerut urmãrirea penalã a
liderilor cum ar fi Dick Cheney, Donald
Rumsfeld ºi John Yoo. (Ei, de obicei, sunt
acuzaþi de cãtre detractorii de „crime de
rãzboi”, dar cele mai multe dintre infrac-
þiuni cum ar fi tortura ºi detenþia extra-
judiciarã au avut loc în afara oricãrui
context identificabil al rãzboiului ºi ar
trebui încadrate pe temeiul dreptului intern
comun.)

Întrebarea care se pune este dacã
judecãtorii care au refuzat acordarea de
ajutor împotriva acþiunilor ilicite ale
oficialilor guvernamentali ar putea fi
acuzaþi de comportament infracþional?
Cel mai remarcabil precedent, desigur,
este Hotãrârea Judecãtoreascã276 a
Tribunalului Militar din Nuremberg.

Statele Unite ale Americii au convocat un
tribunal militar cu scopul de a urmãri în
justiþie 16 judecãtori acuzaþi de a fi fost
complici la crimele împotriva umanitãþii
comise de cãtre regimul nazist.277 Mai
exact, ei au fost acuzaþi de participarea
la „proiectarea sau conspiraþia comunã”
a persecuþiei rasiale. Potrivit rechizito-
riului,

5. A fost o parte a aºa-zisului proiect
comun, de conspiraþie, de plãnuire,ºi
acþiune în susþinere, emitere, aplicare, ºi
punere în aplicare anumitor pretinse sta-
tute, decrete ºi ordine, care erau fost
nelegale, atât în concepþie cât ºi în exe-
cuþie, precum ºi colaborarea cu Gestapo,
SS, SD, Sipo, ºi RSHA în scopuri infrac-
þionale, pe parcursul cãreia inculpaþilor,
prin denaturarea ºi negarea procesului
judiciar penal, au comis crime, brutalitãþi,
cruzimi, torturi, atrocitãþi, ºi alte acte
inumane.

7. Anteriorul scop comun, conspiraþie,
plãnuire ºi de folosire a procesului judiciar
ca o puternicã armã pentru persecuþia ºi
exterminarea tuturor oponenþilor regimului
nazist, indiferent de naþionalitate ºi pentru
persecuþia ºi exterminarea „rasialã”.

 Dovezi în acest caz a fost adunate
pe o perioadã de 11 luni ºi a dus la o
transcriere a 10.000 pagini cu sute de
documente scrise, împreunã cu mãrturii
orale. În esenþã, 10 dintre judecãtori au
fost gãsiþi ca având un rol activ în
evenimentele Holocaustului, unii în
elaborarea legislaþiei prin acordarea de
puteri speciale regimului, unii prin
înlocuirea judecãtorilor care nu se
supuneau, iar unii prin emiterea de
condamnãri la moarte care au fost în mod

276 Biblioteca Congresului site-ul conþine într-un
singur volum toate actele de procedurã,
procesul-verbal, ºi opiniile judiciare. http://
w w w . l o c . g o v / r r / f r d / M i l i t a r y _ L a w / p d f /
NT_war-criminals_Vol-III.pdf

277 A se vedea generally INGO MULLER,
HITLER’S JUSTICE (1991). Acest proces a servit
ca model pentru versiunea ficþionalã a filmului

Procesul de la Nuremberg. În particular,filmul
exploreazã dilemma eticã a judecãtorului care stã
în biroul sãu ºi condamnã anumite persoane la
moarte pentru cã el considerã cã demisia sa ar
conduce la numirea unui adherent mult mai brutal
al regimului. Acest character a fost reprezentat de
judecãtorul Schlegelberger.
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evident nejustificate de probele aduse în
cazurile individuale. Cel mai interesant
aspect al cazului a implicat rolul
judecãtorului Schlegelberger, un membru
foarte important al Magistraturii, care „a
fost pus la conducerea Ministerului de
Justiþiei al Reich-ului în calitate de
secretar administrativ de stat”, dar în cele
din urmã a demisionat. El a declarat cã a
gãsit de multe ori cererile Partidului Nazist
ca fiind „dificile”, dar au existat dovezi cã
„Hitler a încercat in cel mai bun caz sa îl
recompenseze pe Schlegelberger pentru
un serviciile bune ºi credincioase
prestate, prin intermediul unora dintre ele
Schlegelberger a comis crime de rãzboi
ºi crime împotriva umanitãþii aºa cum a
fost acuzat în rechizitoriu „

Ca un exemplu al sprijinul sãu acordat
regimului in scopul ignorãrii principiului
suveranitãþii Statului de Drept, instanþa de
judecatã a citat un discurs în care
Schlegelberger a declarat:.

În sfera dreptului penal drumul spre o
creaþie de justiþie în armonie cu concep-
tele morale ale New Reich-ului a fost
deschis de o nouã formulare a secþiunii 2
din Codul penal, prin care o persoanã, de
asemenea, poate sã fie pedepsita, chiar
dacã fapta sa nu se pedepseºte conform
legii, dar dacã el meritã pedeapsa, în
conformitate cu conceptele de bazã ale
dreptului penal ºi instinctele poporului.
Aceastã nouã definiþie a devenit necesarã
din cauza rigiditãþii normei valabile pânã
în prezent.

Tribunalul a consemnat urmãtoarele
în apãrarea lui:

Schlegelberger prezintã o apãrare
interesantã, care este, de asemenea,
susþinutã, în oarecare mãsurã de cei mai
mulþi dintre inculpaþi. El afirmã cã
administraþia judiciarã a fost sub un atac
persistent din partea lui Himmler ºi ai altor
susþinãtori ai statului poliþienesc. Acesta
este un lucru adevãrat. El susþine cã în
cazul în care funcþiile de administrare a
justiþiei ar fi fost uzurpate de cãtre forþele

anarhice sub comanda lui Hitler ºi
Himmler, noua stare a naþiunii ar fi fost
mai rea decât prima. El se temea cã, dacã
el ar fi fost sã demisioneze, un om mai
rãu îi va fi luat locul. Aºa cum au dovedit-o
evenimentele ulterioare, existã mult
adevãr în acest lucru, de asemenea. Sub
Thierack poliþia a uzurpat funcþiile de
administrare a justiþiei ºi a ucis mii de
evrei ºi deþinuþi politici. La o analizã
aceastã pretenþie plauzibilã de apãrare nu
cadreazã nici cu adevãrul nici cu logica
sau cu circumstanþele.

Dovezile aratã în mod concludent cã,
în scopul de a menþine Ministerul Justiþiei
în graþiile lui Hitler ºi pentru a preveni
cedarea totalã in fata poliþiei lui Himmler,
Schlegleberger ºi ceilalþi inculpaþi care au
aderat la aceastã cerere de justificare, au
preluat treburile murdare pe care liderii
statului le-au cerut, ºi au folosit Ministe-
rului Justiþiei ca un mijloc pentru exter-
minarea populaþiei poloneze si evreieºti,
terorizând locuitorii þãrilor ocupate si
distrugând opoziþia politicã din acestea.
Cã programul lor de exterminare rasialã
sub masca de lege nu a reuºit sã atingã
proporþiile care au fost atinse de pogro-
muri, deportãri ºi crimele în masã de cãtre
poliþie, este o consolare în van pentru
supravieþuitorii procesului „judiciar”, ºi
constituie o scuzã slabã în faþa acestui
tribunal. Prostituþia sistemului judiciar
pentru realizarea scopurilor criminale
implicã un element de subminare a
statului de drept care nu se gãseºte în
atrocitãþile fãþiºe care nu pãteazã robele
judiciare.

 Schlegelberger a demisionat.
Cruzimile sistemului pe care el l-a ajutat
sã se dezvolte au fost prea mult pentru
el, dar el a demisionat prea târziu.
Prejudiciul a fost fãcut. În cazul în care
sistemul judiciar ar putea ucide miile lor,
de ce nu ar putea si poliþia ucide zecile
lor de mii? Consecinþele de care
Schlegelberger se temea s-au realizat.
Poliþia, ajutatã de Thierack a câºtigat.
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Schlegelbergcr a eºuat. Nedreptãþile sale
ezitante nu au mai satisfãcut urgentele
cerinþe ale momentului. El a cedat
presiunii. În ciuda a tot ce a fãcut el încã
poartã o reputaþie nemeritatã ca fiind
ultimul dintre juriºtii germani ºi cu toate
acestea Hitler i-a dat binecuvântarea sa
ºi 100.000 de RM ca un cadou de
despãrþire. Nu consideram cã ne gãsim
in cazul unei neînþelegeri. Schlegelberger
este un personaj tragic. El a iubit viaþa de
intelectual, activitatea de savant. Noi
credem cã el ura rãul pe care l-a fãcut,
dar el si-a vândut acel intelect ºi erudiþia
pe care o avea lui Hitler, pentru o masã
de ciorbã politicã ºi o speranþã deºartã a
securitãþii personale. El este vinovat [de
crime de rãzboi ºi crime împotriva
umanitãþii].

Aceasta este o judecatã asprã
susþinutã de mãsuri dure. În SUA din
ultimul deceniu, în ciuda torturii, detenþiilor
nejustificate, supravegherii neautorizate,
asasinatelor avizate, ar fi dificil de a gãsi
un judecãtor care a participat la
„prostituþia unui sistem judiciar pentru
realizarea de scopuri criminale”. Unii
judecãtori au închis ochii la nedreptãþile
afiºate în faþa lor. Unul dintre cele mai
proaste exemple, ar fi probabil judecãtorul
Wilkinson, care a conferit competenþe
necuvenite Executivului. ªi cel puþin unul
în genul judecãtorului Scalia, a întins
limitele decentului, atunci când el a acuzat
pe colegii sãi de „ vor cauza uciderea mai
multor americani”. 278

Cred cã putem trage concluzia cã
exemplele de supunere ºi toleranþã la
nedreptãþile dovedite ale judecãtorii
americani în ultimul deceniu, nu poate fi
clasificat ca un comportament criminal în

conformitate cu standardele de drept, fie
interne sau internaþionale. Nu existã nici
un indiciu cã vreun judecãtor a condamnat
o persoanã la moarte sau închisoare fãrã
mandat, ºi nici cã vreun judecãtor a fost
direct implicat în acordarea de
competenþe executive excesive.279 Cel
mult se poate spune este cã mulþi
judecãtori nu au reuºit sã stea ferm
împotriva încãlcãrii rolului lor tradiþional
de control judiciar. Eu nu vãd asta ca o
violare a standardelor penale.

D. Concluzie
„Cu capul în nisip” este atitudinea

justiþiei americane în ultimul deceniu ce
reprezintã un record destul de sumbru,
care nu se încadreazã în standardul
ridicat pentru independenþã judiciarã pe
care publicul american a ajuns sã se
bazeze. Mulþi autori au discutat aceste
cazuri din perspectiva drepturilor ºi
libertãþilor civile ale individului. Ceea ce
am încercat sã fac aici este de a schiþa
modul în care deferenþa excesivã in faþa
Executivului în „timp de crizã”, a subminat
rolul independent al sistemului judiciar.

 Mulþi autori, inclusiv critici ai
administraþiei Bush, care sunt acum figuri
proeminente în administraþia Obama ºi
desfãºoarã aceleaºi politici, s-au uitat la
aceste probleme din punct de vedere a
drepturilor ºi libertãþilor civile a cetãþenilor.
Am ales sã iau în considerare acþiunile
guvernamentale din punctul de vedere al
doctrinelor prin care sistemul judiciar a
reuºit sã întoarcã privirea de la abuzurile
celor douã administraþii. Tortura, detenþiile
executive, supravegherea ilegalã, iar
acum uciderea cetãþenilor americani,
toate au scãpat controlului jurisdicþional
sub o varietate de scuze.

278 ABA Code of Judicial Conduct, Canon
3(A)(3): Un judecãtor trebuie sã fie rãbdãtor, demn,
respectuos ºi politicos cu justiþiabilii, juraþii, martorii,
apãrãtorii ºi alþii cu care judecãtorul comunicã în
cadrul activitãþii sale oficiale.

279 Judecãtorul Bybee de la Curtea de al
Nouãlea circuit a semnat infamul memorandum Yoo
înainte de a fi numit. A existat o înþelegere politicã
pentru obþinerea semnãturii sale? Probabil nimic
în mod vizibil, ci doar obiºnuita favoare a politicilor
Washington-ului.
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Pentru a fi clar, mulþi dintre cei
împotriva cãrora aceste abuzuri au fost
îndreptate sunt, sau au fost, foarte
periculoºi, dacã nu chiar persoane
malefice. Lui Khalid Sheikh Muhamed ºi
lui Anwar al-Aulaqi nu trebuie sã le fie
permis sã hoinãreascã liber pentru a
omoarã civili nevinovaþi. Dar sute de ani
de istorie aratã faptul cã existã modalitãþi
de a te ocupa de asemenea oameni în
limitele impuse de guvernãmânt fãrã a
apela la aroganþa ºi lipsa de demnitate a
necenzuratei libertãþi a Executivului.
Închiderea ochilor a multora, dacã nu
chiar a tuturor judecãtorilor federali este
un capitol al acestei istorii care va cântãri
greu împotriva noastrã în viitor.

Pentru a repeta ceea ce am spus mai
devreme despre atitudinea unui
judecãtor, nu este nimic „nou” în uciderea
oamenilor nevinovaþi pentru rãzbunare
religioasã sau politicã. Aceastã violenþã
a fost întotdeauna cu noi ºi va continua,

din pãcate, în ciuda eforturilor noastre de
a o stopa. Motivele pentru a da mâna
liberã Executivului sunt exact ceea ce
istoria titlului a habeas corpus a elaborat
pentru a le evita280, ºi despre ceea ce în
multe din prevederile din diversele
declaraþii ale drepturilor omului este
vorba. Calea necenzuratei libertãþi a
Executivului este calea cãtre tiranie.

Traducere ºi adaptare realizate de
Victor Constantinescu,

judecãtor, Judecãtoria Sectorului 6
Bucureºti

ºi
Vasile Bozeºan,

 judecãtor, Judecãtoria Alexandria

Nota redacþiei: Articolul a fost publicat
iniþial în 71 Wash. & Lee L. Rev. 305 (2014),
Revista Forumul Judecãtorilor primind
permisiunea autorului ºi a revistei americane
în vederea republicãrii exclusive a studiului
în România, în limba românã.

280 Infama Camerã Britanicã a Stelei a fost
abandonatã în 1641. Aceasta reprezenta un
amestec a “judecãtorilor” ºi “consilierilor secreþi”,
care dezbãteau cazuri în secret ºi tratau în mare

parte cu crime politice. Deºi a început ca un mod
aparent necesar pentru a face faþã acuzaþiilor
împotriva persoanelor influente, a devenit o sursã
majorã de opresiune de cãtre monarhie.
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Judges Talking to Jurors
in Criminal Cases: Why

U.S. Judges Do It so
Differently From Just
About Everyone Else

Paul Marcus *

Abstract:
Finally, the evidence has all been heard, the

lawyers have given closing arguments to the jurors,
and now it is up to the trial judge; it is her turn. Of
course, she will instruct the jury on the law, no question
about that. But this was a very lengthy multiple
defendant trial. That experienced, savvy trial judge is
no doubt tempted to go beyond stating to the jurors
the mere legal rules (the usual jury instructions). She
might also prefer to talk with them about the evidence:
comment on particular items, summarize the overall
evidence and the arguments put forth by the lawyers
on both sides. After all, we all want to be certain that
these lay people understand just what this case was
all about. And who better to tell them about the evidence than the judge? If this judge
sits in the United States, she had better resist that temptation. Otherwise, she is very
likely to be reversed on appeal, perhaps even disciplined. But, elsewhere in the
common law world, that judge would not be at all concerned about going beyond the
giving of jury instructions. In fact, if she does not, she is likely to be reversed on
appeal, perhaps even disciplined.

Why the difference between U.S. judges and judges from other common law based
nations, with similar roots in the English criminal justice system? Are Americans really
that different from their English-speaking cousins on this point? What explains that

* Haynes Professor of Law, College of William
& Mary. With thanks to these kind judges,
academics, and practicing lawyers from across the
world [Australia, Canada, New Zealand, the United
Kingdom, and the United States] for helping to
ensure that I am correctly stating both the law and
the practice in all the subject nations: David Harvey,

Nelly Khouzam, Jenny McEwan, Tommy Miller,
Melinda Morris, Renee Pomerance, Stanford Blake
and Mark Weinberg. Any mistakes are mine alone.
The early research formed part of the Soll Lecture
delivered at the University of Arizona in February
2012.

E-mail: pxmarc@wm.edu
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difference? And which nation gets it right? Those are the questions I attempt to answer
in this article.

To do so, I take an unconventional approach. I discuss the well-established legal
principles one finds in cases, statutes, and rules in the five focal nations of Australia,
Canada, England, New Zealand, and the United States. In my research, however, I
sought to go beyond this, to find out the way in which the practice really occurs. In
short, I was trying to determine whether the trial judges truly acted so very differently
in the various nations. I was in touch with more than eighty individuals in these five
nations. Most I knew; all were experienced in the world of criminal justice, as trial or
appeals judges (state or federal), prosecution or defense lawyers, or academics who
either left the practice or studied it carefully. I met with them, or spoke with them on
the phone, or corresponded with them, or exchanged email messages. This article
lays out the surprising answers to the questions I asked these individuals on the
practice of instructing jurors.

Rezumat:
În cele din urmã, toate probele au fost administrate, avocaþii au pus concluziile pe

fond în faþa juraþilor, iar acum totul depinde doar de judecãtor. Este rândul sãu. Evident,
acesta va oferi instrucþiuni juriului cu privire la normele de drept aplicabile. A fost un
proces lung, cu multiple apãrãri formulate. Judecãtorul cu experienþã va fi, fãrã îndoialã,
tentant sã treacã dincolo de o simplã prezentare a normelor de drept (instrucþiunile
obiºnuite oferite juriului). Astfel, el va prefera sã discute cu ei despre probe: va comenta
anumite aspecte punctuale, va sintetiza probele ºi argumentele prezentate de avocaþii
ambelor pãrþi. Cu toþii dorim ca aceºti oameni desemnaþi sã înþeleagã despre ce este
vorba în acea cauzã, nu-i aºa? Cine are putea sã le explice mai bine probele decât
judecãtorul? Dacã acest judecãtor este din Statele Unite, ar trebuie sã reziste acestei
tentaþii. Altfel, este foarte probabil ca hotãrârea sa sã fie modificatã în calea de atac ºi
el poate fi chiar supus unei sancþiuni disciplinare. Totuºi, în alte sisteme de
common-law, judecãtorul nu ar fi deloc reþinut în a face mai mult decât a oferi juriului
simple instrucþiuni. De fapt, dacã nu ar face aceasta, existã riscul sã fie modificat în
calea de atac ºi, poate, supus el însuºi, unei sancþiuni disciplinare.

De ce existã aceastã diferenþã între judecãtorii din Statele Unite ºi judecãtorii din
alte þãri ce folosesc un sistem de common-law, cu rãdãcini similare în sistemul de
drept penal englezesc? Sunt americanii chiar atât de diferiþi din acest punct de vedere
faþã de celelalte “rude” vorbitoare de limbã englezã?

Pentru a verifica acest aspect am folosit o abordare mai puþin convenþionalã. Am
avut în vedere principii clare de drept regãsite în jurisprudenþã ºi legi din urmãtoarele
cinci þãri: Australia, Canada, Anglia, Noua Zeelandã ºi Statele Unite. În studiul meu,
am încercat sã merg dincolo de acestea, pentru a identifica modalitatea exactã în
care lucrurile se petrec în practicã. Pe scurt, am încercat sã aflu dacã judecãtorii
acþioneazã, în concret, diferit în aceste cinci þãri. În acest scop, am intrat în legãturã
cu peste optzeci de persoane din aceste cinci þãri. Pe mulþi îi ºtiam dinainte; toþi erau
persoane cu experienþã în dreptul penal, ca judecãtori de primã instanþã sau de cale
de atac, procurori sau avocaþi ai apãrãrii, cadre universitare care fie au profesat în
domeniu sau au avut în vedere studiul acestuia. M-am întâlnit cu aceºtia, am vorbit
cu ei la telefon, am purtat corespondenþã ºi am schimbat email-uri. Articolul scoate în
evidenþã rãspunsurile lor surprinzãtoare la aceste întrebãri pe care le-am adresat, în
legãturã cu practica instruirii juriului.

Keywords: jurors, criminal cases, jury instructions, relation between judges and
jurors, common-law
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I. INTRODUCTION

Finally, the evidence has all been
heard, the lawyers have given

closing arguments to the jurors, and now
it is up to you as the trial judge; it is your
turn. Of course, you will instruct the jury
on the law, no question about that. But this
was a twelve-defendant, complicated, time
consuming case of conspiracy to commit
fraud: there were almost 200 counts in the
indictment, laying out more than 300
transactions; the government’s exhibit list,
running to 178 pages, included over 1000
exhibits that filled many filing cabinets;
there were more than 100 witnesses; the

presentation of the evidence took a total
of thirty-one trial days.**

Now, experienced, savvy trial judge
that you are, are you not tempted - even
just a bit - to go beyond stating to the jurors
the mere legal rules (the usual jury
instructions)? Wouldn’t you prefer also to
talk with them about the evidence:
comment on particular items, summarize
the overall evidence and the arguments
put forth by the lawyers on both sides?
You want to be certain that these lay
people understand just what this case was
all about. And who better to tell them about
the evidence than you? Who, indeed?281.

** The facts here are taken from United States
v. Hill, 643 F.3d 807, 819 (11th Cir. 2011). Such a
prosecution is hardly unique in the United States.
For recent examples of other difficult prosecutions,
see United States v. Garcia-Pastrana, 584 F.3d 351,
366–67 (1st Cir. 2009) (140-count indictment
focusing on conspiracy to embezzle a health care
benefit program, 7 week trial); United States v.
Perlaza, 439 F. 3d 1149, 1158 (9th Cir. 2006)
(twelve defendants in a three-week trial); State v.
Gunn, 437 S.E.2d 75, 77 (S.C. 1993) (thirty-three
individuals charged in a thirty-count indictment, in
a conspiracy alleged to have spanned more than 7
years). See also United States v. Brooks, 681 F.3d
678, 687 (5th Cir. 2012) (“The trial lasted from
December 4, 2007 to February 7, 2008. During the
trial, the government submitted over 1,000 exhibits,
including the bidweek surveys sent to Inside FERC
and NGI, internal worksheet versions of those
surveys, internal EPME emails, EPME trade tickets
recording physical and basis deals, summaries of
basis positions, and hundreds of taped telephone
calls.”).

281 For those not schooled in the art of
summarizing, commenting, or marshaling [terms
used, unfortunately, somewhat interchangeably at
times, as will be explained below], the best-selling
author Jeffrey Archer nicely describes what took
place in a fictional trial in the U.K., in A Prisoner of
Birth:

Mr. Justice Sackville’s summary was masterful.
He first went over any points of law as they applied
to the case. He then proceeded to help the jury sift
through the evidence, point by point, trying to make
the case coherent, logical and easy for them to
follow. He never once exaggerated or showed any
bias, only offering a balanced view for the seven
men and five women to consider.

He suggested they should take seriously the
testimony of three witnesses who had stated

unequivocally that only Mr. Craig had left the bar to
go out into the alley, and only then after he’d heard
a woman scream. Craig had stated on oath that he
had seen the defendant stab Mr. Wilson several
times, and had then immediately returned to the
bar and called the police.

Miss Wilson, on the other hand, told a different
story, claiming that it was Mr. Craig who had drawn
her companions into a fight, and it was he who must
have stabbed Mr. Wilson. However, she did not
witness the murder, but explained it was her brother
who told her what had happened before he died. If
you accept this version of events, the judge said,
you might ask yourselves why Mr. Craig contacted
the police, and perhaps more important, when DS
Fuller interviewed him in the bar some twenty
minutes later why there was no sign of blood on
any of the clothes he was wearing.

“Members of the jury,” Mr. Justice Sackville
continued, “there is nothing in Miss Wilson’s past
to suggest that she is other than an honest and
decent citizen. However, you may feel that her
evidence is somewhat colored by her devotion and
long-held loyalty to Cartwright, whom she intends
to marry should he be found not guilty. But that
must not influence you in your decision. You must
put aside any natural sympathy you might feel
because Miss Wilson is pregnant. Your
responsibility is to weigh up the evidence in this
case and ignore any irrelevant side issues.”

The judge went on to emphasize that Cartwright
had no previous criminal record, and that for the
past eleven years he had been employed by the
same company. He warned the jury not to read too
much into the fact that Cartwright had not given
evidence. That was his prerogative, he explained,
although the jury might be puzzled by the decision,
if he had nothing to hide.

JEFFERY ARCHER, A PRISONER OF BIRTH
83–84 (2008).
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If you are a judge in Detroit, Michigan,
in the center of the United States, you had
better resist that temptation. Otherwise,
you are very likely to be “reversed on
appeal, perhaps even disciplined”.282 But,
looking across the Detroit River from that
U.S. judge is a judge sitting in Windsor,
Ontario, in the center of Canada, a ten-
minute drive of a mere 3.28 kilometers.283

She is not at all concerned about going
beyond the giving of jury instructions. In
fact, if she does not, she is likely to be
reversed on appeal, perhaps even
disciplined. And, it is not just that judge in
Windsor. A judge in Auckland, one in
London, one in Sydney, each would feel
no hesitation going beyond a statement
of the law and would likely be obliged to
do so.

Why the difference between U.S.
judges and judges from other common
law based nations, with similar roots in
the English criminal justice system? After
sitting through trials in several different
nations over the past few decades, that
became a nagging question for me. Are
Americans really that different from their

English-speaking cousins on this
point?284 What explains that difference?
And which nation gets it right? Those are
the questions I intend to answer in this
article.

To do so, I take an unconventional
approach. Of course, I will briefly discuss
the well-established legal principles one
finds in cases, statutes, and rules in the
five focal nations of Australia, Canada,
England, New Zealand, and the United
States. In my research, however, I sought
to go beyond this, to find out the way in
which the practice really occurs. In short,
I was trying to determine whether the trial
judges truly acted so very differently in
the various nations. I was in touch with
more than eighty individuals in these five
nations.285 Most I knew; all were expe-
rienced in the world of criminal justice, as
trial or appeals judges (state or federal),
prosecution or defense lawyers, or
academics who either left the practice or
studied it carefully. I met with them, or
spoke with them on the phone, or corres-
ponded with them, or exchanged email. I
asked each of them a few simple

282 Comment of a U.S. state appallate judge
[former trial judge]. Notes for this interview, and for
all others herein, are on file with the author.

283 2.04 miles.
284 This is not the only point involving criminal

procedure where the common law nations differ.
Sharp contrasts can be drawn regarding the role
and accessibility of the jury in the criminal trial, rules
of exclusion, protections against self-incrimination,
double jeopardy, sentencing, and open
proceedings. I have - with my friend and colleague
Professor Vicki Waye - twice before addressed such
points in looking at Australia and the United States.
See generally Paul Marcus & Vicki Waye, Australia
and the United States: Two Common Criminal
Justice Systems Uncommonly at Odds, Part 2, 18
TUL. J. INT’L & COMP. L. 335 (2010); Paul Marcus
& Vicki Waye, Australia and the United States: Two
Common Criminal Justice Systems Uncommonly
at Odds, 12 TUL. J. INT’L & COMP. L. 27 (2004).

285 Five from New Zealand (Auckland,
Christchurch, and Wellington). New Zealand has a
population of roughly 4,327,944 people. CIA
WORLD FACT BOOK https://www.cia.gov/library/

publications/the-world-factbook/rankorder/
2119rank.html (estimates as of July 2012) (last
visited March 6, 2013). Nine from Canada (Alberta,
British Columbia, Ontario, and Saskatchewan).
Canada’s population is 34,300,083 people. Id.
Eighteen from Australia (South Australia, Victoria,
Western Australia, Queensland, and New South
Wales). Australia’s population is 22,015,576 people.
Id. Ten from England (Brighton, Exeter, London,
Nottingham, and Sheffield). England has a
population of 52,000,000 people. OFFICE OF
NATIONAL STATISTICS, http://
populationofengland.co.uk/ (estimates as of June
2010)(last visited March 6, 2013). Forty-one from
the United States (Arizona, California, District of
Columbia, Florida, Georgia, Illinois, Kansas,
Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota,
New Hampshire, New Jersey, New York, Oregon,
Texas, Virginia, and the state of Washington). The
U.S. population is 313,847,465 people. CIA World
Fact Book, https://www.cia.gov/library/publications/
the-world-factbook/rankorder/2119rank.html
(estimates as of July 2012) (last visited March 6,
2013).
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questions relating to the practice of trial
judges in criminal cases on commu-
nicating with jurors, and the wisdom of
the approaches.286 Their answers were
illuminating, to say the least. I share those
answers with you below.287

II. THE LEGAL RULES
The law on judges summarizing

evidence for jurors is settled and it is
reasonably clear. In Australia, Canada,

New Zealand, and England and Wales,
the practice is permitted, and may be
required. In the United States, with but a
few exceptions, the practice is expressly
forbidden.

A. Summarizing evidence in
Australia

Throughout Australia, judges are
generally required to sum up evidence to
the jury.288 Summing up should be a “clear

286 This is a sample letter I wrote to a New
Zealand judge. The basic form was used with judges
and lawyers in all five nations, whether in writing or
in discussions, though the wording for the American
judges was - of course - somewhat different, coming
from a contrary perspective.

Dear __________:
I write to you seeking your help on a project.

First, a bit of background.
I have long been intrigued by a discussion I

had a while ago with an American friend of mine, a
trial judge in state court over here. He had just been
overseas and had spent a good deal of time in other
common law countries, observing trial procedures.
He was expressing to me great surprise about the
extent to which judges there not only go far and
wide in summarizing evidence to the jury, but often
broadly comment on key aspects of the cases
presented including laying out the theories of the
government and the defense. This led me to contact
another friend, a judge in England who wrote to
me: “In addition to instructing the jury on matters of
law the judge in English and Welsh courts is required
to summarise the facts in all but the simplest of
cases and, if only in a few sentences, to summarise
the case for the prosecution and the defence.” Such
thoughts have been repeated to me over the past
year by judges and lawyers in Australia, the United
Kingdom, and Canada.

I have raised the point with some long time
judges and prosecutors here. The comments of the
Americans are uniform. This is typical, made to me
by a U.S. federal judge: “I cannot imagine using
the courts of England and Wales method of
summarizing or commenting, or being upheld on
appeal. The first time I did this in a criminal jury trial
or even a civil trial will be the last time a lawyer
would wish to have a jury trial before me, and I
would be reversed on appeal.” Here’s what another
- experienced state judge - said. “I totally agree that
I have never heard of judges in the U.S.
summarizing facts or theories to the jury after trial
... . I could never imagine judges in the U.S. following
the way they do it in those other common law

nations.”
1) In your experience in the New Zealand

criminal justice system, is it routine for the trial judge
to either summarize evidence to the jurors, or lay
out to the jurors their own views as to the strength
of the case of the parties?

2) Is this a wise policy?
3) Does it make more sense than the U.S. view

of greatly limiting the judge in addressing jurors?
4) Do you see any problems with this sort of

involvement of New Zealand judges?
Many thanks for your thoughts.
287 And, while hardly a scientific sampling, some

recent experiences in Canada, Australia, New
Zealand, and the United States support the
conclusions reached below. At gatherings of
non-U.S. judges, practicing lawyers, and law
professors where I was discussing differences in
criminal justice systems, I asked these two
questions of each group (Sydney, March 2012, 100
participants; Auckland, March 2012, 20 participants;
Melbourne, March 2012, total of 40 participants):

1. Are you aware of any trial judges in your
jurisdiction who feel bound by the rule followed in
the U.S. that judges are not permitted to comment
on the evidence, or to summarize the evidence for
the jury?

2. Are you aware of many trial judges in your
jurisdiction who will not comment on the evidence,
or summarize the evidence for the jury?

Without a single dissent, the answer to both
questions was “no,” though many were careful to
distinguish summary practices from those involving
comment, as explained below. At a recent gathering
of fifty United States District and Circuit judges,
every person there indicated that no summary or
comment can be given in U.S. trials (Raleigh, N.C.,
Nov. 2012).

288 See, e.g., R v. Mogg (2000) 112 A Crim R
417, 430, para. 73 (Austl.) (“The consensus of
longstanding authority is that the duty to sum up is
best discharged by referring to the facts that the
jury may find with an indication of the consequences
that the law requires on the footing that this or that
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and manageable explanation of the issues
which are left to the jurors” to decide.289

A trial judge often reminds the jurors
during summing up that they are the sole
judges of the facts, and that he or she is
there to guide them towards the relevant
legal principles as they affect the case.290

While summing up, a judge is entitled
to express his or her view of the facts:

A judge is always entitled to express
his view of the facts, provided that he does
so with moderation and provided always
that he makes it clear that it is the jury’s
function (and not his) to decide the facts
and that it is their duty to disregard the
view which he has expressed (or which
he may appear to hold) if it does not agree
with their own independent assessment
of the facts.291

B. Summarizing Evidence in
Canada

The trial judge in Canada has a
positive duty to summarize evidence to
the jury.292 “A trial judge should “review
the substantial parts of the evidence and
give the jury the theory of the defence, so

that they may appreciate the value and
effect of that evidence, and how the law
is to be applied to the facts as they find
them”.293

There is no specific procedure for
summing up.294 A judge has
“considerable latitude to determine how
much or how little of the evidence is to be
reviewed in relation to the elements of the
charge”.295 As one experienced judge
remarked to me, “[There are] many
objectives to be achieved when
instructing the jury in Canada. We aim to
summarize the evidence as it relates to
each issue that the jury must determine”.

While there is no precise model for
summing up, one court explained that the
“duty of a trial judge is not to undertake
an exhaustive review of the evidence,”
which may “serve to confuse a jury”.296

As an example, another court stated that
“reading for several continuous hours of
extended passages of evidence from the
judge’s notes is a practice to be
discouraged”.297 Judges should strive for
a concise review, as long as matters that
bear directly on the issues juries

view of the evidence is taken”); Id. at para. 54 (“The
onerous duties of a trial judge will ordinarily include
identifying the issues, relating the issues to the
relevant law and the facts of the case and outlining
the main arguments of counsel.”); R v. De’Zilwa
(2002) 133 A Crim R 501, 501, para. 4 (Austl.) (The
trial judge must “summarise the evidence and
counsel’s arguments and ... relate the facts and
issues raised by counsel to the actual charges.”).
An exception to this hard rule may be found in New
South Wales, where a judge may choose not to
summarize the evidence if he or she feels that the
a summary is not necessary given the
circumstances of the trial and the relatively
uncomplicated nature of the evidence presented.
See JUDICIAL COMM’N OF NEW SOUTH WALES,
CRIMINAL TRIAL COURTS BENCH BOOK § 7-040
n.1 (2012) [hereinafter CRIMINAL TRIAL COURTS
BENCH BOOK].

289 CRIMINAL TRIAL COURTS BENCH BOOK,
supra note 9, § 7-040, n.3 (citing R v. Williams
(1990) 50 A Crim R 213, 214 (Austl.)).

290 See id. § 7-020 Suggested Direction -
Summing-up (commencement).

291 Id. § 7-040 n.6 (citing R v. Zorad (1990) 19
NSWLR 91, 106–07 (Austl.)).

292 “The judge also has the duty, insofar as it is
necessary, to assist the jury by reviewing the
evidence as it relates to the issues in the case.” R
v. Gunning, [2005] 1 S.C.R. 627, para. 27 (Can.).
See JUDICIAL STUDIES BD., CROWN COURT
BENCH BOOK: DIRECTING THE JURY, 1 (2010)
[hereinafter JUDICIAL STUDIES BD.].

293 Azoulay v. The Queen [1952] 2 S.C.R. 495,
498 (Can.). Actually, the judge must give the jury
the theory of the Crown and the defense, not just
the defense. See JUDICIAL STUDIES BD., supra
note 13, at 2.

294 JUDICIAL STUDIES BD., supra note 13, at
1 (“There is no model and no template, just good
practice learned by the example of others, thought,
and preparation.”).

295 R. v. Royz [2009] 1 S.C.R. 423, para. 3
(Can.).

296 R. v. Daley [2007] 3 S.C.R. 523, paras. 56,
76 (Can.).

297 R. v. MacKay [2005] 3 S.C.R. 607, para. 2
(Can.) (“The charge was lengthy - 2.5 days.”).
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determine are not omitted.298 While the
extent to which the judge should review
the evidence depends on the particular
case, “the test [should be] one of
fairness”.299

During the process of summing up,
courts have found that it may be
unavoidable that the judge would
comment on the evidence.300 This often
involves expressing his or her own
opinions on the evidence, while other
times it does not.301 “The judge is...
entitled to give an opinion on a question
of fact and express it as strongly as the
circumstances permit, so long as it is
made clear to the jury that the opinion is
given as advice and not direction”.302 This
right, though, is not absolute.303

C. Summarizing evidence in New
Zealand

Trial judges in New Zealand criminal
courts generally offer juries a “summing

up” of the case. Traditionally the summing
up consists of a discussion of the role of
the judge and jury, an explanation of the
ingredients of the offense in question, and
a review of evidence and arguments on
both sides.304 Summing up in New
Zealand is historically related to the
practice that exists in the Crown Courts
of England and Wales.305

Like the English practice, discussed
below, summing up the evidence in New
Zealand is not mandated by statute but
has become a well-established compo-
nent of the criminal trial. “A trial according
to law” requires adequate direction on the
evidence presented.306 The trial judge
must note the facts that are in dispute,
offer a balanced account of the pro-
secution and defense cases, and indicate
that factual questions are for the jury to
resolve.307 Neither counsels’ closing
speeches nor the fact that jurors took
notes may substitute for the judge’s

298 See R. v. Daley [2007] 3 S.C.R. 523, para.
56 (Can.) (“Brevity in the jury charge is desired.”);
JUDICIAL STUDIES BD., supra note 13, at 5
(“Brevity is a virtue.”).

299 See Daley, para. 57.
300 See Michael Hall, Judicial Comment and the

Jury’s Role in the Criminal Trial, 11 CAN CRIM. L.
REV. 247, 268 (2007).

301 Id.
302 R. v. Gunning [2005] 1 S.C.R. 627, para. 27

(Can.).
303 See R. v. D’Souza [2004] 189 O.A.C. 55,

paras. 7, 9 (Can. Ont.). Due to the risk of the
influence a trial judge can have on jurors in summing
up and commenting, some Canadian judges have
expressed concern over this process. One wrote
that the “Government of Canada ... should ... alter
the obligation imposed upon a trial judge to outline
the most significant parts of the evidence for a jury.”
See FRED KAUFMAN, ONT. MINISTRY OF THE
ATT’Y GEN., REPORT OF THE KAUFMAN
COMMISSION ON PROCEEDINGS INVOLVING
GUY PAUL MORIN: RECOMMENDATIONS 28
(1998) (Recommendation 81), available at http://
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/
pubs/morin/. Another made the point forcefully to
me that as to expressing an opinion:

It is not so much that the opinion is advice rather
than direction. It is not even advice. It is nothing

more than the opinion of the trial judge and can
(must!) be disregarded by the jury if their opinion is
different. It is for the jury to decide all issues of fact
independent of the trial judge’s view (and the views
of counsel). Most of us tend to stay far away from
opinions, but when we do, we make it clear that
they have no binding effect on the jury whatsoever.

304 See R v. Fotu [1995] 3 NZLR 129 (CA), 1995
NZLR LEXIS 763, at *28 (N.Z.).

305 See David Wolchover, Should Judges Sum
Up on the Facts? CRIM. L.R., Nov. 1989, at 783–
84; Lord Justice Moses, Annual Law Reform
Lecture: Summing Down the Summing-Up 6 (Nov.
23, 2010), available at http://www.judiciary.gov.uk/
Resources/JCO/ Documents/Speeches/
speech-moses-lj-summing-down-summing-up.pdf.
New Zealand affirmed the laws of England as its
own in the English Laws Act 1858. See RICHARD
SCRAGG, NEW ZEALAND LEGAL SYSTEM: THE
PRINCIPLES OF LEGAL METHOD 2 (2005). There
is no doubt that “the English legal system exercised
both an institutional and intellectual influence on
the legal system[] of New Zealand.” PETER
SPILLER ET AL., A NEW ZEALAND LEGAL
HISTORY 1 (1995).

306 R v. Tavete [1988] 1 NZLR 428 (CA), 1987
NZLR LEXIS 687, *12 (N.Z.).

307 R v. Keremete, CA 247/03, para. 18 (Oct. 3,
2003) (N.Z.).
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obligation to sum up the facts;308 the trial
judge is obligated to sum up the evidence
in all cases, even relatively simple
ones.309 However, the judge need not
read the entire record of the facts to the
jury.310 Rather, the trial judge must offer
a “succinct but accurate summary of the
issues of fact as to which a decision is
required,”311 and it must be tailored to the
particular case.312

The trial judge must recite the case of
the defense to the jury, however.313

Failure to do so may well result in a
reversal and new trial.314 This is true even
when the defense case appears ridiculous
or implausible.315 The judge must present
a balanced summary, but there is no
obligation to create an “artificial balance”

between the cases.316 The judge may
indicate his or her view of the facts in the
course of summing up the evidence.317

The essential requirement here is that the
judge says that the “facts are the province
of the jury” and that the jurors are free to
disregard the judge’s view.318

D. Summarizing Evidence in
England and Wales

The practice of summing up the
evidence in Crown Courts in England and
Wales is not specifically authorized or
seemingly required by statute or case law.
However, summing up the evidence has
been endorsed, implicitly and explicitly,
by English courts for at least 100 years.
Judges in the Crown Courts typically offer

308 R v. Shipton [2007] 2 NZLR 218 (CA), 2006
NZLR LEXIS 61, *17–18, para. 39 (N.Z.), adopting
the view of the English judges in R v. Amado-Taylor,
[2000] 2 Crim. App. 189, 191, paras. 5–6 (U.K.)
discussed infra text accompanying note 46.

309 Id. But see Piwari v. The Queen [2010]
NZCA 19 at para [18] (“[E]ven in a straightforward
case there is a duty on the trial Judge to deal with
the facts, typically by reference to the arguments
of counsel. Often this can be done succinctly, by a
brief bullet point summation of the contentions. In
other cases the facts will give rise to complexities
which require that the Judge provide greater
assistance to the jury.”).

310 R v. Beazley [1987] 2 NZLR 760 (CA), 1987
NZLR LEXIS 665, at *14 (N.Z.). The court held that
a trial judge was right to recite a long portion of
testimony because of its importance and the
selectivity with which counsel had drawn from it in
their closing speeches. Id. at *14–15. However, the
Court stated that “as a general rule it is undesirable
to deal with evidence in this way.” Id. at *15; see
also Keremete, para. 18 (“[T]here is wide discretion
as to the level of detail to which the judge descends
... . Treatment of matters affecting cogency of
evidence is not required as a matter of law.” (citation
omitted)).

311 R v. Fotu [1995] 3 NZLR 129 (CA), 1995
NZLR LEXIS 763, at *29 (N.Z.) (quoting R v.
Lawrence [1982] A.C. 510, 519 (U.K.)).

312 R v. Harawira [1989] 2 NZLR 714 (CA), 1989
NZLR LEXIS 597, at *40 (N.Z.).

313 R v. Shipton [2007] 2 NZLR 218 (CA), 2006
NZLR LEXIS 61, at *14, para. 33 (N.Z.) (“The
underlying principle is that it is the absolute duty of

a trial Judge to identify and adequately remind the
jury of the defence case in relation to each
defendant.”).

314 Id. (“It follows that a failure to refer in the
summing up to a central line of defence that has
been placed before the jury will generally result in
the conviction being set aside, and a new trial
ordered.”).

315 See id. at *14, para 34.
These obligations on a trial Judge are not

contingent, in any case. They are a fundamental
obligation on the Court in relation to a fair trial. As
was said in R v. Marr (1990) 90 Cr App R 154 at p.
156: “It is ... an inherent principle of our system of
trial that however distasteful the offence, however
repulsive the defendant, however laughable his
defence, he is nevertheless entitled to have his case
fairly presented to the jury by counsel and by the
judge.”

316 R v. Keremete, CA 247/03, para. 19 (Oct. 3,
2003) (N.Z.).

317 See R v. Honey [1973] 1 NZLR 725 (CA),
1972 NZLR LEXIS 614, at *5 (N.Z.).

318 Id. “[T]he summing-up as a whole was
flavoured by the Judge’s own strong view as to guilt.
This was a view which he was entitled to hold, and
entitled to express, so long only as in expressing it
he plainly directed the jury that they were at liberty
to disregard it.” Id. at *15; see also R v. Hall [1987]
1 NZLR 616 (CA), 1987 NZLR LEXIS 587, at * 22–
23 (N.Z.) (“The Judge is perfectly entitled to make
his own comments on each case provided that he
makes it abundantly clear to the jury throughout
his summing up, as he did, that questions of fact
are for them and for them alone.”).
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a summary of both the relevant law and
the evidence presented at trial after
prosecution and defense counsel have
given closing speeches and before the
jury retires to consider a verdict.319 Legal
historians suggest that the practice of
summing up the facts likely emerged
almost 200 years ago in parallel with the
right of defense attorneys to address the
jury.320 On this account, judges needed
to rehearse the evidence for the jury in
order to rectify any distortions that
defense counsel may have introduced
while presenting the case to the jury.321

The practice of summing up the
evidence is well established in modern
English case law. In 1909 the Court of
Criminal Appeal322 held that “a judge is
not only entitled, but ought, to give the
jury some assistance on questions of fact

as well as on questions of law”.323 Seven
decades later the Court of Appeals wrote
that judges must present a “concise
summary of the evidence and arguments
on both sides”.324 Failure to sum up the
evidence is a “procedural irregularity” that
is likely to result in a quashed
conviction.325 This is particularly true
“where there is a significant dispute as to
material facts”.326 In such cases the judge
is obligated to “identif[y] succinctly those
pieces of evidence which are in conflict....
[in order to] focus the jury’s attention on
those factual issues which they must
resolve”.4327

Though trial judges usually must sum
up the facts, they are not required or
encouraged to merely recite their notes
on the evidence presented.328 Instead, the

319 See S. H. BAILEY ET AL., THE MODERN
ENGLISH LEGAL SYSTEM 1057–64 (5th ed.
2007); MICHAEL ZANDER, CASES AND
MATERIALS ON THE ENGLISH LEGAL SYSTEM
521–23 (11th ed. 2007). Nevertheless, both judges
and academics have criticized the practice
extensively. See, e.g., Moses, supra note 26, at 6
(asserting that summarizing the evidence for jurors
serves no useful purpose); Nic Madge, Summing
Up: A Judge’s Perspective, 2006 CRIM. L.R. 817–
27 (arguing for the use of written directions and
against the need to summarize evidence for the
jury); Wolchover, supra note 26, at 791–92
(suggesting that in summing up the evidence judges
are more likely to influence the jury than provide a
useful, impartial rehearsal of the facts).

320 Moses, supra note 26, at 4; Wolchover,
supra note 26, at 783.

321 Wolchover, supra note 26, at 783. The
author notes that the emergence of cross-examina-
tion of witnesses at about the same time required
judges to maintain increasingly accurate notes
about the trial. As a result, judges were better
prepared to offer summations of the facts
presented. Id. at 782–83.

322 The Criminal Appeal Act 1907 established
the Court of Criminal Appeal, which was superseded
by the modern Court of Appeal (Criminal Division)
with the passage of the Criminal Appeal Act 1966.
D. A. Thomas, The Criminal Appeal Act, 30 MODERN
L. R. 64, 64 (1967); J. E. Hall Williams, The
Sentencing Policy of the Court of Criminal Appeal,
10 HOWARD J. CRIM. JUSTICE 201, 201 (2009).

323 R v. Cohen, [1909] 2 Crim. App. 197, 208
(Eng.).

324 R v. Lawrence, [1982] A.C. 510 (H.L.) 519
(appeal taken from Eng.); see also R v. Berrada,
[1990] 91 Crim. App. 131, 136 (Eng.) (the defendant
is entitled to have impartial directions about the
evidence presented to the jury). But see R v. Attfield,
[1961] 45 Crim. App. 309, 313 (Eng.) (“[I]n a
complicated and lengthy case it is incumbent on
the court to deal with the evidence [in summing
up]. Conversely, in a case which has not occupied
a great deal of time and in which the issue, guilt or
innocence, can be simply and clearly stated, this
court is not prepared to hold that it is a fatal defect
to the summing-up that the evidence has not been
discussed.”) Id.

325 R v. Amado-Taylor, [2000] 2 Crim. App. 189,
para. 12 (U.K.). The standard is whether “the jury
would inevitably have convicted even if there had
been a proper summing-up of the defence case
and the facts.” Id. para. 20.

326 Id. para. 9.
327 id
328 See, e.g., R v. Charles, [1979] 68 Crim. App.

334, 341 (Eng.). There, after thirty-two days of trial,
the judge summarized over three full days. Id. at
338. On appeal the judges wrote: “[The judge] had
difficulty in deciphering his own notes.” Id.

This method of summing up in this kind of case,
particularly the reading out of the judge’s note of all
the evidence is, in our judgment, unsatisfactory. It
is unsatisfactory for a number reasons. In plain
language it must bore the jury to sleep; and that is
what happened in this case.

Id. at 338–39. A juror literally had fallen asleep
during the summation. Id. at 339.
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summing up should draw attention to the
relevant factual disputes and guidethe jury
in applying facts to the law.329 Trial judges
must provide an impartial account of the
facts and must lay out the defense for the
jury.330 As in the other nations discussed
above, trial judges in England and Wales
may comment on the evidence “provided
that [they] leave[] the issues of fact to the
jury to determine”.331

E. Summarizing Evidence in the
United States

Judges in the United States are wary
indeed about giving any directions as to
the evidence. As one long-time trial lawyer
mentioned, “There is a line of cases
reversing (or not) trial judges for asking
questions of witnesses that the courts find
indicate a bias by the trial judge or
bringing in evidence not in the record”.
Though there are appellate decisions
supporting summarizing,332 andsome hint

329 See R v. Lawrence, [1982] A.C. 510 (H.L.)
519 (appeal taken from Eng.). The summing up
should include a “succinct but accurate summary
of the issues of fact as to which a decision is
required ... and a correct statement of the inferences
which the jury are entitled to draw from their
particular conclusions about the primary facts.” Id.

330 See R v. Marr, [1990] 90 Crim. App. 154,
156 (Eng.); R v. Curtin, [1996] Crim LR 831, 832
(U.K.). The judge is also entitled to draw the jury’s
attention to discrepancies in the defense case. See
R v. Evans, [1990] 91 Crim. App. 173, 173 (Eng.).

331 See R v. O’Donnell, [1917] 12 Crim. App.
219, 221 (Eng.). Trial judges often use a disclaimer
like, “If I appear to express any views or comments
about the evidence, do not accept them, unless
you agree with them.” Madge, supra note 40, at
825. The Judicial Studies Board at one time
published specimen directions, on which judges
relied, but in the latest edition of the Bench Book
has ceased doing so. Instead, the new approach is
“to move away from the perceived rigidity of
specimen directions towards a fresh emphasis on
the responsibility of the individual judge, in an
individual case, to draft directions appropriate to
that case.” JUDICIAL STUDIES BD., supra note
13, at v (foreword by Lord Judge, Lord Chief Justice
of England and Wales); see SIMON TONKING &
JOHN WAIT, CROWN COURT BENCH BOOK
COMPANION iii (2011) (referring to the “now
withdrawn ... JSB Specimen Directions”). On
previous judicial reliance on specimen directions,
see Sally Lloyd-Bostock & Cheryl Thomas, Decline
of the “Little Parliament”: Juries and Jury Reform
in England and Wales, LAW & CONTEMP.
PROBS., Spring 1999, at 7, 33.

332 The case law and favorable commentary
are mostly dated. See, e.g., State v. Pinagglia, 121
A. 473, 473 (Conn. 1923); Keller v. United States,
168 F. 697, 698 (7th Cir. 1909). See generally
Lawrence Wolff Gidwitz, The Right of a Federal
Judge to Comment on the Evidence, 1 U. CHI. L.
REV. 335–37 (1933); John Selden Tennant,
Comment by Judge on Evidence, 30 MICH. L. REV.

1303–11 (1932); Frank Hoyt, The Judge’s Power
to Comment on the Testimony in his Charge to the
Jury, 11 MARQ. L. REV. 67–72 (1927). The only
relatively recent positive case law is United States
v. Thayer, 201 F. 3d 214, 223 (3rd Cir. 1999) (“[A]
federal judge is permitted to summarize and
comment upon the evidence ... The court’s
comments, however, may not confuse or mislead
the jury, or become so one-sided as to assume an
advocate’s position.”) (citing Am. Home Assurance
Co. v. Sunshine Supermarket, Inc., 753 F.2d 321,
327 (3d Cir. 1985)); United States v.
Angulo-Hernandez, 565 F.3d 2, 10 (1st Cir. 2009)
(“[A] trial judge in the federal system retains the
common law power to question witnesses and to
analyze, dissect, explain, summarize, and comment
on the evidence.”) (citing Logue v. Dore, 103 F.3d
1040, 1045 (1st Cir. 1997)). A few states appear to
allow judges to summarize. The most obvious
example is California, which has a state
constitutional provision seemingly on point: “The
court may make any comment on the evidence and
the testimony and credibility of any witness as in
its opinion is necessary for the proper determination
of the cause.” CAL. CONST. art. VI, § 10 (West,
Westlaw through 2012). None of the California
lawyers or judges I questioned could, though, recall
a single instance in modern times of a judge
summarizing or commenting on the evidence.
Moreover, the much more common view in the
United States, indeed the overwhelming view, is not
to allow judicial summary or commentary. This view
can be found reflected in state constitutional
provisions, statutes, or court rules. See, e.g.,
WASH. CONST. art. IV, § 16 (West, Westlaw
through Nov. 2012 amendments) (“Judges shall not
charge juries with respect to matters of fact, nor
comment thereon, but shall declare the law”); MO.
ANN. STAT. § 546.380 (West, Westlaw 2012) (The
court shall not, on the trial of the issue in any criminal
case, sum up or comment upon the evidence, or
charge the jury as to matter of fact ...”); MINN. R.
CRIM. P. 26.03 subd. 19(6) (2012) (“The court must
not comment on evidence or witness credibility ...”).



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   99

in various federal rules333 which would
seem to permit such summary, each
person with whom I spoke about this
matter agreed with one federal district
judge: “I’m not aware of anyone who
makes it a practice to sum up or comment
on the evidence...”. The high water mark
in support of this position probably came
in 1988 when Federal District Judge Jack
Weinstein in a talk334 and an article335

argued forcefully for judges - who had,
as he noted, the authority - to begin to
summarize in criminal jury trials. He
wrote:

The unwillingness of American judges
to comment on the evidence [and to
summarize it, ed.] is in some ways unfor-
tunate. There are distinct advantages to
this practice, particularly in complex and
technically oriented trials which are
difficult for juries to follow.... First, a
judge’s summary and comment on the
evidence can increase the jury’s ability
to understand the proceedings it has
attended, and thus increase the accuracy
ofverdicts.... A second advantage of the
power to comment is that it can serve to
clarify what may have been distorted by
the bias of counsel’s arguments. The trial
judge is, in effect, the only experienced
lawyer in the courtroom who is qualified
not only by his experience and training,

but also by disinterest in the outcome, to
instruct the jury with an appraisal and
summary of the evidence.... Besides
helping the jury evaluate witness
credibility, the judge may also comment
on the evidence by providing the jury with
guidelines for assessing its weight and
sufficiency....336

While noting the concerns as to the
impact of summary and comment, Judge
Weinstein nonetheless called on his
fellow trial judges to recognize that, as
he put it, “[t]aking advantage of the power
to summarize and comment is one means
of keeping jury trials fair, jury verdicts
reasonable, and jurors a little less
confused”.337

This strong view has not been heeded
throughout the United States. Instead, the
language of the court in United States v.
Godwin, though focusing on the trial
judge’s interrogation of witnesses,
indicates the view that would call for
caution by the trial judge in taking this sort
of action:

[T]he trial judge must always
remember that he occupies a position of
preeminence and special persuasiveness
in the eyes of the jury, and, because of
this, he should take particular care that
his participation during trial - whether it
takes the form of interrogating witnesses,

333 E.g., FED. R. EVID. 103(c) (West, Westlaw
2013) (“The court may make any statement about
the character or form of the evidence, the objection
made, and the ruling. The court may direct that an
offer of proof be made in question-and-answer
form.”). No recent cases have specifically extended
103(c) to include summaries. Indeed, a few
respondents wondered whether summary or
conduct by the judge would violate FED. R. EVID.
605 (“The presiding judge may not testify as a
witness at the trial.” (West, Westlaw 2013) As to
whether it would be prudent for a federal judge to
begin the practice of summarizing the evidence,
one trial judge offered this advice:

I think a district judge would be foolhardy to
comment on the evidence in today’s environment.
A whole generation of lawyers now sitting on the

court of appeals is accustomed to rigid adherence
to the respective circuit’s model or pattern
instructions and has never seen a charge in which
the judge commented on the evidence. Any
deviation from the norm would be certain to invite
critical scrutiny.

334 See Jack B. Weinstein, The Power and Duty
of Federal Judges to Marshall and Comment on
the Evidence in Jury Trials and Some Suggestions
on Charging Juries, 118 F.R.D. 161, 161 n.a (1988)
(“This paper is an expansion of remarks by the
author to the Eleventh Circuit Judicial Workshop in
Destin, Florida, October 28, 1987.”).

335 See generally id.
336 Id. at 162, 166, 175.
337 Id at 188
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addressing counsel, or some other
conduct - never reach[es] the point at
which it appears clear to the jury that the
court believes the accused is guilty. Even
when the evidence provides the court with
a negative impression of the defendant,
the judge must refrain from interjecting
that perception into the trial. He is always
obliged to retain the “general atmosphere
of impartiality” required of a fair tribunal,
and must not - under any circumstance -
become an advocate for the prosecution.
In sum, ours is an adversary system, and
“[t]he trial of a case [is] a three-legged
stool - a judge and two advocates”. The
obligation of the prosecutor is to
prosecute, while that of the defense
lawyer is to defend, each in an aggressive
and professional manner. And the judge
must judge - fairly and impartially.338

The prevailing view in the United
States was forcefully set out by federal
appeals judge Pierre Leval five years ago:

It appears that the giving of a flight
instruction is a vestige of the late
nineteenth and early twentieth centuries,
when it was common practice for judges

to summarize and comment upon the
evidence generally. For good reason, that
practice has fallen into widespread
disfavor, absent special circumstances.
Judges cannot marshal the evidence
without exercising their own judgment on
how evidence should be described, which
aspects should be stressed, which
aspects ignored. In doing so, courts
inescapably influence the jury on
decisions which should be in the jury’s
sole province. Especially in a criminal trial,
in which the defendant often declines to
present evidence, the court’s marshaling
of the evidence often amounts
substantially to a repetition of the
prosecutor’s summation. Today,
marshaling of evidence is rarely practiced
in federal court. A majority of states bar
judges from commenting upon the
evidence, and a plurality of states bar
them from summing up the evidence as
well.339

III. IS THERE TRULY A
DIFFERENCE AMONG THE NATIONS?

Is there a difference in practice as to
summarizing the evidence and
commenting on the evidence? Oh yes, a
big, big difference among the subject
common law nations: Australia, Canada,
New Zealand, England and Wales, and
the United States.

First, though, some thoughts on the
terms being used here.I will attempt to be
careful throughout this article to
distinguish between judges who
summarize evidence for juries in
connection with jury instructions, and
judges who comment on the evidence to
juries. The focus here is on the former,

338 272 F.3d 659, 678–79 (4th Cir. 2001)
(citations omitted).

339 United States v. Mundy, 539 F.3d 154, 158–
59 (2d Cir. 2008) (citations omitted). This practice
became even clearer years ago, as explained by
Judge Weinstein, supra note 55, at 162–63, when

a proposed federal rule specifically allowing
summing up and comment was rejected by
Congress. “[T]he proposal was rejected in large part
as a result of arguments that judges should not have
this power [to summarize and comment] under any
circumstances.” Id. at 163.

To understand better the
advantages and the

disadvantages of our own system,
we will need to learn a good deal
more about what some outstand-
ing people are working on else-

where in the world.
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not the latter. The task of the trial judge in
summarizing evidence was explained
concisely in one decision by the English
Lord Justice Rose: “To give directions
about the relevant law, to refer to the
salient pieces of evidence, to identify and
focus attention on the issues, and in each

of those respects to do so as succinctly
as the case permits”.340

Summarizing the evidence - as we
shall see - is quite common in the subject
countries, except the United States. It is
not especially controversial in the nations
where it is common, and is a
well-established practice.341

340 R v. Curtin (1996) Crim LR 831, 832 (U.K.).
The judge will usually also offer to the jury her view
of the parties’ theories of the case. As explained in
one English Court Bench Book:

The task . . . in summing up is to present the
law and a summary of the evidence in such a way
as best to enable the jury to reach a just conclusion.
That can be achieved only if the trial judge
communicates effectively to the jury the issues
which they need to resolve and their legitimate
approach to the evidence relevant to those issues...

The trial judge is in the perfect position to form
a judgment how best to craft the summing up. How
that assistance is achieved is entirely for the trial
judge in the circumstances of the individual case.
Practice varies. There is no model and no template,
just good practice learned by the example of others,
thought, and preparation.

JUDICIAL STUDIES BD., supra note 13, at 1
(citations omitted).

341 The Judicial Commission of New South
Wales, Australia has a proposed format for summing
up:

[7-000] Suggested outline of summing-up (for
use as an aide memoire)

Prior to final addresses, it is prudent for the
judge to raise with counsel, in the absence of the
jury, the specific legal issues which in their
submissions have arisen in the trial and which need
to be the subject of specific reference in the
summing-up.

The following summing-up format is suggested
purely as a guide and is not intended to be
exhaustive:

1. Burden and standard of proof.
2. Where there is more than one count, each

count is to be considered separately.
3. Where there is more than one defendant,

each case is to be considered separately.
4. Legal ingredients of each count ...
5. It is generally not good practice to read

legislation to a jury ...
6. Any general matters of law which require

direction - for assistance in this regard, reference
might be conveniently made to the chapters in the
Bench Book under the various headings in “Trial
Instructions”. This will operate as a check list,
although it is not suggested that it would be
exhaustive.

7. How the Crown seeks to make out its case -
this will involve an outline of the nature of the Crown
case, by reference to the various counts. Where
necessary, the Crown case against separate
accused(s) should be distinguished.

8. Defences - this will involve an outline of the
defence or defences raised by the accused,
distinguishing where necessary between individual
accused.

9. Evidence - here reference should be made
to the relevant evidence, relating it, where possible,
to the legal issues which arise under the particular
counts and the defences raised. It will be necessary,
of course, to distinguish between direct and
circumstantial evidence. A legal direction on
circumstantial evidence will already have been
given.

10. Summarise arguments of counsel again
relating them, if possible, to particular counts and
defences and legal issues.

11. Recap any matters where essential.
12. In the absence of the jury, seek submissions

from counsel in relation to any factual or legal issues
which they contend were not appropriately dealt with
in the summing-up...

[7-020] Suggested direction - summing-up
(commencement)

. . .
I propose to commence this summing-up with

a number of general directions which, to some
extent, are a repetition of those which I gave you at
the commencement of the trial...

I am the judge of the law, but you are quite
correctly called the judges of the facts. I have
nothing to do with those facts or your decisions in
relation to them. I have nothing to do with what
evidence is to be accepted by you as truthful, or
what evidence is to be rejected by you as being
untruthful; nor indeed what weight you might give
to any one particular part of the evidence which
has been given or what inferences you draw from
that evidence.

It is for you to assess the various witnesses
and decide whether they are telling the truth. You
have seen each of the witnesses as they have given
their evidence. It is a matter for you entirely as to
whether you accept that evidence.

Your ultimate decision as to what evidence you
accept and what evidence you reject may be based
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Commenting on the evidence involves
the judge offering his or her own view of
the evidence, and can consist of the judge
giving the jury opinions as to the credibility
of a witness, the strength of the case of
the government or the defense, or the
soundness of the lawyers’ theory of the
case. Commenting is less common,
though still generally authorized, in the
subject countries, except - once again -

in the United States.342 A good deal of
controversy surrounds such comment,
and in many jurisdictions, the practice -
as explained by one Canadian judge - “is
much less popular than it used to be,
really reserved for the unusual case”.343

The practice was set out by the Court of
Appeals of New South Wales, Australia:

A judge is always entitled to express
his view of the facts, provided that he does

on all manner of things, including what the witness
has had to say; the manner in which the witness
said it; and the general impression which he or she
made upon you when giving evidence.

In relation to accepting the evidence of
witnesses, you are not obliged to accept the whole
of the evidence of any one witness. You may, if
you think fit, accept part and reject part of the same
witness’ evidence. The fact that you do not accept
a portion of the evidence of a witness does not mean
that you must necessarily reject the whole of the
witness’ evidence. It does not mean that you should
not accept the remainder of that evidence if you
think it is worthy of acceptance.

You have heard addresses from counsel for the
Crown and counsel for the accused. You will
consider those submissions that have been made
in their addresses and give to the submissions such
weight as you think fit. In no sense are those
submissions evidence in the case.

If I happen to express any views upon questions
of fact, you must ignore those views. That is what I
mean when I say you are the judges and the sole
judges of the facts of the case.

I am, of course, entitled to express a view. I do
not, however, propose to try to persuade you one
way or the other in the case - that is not my task. I
may, when I come to a particular issue, suggest to
you that there is no real dispute about it. That of
course is my view and it is open to you, if you wish,
to reject that view if it does not accord with your
own independent assessment of the evidence.

I shall, of course, endeavour (during the
summing-up) to focus attention upon those parts
of the evidence which seem to me to be the areas
in respect of which counsel have devoted most of
their attention. Of course, it is necessary for you in
deliberating to consider the totality of the evidence
and not only the evidence to which I have referred
you or to which you have been referred by counsel.

342 See discussion supra Part I. A few states in
the United States do indeed authorize comment.
The most prominent example, as cited above, is
California, where Article VI § 10 of the California
Constitution provides: “The court may make any
comment on the evidence and the testimony and

credibility of any witness as in its opinion is
necessary for the proper determination of the
cause.” CAL. CONST. art. VI, § 10 (West, Westlaw
2012). But serious concerns exist with such
comment even in a state which permits it, and if a
trial judge does comment, she must be “extremely
careful.” People v. Cook, 33 Cal.3d 400, 408 (Cal.
1983), overruled on other grounds by People v.
Rodriguez, 42 Cal.3d 730 (Cal. 1986). The more
common practice in the United States is to prohibit
such comment, as in Florida where the Evidence
Code specifically states: “A judge may not sum up
the evidence or comment to the jury upon the weight
of the evidence, the credibility of the witnesses, or
the guilt of the accused.” FLA. STAT. § 90.106
(West, Westlaw 2012). As noted earlier, trial judges
in Florida and in the vast majority of states are simply
not permitted to make comments on the evidence.
The standard American rule was explained in
Hamilton v. State, 109 So.2d 422, 424–25 (Fla. Dist.
Ct. App. 1959):

The dominant position occupied by a judge in
the trial of a cause before a jury is such that his
remarks or comments, especially as they relate to
the proceedings before him, overshadow those of
the litigants, witnesses and other court officers.
Where such comment expresses or tends to
express the judge’s view as to the weight of the
evidence, the credibility of a witness, or the guilt of
an accused, it thereby destroys the impartiality of
the trial to which the litigant or accused is entitled.

More to the point, not one of the more than
forty U.S. judges and lawyers with whom I was in
contact (not even the several from California) could
think of a single instance in recent times in which a
trial judge had commented on the evidence. And,
these individuals came from across the nation, as
noted previously.

343 When a U.S. judge hears such judicial
comment he can have a stark reaction, as told to
me by a federal trial judge: “[W]hen I watched a
murder trial start-to-finish at the Old Bailey [in
London] I was dumbstruck by the judge’s comment
on the evidence (‘You heard Witness X whom you
can believe if you wish, but you also heard the more
credible testimony of Witness Y.’)”
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so with moderation and provided always
that he makes it clear that it is the jury’s
function (and not his) to decide the facts
and that it is their duty to disregard the
viewwhich he has express (or which he
may appear to hold) if it does not agree
with their own independent assessment
of the facts.344

In practice it may not be so easy to
distinguish comment from summary as it
is with the definitions as given above. For
instance, in laying out the charge and
indicating which witnesses would be
important on the issue, say, of the
defendant’s state of mind, would it be
summary or comment to have the judge
say:

I believe you heard from Sally Smith,
in a powerful and emotional statement,
that the defendant, Mr. Jones, seemed to
fully understand the document that he
signed. You are, of course, entitled to find
Ms. Smith not credible and you may reject
her statement, but you should think about
her statement carefully before you act, as
she was the only witness for the
government to discuss this point.

This reference by the judge clearly is
summarizing an important piece of
evidence, but is she also commenting on
it in the way in which she has
characterized it? Moreover, a judge may
even comment on the evidence in
actuality, though the record indicates only
a summary. One long time Australia
barrister put it this way: “The trial judge

can influence the jury, and the record on
appeal will never reflect it, with
intonations, pauses, and raised
eyebrows. We should do away with the
whole process”.

Difficult matters, surely, but going
beyond the scope of this paper. For our
purposes, I refer to summary here as that
which is found in cases in which the judge
does not seem to offer an opinion and
merely is laying out the materials - both
evidence and views of counsel - which
appear relevant to the important issues
in the case.

A. The Other Nations Are United in
Allowing Judges to Speak Freely to
Jurors in Criminal Trials

This is a relatively short section,
examining how judges in the four subject
nations summarize evidence for jurors. It
is short because, frankly, there is
relatively little to say: all four of the nations
engage in the practice in similar fashion,
and there is relatively little controversy
regarding the practice. With that noted,
however, it is worth taking a look at the
views of the respondents in the respective
nations regarding summarizing.

1. Australia
In recent years I have spent

considerable time in Australia as I have
attended court proceedings, lectured in
several cities [Perth, Adelaide, Sydney,
and Melbourne], taught classes in
Melbourne, and spoken with judges and

344 See CRIMINAL TRIAL COURTS BENCH
BOOK, supra note 9, § 7-040(6) (citing R v. Zorad
[1990] 19 NSWLR 91, 106–07 (Austl.). Still, it is
quite certain throughout the common law world that
a judge is on far firmer ground to give jurors a
summary rather than to comment. The High Court
of Australia in RPS v. The Queen (2000) 199 CLR
620, para. 42, made this clear:

[I]t has long been held that a trial judge may
comment (and comment strongly) on factual issues.
But although a trial judge may comment on the facts,
the judge is not bound to do so except to the extent
that the judge’s other functions require it. Often,

perhaps much more often than not, the safer course
for a trial judge will be to make no comment on the
facts beyond reminding the jury, in the course of
identifying the issues before them, of the arguments
of counsel.

This notion was strongly attested by a New
Zealand judge who does not comment: “I saw too
many clients sunk by a savage commentary from
the Bench on a summing up when I was at the Bar.
The problem is that the written record failed to
convey the nuances of inflection and emphasis that
an oral delivery can bring to bear.”
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lawyers throughout the nation. It is
appropriate, then, that I begin this section
“Down Under”.

The impact of the summary process
in Australia is, perhaps, more clear than
in any other common law nation I have
observed, especially regarding the time
taken to complete the task, as discussed
further below. The summary practice
occurs regularly, the comment practice
less so. As one judge noted, “It is routine
to summarize, not unusual to comment
but less than it used to be”.345 The same
judge explained further:

I also understand that judges in your
country do not, as a general rule, seek to
summarise the evidence. That makes the
task of instructing the jury a good deal
easier than it is in Australia. The practice
in this country is quite different.... [J]udges
are required to summarise the evidence
led at the trial, or at least so much of it as
relates to the critical issues in the case.
Sometimes, this is a lengthy and complex
process, particularly when the trial has
taken a considerable period of time.
Failure adequately to summarise the
evidence can constitute a basis upon
which an appeal will be allowed.

An experienced prosecutor echoed
these ideas:

[T]hroughout Australia judges do
routinely summarise the evidence in their
“summing up” after counsel’s addresses.
The summing up includes directions on
the law and a summary of the evidence
together, usually, with some reference to

the arguments put by counsel in the
closing addresses. In lengthy or complex
cases it is indeed potentially an appellable
error if the judge has not reminded the
jury of those parts of the evidence that
may be relevant to critical issues in the
trial, or has not reminded them of the
essential aspects of the defence case.

Other statements are similar:
“[I]t is routine in Australia for a judge

to be expected to summarise the evidence
and to draw the attention of the jury to
evidence relevant to important points.
This does not mean giving the jury your
precise views on the effect of the
evidence. Rather it involves telling the jury
that they must have in mind such and
such on a particular issue and not
overlook thinking about such and such”.

“Australian judges spend a lot of time
and detail on summing up to the jury and
there are judicial precedents for this
purpose”.

“The duty of the judge is to focus the
attention of the jury on the issues in the
case and relate the evidence to those
issues. The judge is not required to
recapitulate all that the witnesses have
said but to bring to the attention of the
jury in a general way now the evidence
that has been given that bears on those
issues”.

“[Australian j]udges summarise the
evidence up. Trial judges in NSW [New
South Wales, Sydney]... do not have to
summarise the evidence if the judge is of
the opinion that it is not necessary”.346

345 A judge in the State of Victoria [Melbourne].
He continues: Judges are permitted to comment
upon the evidence, or the arguments of counsel, if
they wish to do so. They must, however, in such
circumstances make it clear that what is being said
constitutes ‘comment’ which is in no way binding
on the jury, as distinct from directions of law which
do bind them. In my trials, I do not comment. Others
do. The practice of commenting is less prevalent
now than it once was.

346 Under the authority of the Criminal

Procedure Act of 1986 (NSW) s. 161, which
provides:

(1) At the end of a criminal trial before a jury, a
Judge need not summarise the evidence given in
the trial if of the opinion that, in all the circumstances
of the trial, a summary is not necessary.

(2) This section applies despite any rule of law
or practice to the contrary.

(3) Nothing in this section affects any aspect of
a Judge’s summing up function other than the
summary of evidence in a trial
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“In all jury trials the Judge sums up
the evidence and gives directions of law....
The judge also reminds the jury of
submissions by prosecution and defense
counsel”.

“Australian judges are required to
explain to the jury the law and also
summarise the evidence with reference
to the law”.

„We do summarise in pretty much all
cases, but not every witness or every
piece of evidence”.

“We always summarise”.

2. Canada
Remarks to me reflect the usual

practice of summarizing the evidence -
but less use of comment347 - and surprise
with U.S. practices:

“[I]t is routine for trial judges in Canada
to summarize evidence for the jury in
accordance with the courts of England
and Wales model”.

“We [trial judges] are obliged to do so,
or it is reversible error”.

“In Canada it is absolutely routine to
have judges summarize the cases of the
Crown and the defense, and to comment
on the evidence. I am very surprised that
in the U.S. this is not done. In fact, not
doing it here would be reversible error.
And, trial judges are given wide latitude
on summary and comment, really only in
the extreme case will the trial judge have
trouble on appeal”.

“[I]t is in fact a legal requirement in
Canada that the trial judge explain the
respective theories to the jury. It would

be reversible error not to do so except
perhaps, in the simplest of cases where
there was no doubt about what the issue
was and the theory of each party towards
it”.348

“For at least six decades, the Supreme
Court of Canada has emphasized that trial
judges must review the substantial parts
of the evidence, and give the jury the
theory of the defence so that they may
appreciate the value and effect of that
evidence, and how the law is to be applied
to the facts as they find them. In 1997,
the Chief Justice of Canada put a finer
point on it, observing that the role of a
trial judge in charging the jury is to ‘decant
and simplify.’”

“In Canada, a trial judge is required to
summarize the evidence for the jury and
to review it in relation to the theory of both
parties. This summary and review must
of course be done accurately and fairly.
Failure to adequately summarize the
evidence or to relate it to the parties’
theory of the case is a fairly common
ground of appeal (though it is not often
successful).... It might also be worth
remembering that the percentage of
criminal cases tried by jury in Canada is
probably lower than in the United States.
Jury trials are normal in murder cases and
not unusual in sexual cases, but not so
common in other types of cases.

3. New Zealand
The practice is widespread, as seen

in these comments by New Zealand
judges and lawyers:

347 “We are allowed to comment, but rarely
would, for fear of prejudicing the jury.” From two
Canadian trial judges. From an academic in
Canada:

The trial judge is permitted, but not required, to
comment on the strength of the evidence on
particular points, as long as he/she makes it clear
that it is ultimately up to the jury to decide what the
facts are. It is not unusual for a trial judge to
comment that it should be easy for the jury to find a
particular fact (e.g., that the accused killed the victim

when this has not been formally conceded but not
seriously contested); or to comment adversely on
the credibility of a particular witness (e.g., a witness
with a long criminal record and a strong motive to
lie). But I think it would be unusual for the judge to
comment directly on the strength of the Crown’s
case as a whole because that might threaten to
usury the jury’s role.

348 This lawyer went on to remark: “Canada is
curious among common law jurisdictions in that we
actually don’t have that many jury trials ...”
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“[I]t is certainly common to summarise
evidence, as is a summary of the various
arguments made in the case”.

“Yes, we do summarize for juries and
we are permitted to comment”.

“Really, judges in the U.S. do not
summarize for jurors, even in complicated
cases? I assumed your judges did this,
our’s certainly do this routinely”.

“[I]t would be seen as exceptional - and
possibly now impermissible - not to
summarise the evidence for the jurors”.

One thoughtful barrister explained how
summaries occur today in New Zealand:
“[I]t has always been the practice in New
Zealand for judges to summarise the
respective cases in the course of
summing up”. He explained that in New
Zealand, the traditional approach has
been that every summing up is made up
of three parts:

1) General principles of law [e.g., onus
of proof, standard of proof], general
evidential directions [e.g., identification,
inferences, lies, etc.)

2) Specific legal directions (e.g.,
elements of the offence).

3) Summary of respective cases
(Crown first; defence second).

These summaries can vary from
relatively short global propositions to
lengthy, detailed summaries of what the
respective parties said in their closing
addresses to the jury.

This lawyer went on to say that much
is changing in New Zealand with
increased emphasis on a practice referred
to as “fact based question trails”.349 As
another put it, “The three stage template
is beginning to fade in the face of question
trails”.350

4. England and Wales
The practice of summary by the judge

began in England, so best to finish this
brief discussion by looking there. Not
surprisingly, the practice there remains
the norm with relatively few changes in
recent years.351 The English judges,
lawyers and academics with whom I was
in contact were fully in agreement on this
point.

“[T]rial judges in England and Wales352

routinely summarise for the jury the
prosecution and defence cases. Indeed

349 The practice is explained in one of the
leading Australian newspapers:

James Ogloff, a forensic psychologist . . . [and]
expert in jury studies in Australia . . . has been
converted to the “Question Trail” method adopted
in New Zealand, where judges present a jury with a
series of questions, the answers to which require
the jurors to basically apply the law.

“What they do now there is the judge
summarises the evidence and says in order to find
the person guilty you must find X, Y, Z, and the jury
goes off just to do their job. It’s actually not too
messy, because even in very complex cases there
really aren’t that many questions they need to ask,”
he says.

Farah Farouque, Judge and Jury, THE AGE,
Feb. 16, 2012, News Features, at 11, available at
h t t p : / / w w w . t h e a g e . c o m . a u / v i c t o r i a /
judge-and-jury-20120215-1t6em.html#ixzz1xEATECAW.

350 More on this to come, in Part VI, infra.
351 Once again, comment is less widespread -

and certainly less powerful - than in the past, as

explained by one English analyst: “‘Comment’ is
permitted in so far as judges might suggest possible
inferences and problems with certain evidence, but
they should not give their personal views about the
credibility of witnesses or the weight of evidence.”

352 Scotland has a separate criminal justice
system. For a general idea of the differences, see
AUDIT SCOTLAND, AN OVERVIEW OF
SCOTLAND’S CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
(2011), available at http://
www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2011/
nr_110906_justice_overview.pdf; James Wood,
Chairman, NSW Law Reform Commission,
Summing Up in Criminal Trials: A New Direction?,
Conference on Jury Research, Policy and Practice,
Sydney, New South Wales, (Dec. 11, 2007),
available at http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/
lrc/ll_lrc.nsf/vwPrint1/LRC_jrtw02 (“In Scotland,
where jury directions are quite brief, even in complex
trials, very little reference is made to the evidence
beyond that which is necessary to identify the issues
and to lay the basis for any appropriate warning.”).
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judges have a duty to present the defence
case fairly to the jury. These summaries
will generally include a summary of the
evidence”.

“[It] is absolutely routine practice and
the judge will get in trouble if he does not
sum up (there would be an appeal by the
defence)”.

“[S]umming up is completely routine
and unexceptional in England and Wales,
and has been for many years”.

“[T]he judge should draw the jury’s
attention to items of evidence that may
support [the parties’ cases]”.

“[I]n England and Wales, judges ought
to give juries the benefit of their
experience”.

“In addition to directing the jury on
matters of law the judge in English and
Welsh courts is required to summarise the

facts in all but the simplest of cases and,
if only in a few sentences, to summarise
the case for the prosecution and the
defence”.353

“Here the judges give legal directions,
and remind the jury of a summary of the
evidence. They also may summarise the
key issues as they see them on both
sides”.

B. United States Jurisdictions
Generally Do Not Allow Judges to
Speak Freely to Jurors in Criminal
Trials and Judges Comply

Speaking with dozens of lawyers and
judges throughout the United States [and
drawing on my own experience] there was
nary a dissent to the view that judges
simply never summarize the evidence for
jurors.354 Even in states whichseem not

353 The experienced judge and former
prosecutor explained further:

Even if, rarely, we have a live transcript of the
proceedings the Court of Appeal has banned the
giving of transcripts to the jury. Of course some
jurors take notes. Many do not. The jury has with
them exhibits and - often - schedules which have
gone in by agreement. As one might perhaps expect
there are rarely schedules for the jury of facts which
are in dispute.

Typically juries now have in writing a set of
questions which has been discussed in advance of
their final speeches with counsel the answers to
which will take them to their verdicts. Sometimes
too they will have directions of law in writing.

354 Summarize, that is, in the manner in which
judges and lawyers in the other nations use the
term. As written by one former federal prosecutor,
the term has some other specific meaning in the
U.S. federal courts [and in some state courts], but
the application is quite different.

The federal system is fairly dictatorial with
judges. There is a summary at the beginning of
every federal trial given by the judge, but that is for
the full panel of potential jurors and done as prelude
and background for strikes to determine if anyone
on the jury panel has a conflict or other bias that
would disqualify them from serving. Then with the
petit jury, the judge will read, but sometimes
summarize, the indictment. You will find a judge
summarizing indictments that are essentially
“talking” indictments, in that a federal prosecutor
writes it as a narrative. A judge will summarize it

because it is long and no one wants to sit and listen
to the whole thing. At the conclusion of the trial, the
next role for the judge in terms of a summary comes
with jury instructions. However, the government and
the defendants usually submit proposed
instructions, then after the judge picks and chooses
from the various proposals, his or her final
instructions are also reviewed by the attorneys. At
the time, the attorneys get to lodge any objections,
but the description of the charges come right out of
charging books and manuals, there is very little, if
any, ad libbing on the part of the court, in my
experience. Some defendants submit instructions
which they call their “theory of the case” but these
are usually rejected by the court.

Another limited form of summary or comment
is common in U.S. trials. With standard instructions,
jurors may be cautioned to give special scrutiny to
particular types of witnesses and testimony. One
example is the instruction given in a number of
American jurisdictions on eyewitness identification.
The United States Court of Appeals for the Third
Circuit has this approved charge on point.

4.15 Eyewitness Identification of the Defendant
One of the (most important) issues in this case

is whether (name of defendant) is the same person
who committed the crime(s) charged in (Count(s)
___ of) the indictment. The government, as I have
explained, has the burden of proving every element,
including identity, beyond a reasonable doubt.
Although it is not essential that a witness testifying
about the identification (himself)(herself) be free
from doubt as to the accuracy or correctness of the



108   Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014

to prohibit the practice,355 one will never
encounter summary.356 A very
experienced federal trial judge stated the
matter concisely: “I’m not aware of anyone

who makes it a practice to sum up”. All
others agreed:

“[Summary] would be grounds for
appeal and automatic referral if a judge

identification, you must be satisfied beyond a
reasonable doubt based on all the evidence in the
case that (name of defendant) is the person who
committed the crime(s) charged. If you are not
convinced beyond a reasonable doubt that (name
of defendant) is the person who committed the
crime(s) charged in (Count(s) ___ of) the indictment,
you must find (name of defendant) not guilty.

Identification testimony is, in essence, the
expression of an opinion or belief by the witness.
The value of the identification depends on the
witness’ opportunity to observe the person who
committed the crime at the time of the offense and
the witness’ ability to make a reliable identification
at a later time based on those observations. You
must decide whether you believe the witness’
testimony and whether you find beyond a
reasonable doubt that the identification is correct.
You should evaluate the testimony of a witness who
makes an identification in the same manner as you
would any other witness. In addition, as you
evaluate a witness’ identification testimony you
should consider the following questions as well as
any other questions you believe are important . . .:

(First), you should ask whether the witness was
able to observe and had an adequate opportunity
to observe the person who committed the crime
charged...

(Second), you should ask whether the witness
is positive in the identification and whether the
witness’ testimony remained positive and
unqualified after cross-examination. If the witness’
identification testimony is positive and unqualified,
you should ask whether the witness’ certainty is
well-founded.

[(Third), you should ask whether the witness’s
identification of (name of defendant) after the crime
was committed was the product of the witness’ own
recollection...

[(Fourth), you should ask whether the witness
failed to identify (name of defendant) at any time,
identified someone other than (name of defendant)
as the person who committed the crime, or changed
his or her mind about the identification at any time.]

If after examining all of the evidence, you have
a reasonable doubt as to whether (name of
defendant) is the individual who committed the
crime(s) charged, you must find (name of defendant)
not guilty.

WILLIAM H. YOHN ET AL., MODEL CRIMINAL
JURY INSTRUCTIONS ch. 4, at 26–29 (2013),
available at http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/
3d.Eyewitness.4.15.pdf.

It is also quite common to give a cautionary
instruction on informant testimony as seen in this
direction given in Connecticut.

2.5-3 Informant Testimony
A witness testified in this case as an informant.

An informant is someone who is currently
incarcerated or is awaiting trial for some crime other
than the crime involved in this case and who obtains
information from the defendant regarding the crime
in this case and agrees to testify for the state. You
must look with particular care at the testimony of
an informant and scrutinize it very carefully before
you accept it. You should determine the credibility
of that witness in the light of any motive for testifying
falsely and inculpating the accused.

In considering the testimony of this witness, you
may consider such things as: the extent to which
the informant’s testimony is confirmed by other
evidence; the specificity of the testimony; the extent
to which the testimony contains details known only
by the perpetrator; the extent to which the details
of the testimony could be obtained from a source
other than the defendant; the informant’s criminal
record; any benefits received in exchange for the
testimony; whether the informant previously has
provided reliable or unreliable information; and the
circumstances under which the informant initially
provided the information to the police or the
prosecutor, including whether the informant was
responding to leading questions. Like all other
questions of credibility, this is a question you must
decide based on all the evidence presented to you.

EDWARD J. MULLARKEY ET AL., CRIMINAL
JURY INSTRUCTIONS, instruction 2.5-3 Informant
Testimony (4th ed., 2010), http://www.jud.ct.gov/ji/
criminal/part2/2.5-3.htm.

355 See supra Part II.D.
356 And commenting on the evidence is utterly

unheard of in the United States today. Consider
these two statements, the first from a state appeals
judge, the second from a federal trial judge:

“A judge should never, ever, ever comment on
evidence to the jury. Ever. Our practice goes way,
way back. A trial judge should avoid making any
statement giving even a hint of his or her view of
the case or even of a witness. A judge could be
disciplined for such comment and maybe even for
giving a summary.”

 “American judges - state and federal - are
terrified of making any comment on the evidence
because of the way the law/fact distinction has
developed in the appellate courts ...”



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   109

ever did that, in my opinion”. [New Mexico]
“The rule, at least here in Texas,

specifically forbids such behavior by
judges”.

“[In both Maryland and Virginia] I never
once experienced a judge summarizing
facts or theories for the jury, and I think
everyone in the courtroom (except
perhaps the jury) would have fallen over
if it happened”.

“I cannot say that I have heard of a
U.S. [federal] judge summarizing
evidence in the way you describe in
modern times”.

“Any judge who summarizes the
evidence or theories of the case would
be subject to reversal”. [Florida]

“I have never seen or heard of a judge
summarizing the facts of a case. I agree
with the judges who said they would
probably be reversed”. [Illinois]

“I have never heard or seen such a
thing here [in New Hampshire]”.

“I have never encountered any judge
who [summarized] evidence for jurors or
offered his opinions about the strength of
the case”. [Illinois]

“[I]n my hundreds of trials here in
Massachusetts, I have never heard a
judge summarize trial evidence...”.

“I have never heard of judges in the
U.S. summarizing facts or theories to the
jury after trial”. [Florida]

“I [have] never heard of a judge giving
her views on evidence in a jury trial or
summarizing the testimony/evidence.... I
have certainly never witnessed it”.
[Georgia and Kansas]

“In my experience, judges are loathe
to summarize the evidence or express

any opinion to the jury. In fact, it could be
reversible error”. [California]

“I cannot imagine using the courts of
England and Wales method [of summary]
or being upheld on appeal”. [federal trial
judge]

“I have never experienced [summary]
and I have been working in the criminal
law field for a pretty good long time now”.
[Texas]

“My experience has been similar to
that of the other [federal] judges you
quoted. If criminal court judges in the U.S.
summarize the evidence and/or comment
on the case to the jury, I’ve never seen it.
It seems to me that would intrude on the
role of the jury in our system”.

“Absolutely not, never; there is no
summary by the judge”. [federal
prosecutor]

One lawyer from Washington stated
the matter forcefully:

I have never, in my 100 or so jury trials,
ever had a judge summarize the evidence
for a jury, much less comment on it. I think
the prosecutor and I would probably rush
to the bench if one of them even started
to do so. It would absolutely be reversible
error.

IV. THE RATIONALE AND
JUSTIFICATION FOR THE PRACTICES

A. Allowing Summaries
The four nations which allow or require

judicial summaries to juries do so for one
principal reason: a belief that juries need
assistance to sort through both the
evidence and the lawyers’ theories of their
cases.357

357 One Australian judge explained it in this way:
The duty of the judge is to focus the attention

of the jury on the issues in the case and relate the
evidence to those issues... A judge at a trial
occupies a dual position. He is a recorder arranger,
and remembrancer of facts, and he is a director
with regard to the law affecting the issues on which
the jury have to decide, and with regard to the

possible applicator of evidence, and here I think
there is something more than mere observation of
facts.

Much of the evidence in all five nations points
to the diligence shown by jurors, and the genuine
ability of them to sort through complicated fact
patterns and reach fair results. A New Zealand
research project discussed this notion.
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“I am just flabbergasted to learn that
your judges do not comment or
summarize, how are the juries able to
handle complex cases?”

“There is purity in the U.S. approach
and I like it.... Still, in the odd complicated
case I’d like to be able to offer guidance
on witnesses and evidence and link all
that to key issues...”.

“Different views can be expressed on
the value of the English practice but in an
adversarial system it can be useful for the
judge to help the jury to see the wood from
the trees and to identify the crucial
questions its members need to ask
themselves”.358

“[J]urors frequently need[] assistance
in determining the facts and it [is] the
responsibility of the judge, where
appropriate, to provide that direction”.

“It is important to have us help jurors
understand the case and the issues, how
the evidence fits. Our instructions take
longer but it is not horrendous; what might
take you an hour takes us 4-5 hours; we
respect the jury, but they are 12 lay people
and they need guidance, lawyers don’t
always make their cases as clearly as
they should”.

“I am surprised that the U.S. judges
do not comment or summarize even in

the very complicated lengthy trial, it would
be unheard of here. Lawyers and judges
in Canada would want to know how the
jurors could follow the evidence in such a
case”.

“[T]here is an advantage in that
evidential issues and criminal law issues
can be merged together to present the jury
with a simple question - e.g., ‘Mrs. X said
Y and if you believe her you must acquit.’”

“I do not like the U.S. approach, as
jurors need guidance. The process [here]
is OK so long as the judge makes clear
that the ultimate decision is theirs”.

“The judge’s summary and review of
the evidence comes after counsel’s
addresses to the jury and so can also be
an opportunity to correct misstatements
by counsel or to provide a corrective to
an overly zealous or excessively
personalized jury address, usually by
Crown counsel”.

“I consider our practice, being UK/
common law/statute based, a very wise
one. I have witnessed trials [in the U.S.]....
Often I have wondered what on earth a
U.S. trial judge in fact does apart from
trying to control the antics of the attorneys
before the court whilst not controlling his/
her own”.

Overall, therefore, jury decision-making was
characterised by a very high level of
conscientiousness in following the instructions the
jurors were given: they endeavoured to understand
the law and to apply it to the facts as fairly and as
impartially as they could, often methodically working
through the elements of the law on the basis of the
judge’s instructions in order to do so. There was
thus little evidence that juries were concerned to
temper the rigidities of the law by applying their own
“common sense” or by bringing to bear their own
brand of justice; rather, they generally endeavoured
to follow the judge’s instructions even when this
led them to a verdict which was against their “gut
feeling.” With very few exceptions, jurors took their
role very seriously, were extremely concerned to
ensure that they did the right thing, and as a result
often found it stressful and worried about it
afterwards.

WARREN YOUNG ET AL., JURIES IN
CRIMINAL TRIALS, PART TWO 53 (1999)
available at http://www.lawcom.govt.nz/sites/
d e f a u l t / f i l e s / p u b l i c a t i o n s / 1 9 9 9 / 1 1 /
Publication_76_159_ PP37Vol2.pdf.

Most of the U.S. research here has been
conducted with capital cases, utilizing the widely
cited and relied upon Capital Jury Project
questionnaire. For one take, see Stephen P. Garvey
& Paul Marcus, Virginia’s Capital Jurors, 44 WM. &
MARY L. REV. 2063 (2003) (reporting lengthy and
intensive interviews conducted with jurors who sat
on capital cases in Virginia).

358 As succinctly written by a well-known English
trial judge: “Further, if, as seems likely from . . .
[other research] jurors do not recall everything first
time round, the judge’s summing-up of the evidence
may be more important than we think.” Madge,
supra note 40, at 823.
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One English barrister stated the matter
forcefully:

Jurors are directed by the judge that
they are the sole judges of the facts...
[and] that the judge is the judge of the
law.... Ithink that in a trial of months, or
only a few days, it is essential to remind
the jurors of the key parts of the evidence
whilst stressing that this can only be a
selection by the judge. If they think that
he has stressed or omitted something
which they believe is important/
unimportant then they must have regard
to their own views. The U.S. approach is
appealing, but I would be concerned about
jurors following it all in a complicated
case.

An English judge explained in some
detail the advantages (and also the
disadvantages, see below) of the judge
summarizing; not focusing on the inability
of the jurors to understand the matter, but
rather emphasizing how useful
summaries can be:

It is helpful for the jury to have an
impartial chronological summary of the
evidence.... The closing speeches of
counsel may perform a similar function...
but the summaries of counsel will be
partial. Many of the advisory directions
[e.g., hearsay, character evidence,
accomplice testimony, etc.] would be all
but incomprehensible if not set against the
evidence about which the warnings are
given.... The proceedings are in public. It
may assist the public in understanding the
case... to hear such a summary.

1. The Concerns
One recurring theme here, even

among judges who do summarize, is a
serious concern about the length of time
used for the jury charge when it includes

a summary.359 Let me offer an anecdote.
During my time in Australia in the spring
of 2012, I was speaking at a small meeting
of trial judges about differences in criminal
justice systems. I was asked about how
long it would take to instruct an American
jury in a fairly complicated case. This was
my response. “Generally this would be
done, in my experience, within an hour,
perhaps an hour and one half, with real
concerns about jurors staying connected
and alert if the period goes much beyond
that”. Here is the reply from one of the
judges, with the others in attendance
nodding in agreement: “An hour or two?
Why here, that might go for several days”.

The studies done on time for
summaries are not wholly conclusive. The
best and most recent research comes
from Australia and New Zealand.360 In it,
trial judges were asked to “provide an
estimate of the range of time they take on
average to charge the jury on the law, the
evidence and summary of addresses, for
trials between five and twenty days”. The
numbers given, below, show considerably
longer periods of time for the charges than
in the United States, but even these
relatively modest numbers must be
viewed with some pause for a few
reasons. First, the study was published
in 2006, and the consensus is that the
timing problem has gotten almost
universally worse in the past five to ten
years, in some places significantly
worse.361 Second, many judges did not
respond to the survey due to concerns
about their inability to generalize. Third,
it was clear to some that the length of the
trial did not necessarily reflect the
complexity of it. Still, this table is a useful
view of the difference one sees in practice
in the various nations.

359 More on this in Part VI, infra.
360 JAMES R. P. OGLOFF ET AL., THE JURY

PROJECT: STAGE 1 - A SURVEY OF

AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JUDGES
(2006).

361 81. As noted, infra Part VI.
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Repeatedly, I heard from judges and
lawyers (mainly, but not entirely, from
Australia) that the charge can take “many
hours and sometimes days”. One
academic commentator put it this way:

The rationale is that the judge must
assist the jury in performing their task of
applying the law to the facts by
summarising in this way. However, this

relatively innocuous (from our
perspective) statement has now resulted
in the situation that the evidence is often
summarised at considerable length. This
has made directions to the jury longer and
longer. The judge’s charge (as we call it
in Victoria) can go for hours (sometimes
days!) You can imagine the impact on the
jury.8362

Average Estimated Duration of Charge (Minutes)

                                                STATE                             NZ

FIVE-DAY TRIAL* NSW QLD                 SA TAS VIC WA

Law 52 36 28 58 60 41 24

Evidence 58 41 35 73 63 36 21

Summary of addresses 31 23 21 23 22 18 18

Total 141 100 84 154 145 95 63

TEN-DAY TRIAL

Law 64 46 35 73 83 43 24

Evidence 115 68 64 100 131 48 28

Summary of addresses 38 33 28 47 41 25 24

Total 217 147 127 220 255 116 76

TWENTY-DAY TRIAL

Law 74 65 47 77 104 45 33

Evidence 231 114 112 180 188 72 43

Summary of addresses 57 53 35 60 47 38 32

Total 362 232 194 317 349 155 108

Source: OGLOFF, supra note 81, at 27.

The abbreviations are: New South Wales (NSW), Queensland (QLD), South Australia
(SA), Tasmania (TAS), Victoria (VIC), Western Australia (WA), and New Zealand (NZ).

362 The English view is similar:
Judges’ legal directions ought to be short, clear

and simple. As recently as 1979, Lord Devlin was
able to write that “the judge should briefly explain
the law.” In an ideal world, directions would be given
in language easily understood by all lay people and
comprise no more than the burden and standard of
proof and the legal ingredients of the offence
charged. This might even be as simple as:

What the prosecution witnesses described was
an assault occasioning actual bodily harm. What
the defendant described was lawful self defence. If
you are sure that the prosecution evidence is true,
the defendant is guilty. If you think that what the
defendant said may be true, he is not guilty.

But life in the Crown Court is not so simple.
The legal directions which have to be given have
become increasingly complex. Sir Robin Auld has
described the legal element of summing up as “a
long and burdensome journey for judge and jury
alike.” Guidance from the Court of Appeal and the
ever increasing number of criminal statutes has
added to the length and intricacy of directions on
the law. Sir Robin Auld referred to them as: “highly
technical and detailed propositions of law... Many
are prolix and complicated, often subject to
qualifications and in some instances barely
comprehensible to criminal practitioners never mind
those who have never heard them before.”

Madge, supra note 40, at 818–19.
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But it is not simply the time involved
which creates difficulties. Research on the
ability of individuals to retain a sharp
attention span makes clear that going on
for an extended period of lecture or
discussion runs a serious risk of losing
the attention of the audience, in this case
the jurors. Consider, for instance,
research conducted on college students
(considerably younger than most jurors).
One recent study contains sobering
information:

[Our] data suggest that students do not
pay attention continuously for 10-20
minutes during a lecture. Instead, their
attention alternates between being enga-
ged and nonengaged in ever- shortening
cycles throughout a lecture segment....

Students report attention lapses as early
as the first 30 seconds of a lecture, with
the next lapses occurring approximately
4.5minutes into a lecture and again at
shorter and shorter cycles throughout the
lecture segment.363

The time problem may be especially
acute in jurisdictions in which the
summary gets into great detail.364 Still
more disturbing, the research indicates
that the worst lapses in attention occur
during the periods in which students are
simply listening and not participating (the
jury instruction process, anyone?).365 And
especially noteworthy are those research
projects which found that as the length of
a lecture increased, the proportion of
material retained by students
decreased.366

363 OGLOFF ET AL., supra note 81, at 27. Such
research results are hardly limited to studies done
with students. See generally Madge, supra note 40,
at 819–20.

364 As Justice Mark Weinberg said in his Brett
Memorial Lecture at Melbourne Law School:

In the Charge Book, the bench notes regarding
warnings to be given in relation to propensity
evidence now take up 11 full pages. Although trial
judges are repeatedly encouraged to avoid slavish
adherence to the language of the model charge
contained in the Charge Book, there is always a
risk that significant departure from the terms of the
warnings set out therein may lead to a conviction
having to be quashed. It is hardly surprising, in those
circumstances, that most trial judges are cautious,
and follow the language of the model charge closely,
even to the point of directing the jury about matters
that are not really in issue. It is hardly surprising, in
such circumstances, that jurors are left mystified.

Mark Weinberg, The Criminal Law: A “Mildly
Vituperative” Critique. The Peter Brett Memorial
Lecture, Melbourne Law School 27 (Aug. 10, 2011),
available at http://www.austlii.edu.au/au/journals/
VicJSchol/2011/21.pdf. Justice Weinberg sits on the
Court of Appeal, Supreme Court of Victoria. He has
been one of the moving forces in the reforms
currently being considered in the area throughout
Australia.

365 Diane M. Bunce et al., How Long Can
Students Pay Attention in Class? A Study of Student
Attention Decline Using Clickers, 87 J. OF
CHEMICAL EDUC. 1438, 1438 (2010).

366 See Karen Wilson & James H. Korn,
Attention During Lectures: Beyond Ten Minutes, 34
TEACHING OF PSYCHOL. 85, 86–87 (2007).

There is considerable research on point. One study
found that maximum levels of concentration during
a class lecture are achieved between ten and fifteen
minutes from the start of the lecture. John Stuart &
R.J.D. Rutherford, Medical Student Concentration
During Lectures, 312 THE LANCET 514, 515
(1978). After that, concentration levels fell steadily,
leading to the conclusion that the optimum length
of a lecture may be thirty minutes. Id. Another study
analyzed twelve independent lectures to calculate
breaks in attention, which they defined as “a period
of general lack of concentration involving the
majority of the class, and not merely isolated
individuals.” See Wilson & Korn, supra note 87, at
86. Their results indicated there was a low level of
attention at the start of the lecture, with the next
lapse occurring ten to eighteen minutes later. Id.
Another study measured student attentiveness
during a lecture by recording breaks in student
attention through observations of the students.
Bunce et al., supra note 86, at 1438. Lapses began
occurring with increasing frequency ten to eighteen
minutes into the lecture, and by the end of the
lecture, they occurred every three to four minutes.
Id. The researchers wrote that “student attention
lapses occur in ever-shortening cycles as the lecture
proceeds.” Id. at 1442. In another study, students
in the class listenedto a 45-minute lecture and were
tested at the end to recall the information. Wilson &
Korn, supra note 87, at 86–87. Students who
listened to only 15 minutes of the lecture were able
to recall approximately 41% of the material, students
who listened to 30 minutes of the lecture were able
to recall approximately 25%, and students who
listened to 40 minutes retained only 20% of the
material. Id.
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Another concern expressed with some
regularity was the ability of the judge in
summarizing to remain truly neutral, to not
influence the jury, to not indicate the
judge’s own view of the evidence.

“Summary is really bad, the judge can
influence the jury [in subtle ways]”.367

I don’t believe this at all helps jurors. I
prefer the U.S. system, leave it all to the
lawyers and the jurors”.

“But clearly judges may go too far,
though they often say that they can’t afford
to be too emphatic as the jury will probably
react against it.... There is jury research
that suggests jurors want to do what the
judge thinks is right and try to get a hint
from the summing up”.368

Not all agreed with this concern, as
noted to me on several occasions. One
distinguished Australian judge wrote to
me: “Done in [a neutral way] I think the
[summarizing] process does not impinge

on the right of the jury to determine the
facts”.

Still, one senses a growing frustration
by some judges with the summary
process. As said by one well known
Australian judge, “I just don’t think we
need summaries and I have tried cases
abroad without them. The cases went
well.... Jury directions are far too complex,
and take much too long”. Another pointed
out that the jury instruction process “is
causing quite a problem in Australia
because of the ever increasing complexity
of what a Judge is being required to say
to the Jury”.

B. Not Allowing Summaries
The U.S. view which does not allow

judicial summaries to juries is also based
upon one principal reason, though a very
different one from that seen earlier from
the Australians, Canadians, New

367 And in not so subtle ways. The English trial
judge’s summary in R v. Bentley (Derek William
(Deceased) [2001] 1 Crim. App. R. 21, para. 51
contained the following:

[T]he police officers that night, and those three
officers in particular, showed the highest gallantry
and resolution; they were conspicuously brave. Are
you going to say they are conspicuous liars? . . .
Do you believe that those three officers have come
into the box and sworn what is deliberately untrue -
those three officers who on that night showed a
devotion to duty for which they are entitled to the
thanks of the community?

This point of influencing the jury was made
repeatedly in interviews with those who do not have
a legal education and are not involved with the
criminal justice system. As one non-lawyer friend
in California remarked:

Summarizing is just not the judge’s job. I think
most jurors consider the judge to be the highest
authority, and jurors will really be influenced by
anything the judge says about the case, or even
hints at. I would have been influenced as a juror,
and I served recently in two cases.

368 This English academic illustrated the point
with two famous instances. The first, is Judge
Cantley’s “direct to acquit” at the trial of Jeremy
Thorpe (then leader of the Liberal Party) et allii for
conspiracy to murder male model Norman Scott.
(The judge’s summing up was satirized by Peter

Cook in one of the Secret Policeman’s Ball shows,
only slightly exaggerating what Canter said. The
prosecution witnesses had been made to admit that
they stood to gain from newspaper articles, and
more, if he were convicted. Cook hilarious in mock
direction to the jury, “But of course, it is a matter for
you.” For background and clips of this performance,
see http://www.youtube.com/watch?v=
jUrnTTJQQYg; For more on the Secret Policeman’s
Ball, see http://wn.com/secret_policemans_ball.).

The second instance is the incredible
disparagement by Judge Bridge, at the trial of
Birmingham Six, of a prison doctor who had testified
that the accused were battered before they arrived
at the prison (and thus by the police). See Kent
Roach & Gary Trotter, Miscarriages of Justice in
the War Against Terror, 109 PENN ST. L. REV.
967, 987 (2005).

Of course, as another English academic pointed
out to me, “if the summing up is excessively
one-sided or unfair to the defence, then the Court
of Appeal may conclude that a conviction is unsafe
-and over the years there have been many such
cases ...”. Moreover, as one judge in the United
Kingdom remarked, “It is also customary for judges
to include at the beginning of their summing-up the
mantra, ‘If I appear to express any views or
comments about the evidence, do not accept them,
unless you agree with them.’” Madge, supra note
40, at 825.
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Zealanders and English: it is the job of
the lawyers to explain the theories of their
cases, and it is the job of the jurors to
sort through the evidence. Anything more
by the judge would invade the province
of the jury. This part of the article is also
brief, as the U.S. respondents were just
about all in agreement, and for them, the
points were fairly obvious.

“I would never think about summa-
rizing or commenting on the evidence.
That would intrude upon the jurors. It is
not my job. My job is to focus the jurors,
to make sure they can follow the evidence
as it is presented. With careful jury
instructions, allowing the jurors to ask
questions and take notes, I think they
have no difficulty”.

“I believe it is highly inappropriate for
a judge to summarize the facts for the jury.
This conduct invades the responsibility of
the jury as fact finders, as judges of the
facts”.

“[C]ourts have no role in determining
the facts of the case. That is the exclusive
province of the jury. If a court started to
give his or her version of what they think
happened or was proven in the trial, then
the court would be invading a function that
our system has deliberately taken from
them. In fact, when jurors ask in a jury
note during deliberations that a portion of
someone’s testimony be read to them, the
courts I’ve been before refuse, and tell
the jury that they must determine
collectively what they remember”.

“A judge is called upon to be an
impartial arbiter of the law during trial. We
even have a jury instruction that says to
the jury: You are the judges - judges of
the facts.... It would be totally shocking if
any judge followed the model you
describe”.

“Any judge who summarizes the
evidence or theories of the case would
be subject to reversal. That role is
reserved to the parties in the case”.369

“I truly believe that juries can sort out
evidence without our comment”.

Other reasons were also given for
avoiding summaries, really the flip-side
of what is seen in the other common law
nations discussed above: I have so much
influence on the jurors... I would not want
to summarize. We can’t take too long in
instructing the jury; they forget and it is
unfair to both the defendant and the
government. I really believe that
commenting on the evidence is evidence
of black robe disease and not appropriate
for a trial judge.

1. The Concerns
Few concerns were offered by the

judges and lawyers from the United
States. They viewed the judge’s role as
more of a referee, or umpire, as famously
stated by the U.S. Chief Justice in another
setting.370 They did not focus on the jurors’
inability to understand the cases as
presented. Instead, they focused on their
experience in finding that the jurors

369 This federal district judge went on to say, “I
do believe it is proper in selecting the jury to inform
them of the allegations of the indictment to ascertain
whether they have prior knowledge of the case.
Otherwise, the judge should leave articulation of
theories to the counsel for the parties.” For some
good thoughts on the reluctance of U.S. judges to
summarize, see Dennis Turner & Solomon Fulero,
Can Civility Return to the Courtroom? Will American
Jurors Like It? 58 OHIO ST. L.J. 131, 166–68
(1997).

370 Chief Justice John Roberts at his

confirmation hearings before the United States
Senate stated: “Judges are like umpires. Umpires
don’t make the rules; they apply them. The role of
an umpire and a judge is critical. They make sure
everybody plays by the rules. But it is a limited role.
Nobody ever went to a ball game to see the umpire.”
Confirmation Hearing on the Nomination of John
G. Roberts, Jr. To Be Chief Justice of the United
States: Hearing Before the S. Comm. on the
Judiciary, S. Hrg. 109-158, 109th Cong. 55 (2005)
(statement of John G. Roberts, Jr., nominee to be
Chief Justice of the United States).
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generally “got it right” and reached
appropriate conclusions.371

The English judge who nicely laid out
the advantages of the summary action
also discussed the disadvantages, which
echoes the points made consistently by
the Americans:

Although the judge will tell the jury at
the outset of the summing up that that is
all they will get... it is their view and not
his/hers which prevails, there is a danger
that the judge however fair-minded may
unduly influence their thinking.... It can
take a long time and, since it is one voice,
be hard for a jury to concentrate.... In a
case which has only lasted a day or even
a few days - what’s the point?

V. WHY THE DIFFERENCE?
“And how do we keep our balance?

That I can tell you in one word...
Tradition”.372

As we have seen, the difference as to
summarizing evidence by the trial judge

in criminal jury trials between Australia,
Canada, England and Wales, and New
Zealand on the one hand, and the United
States on the other hand, is stark. The
difference has existed for a long time, and
few major changes seem to be at hand.
The reality is clear, the reason, however,
that is considerably more murky. Is it
simply tradition, as noted by Tevya in
Fiddler on the Roof? Certainly, that is a
part of it.373 But it is not all of it. Let me
now offer some thoughts on why the
nations have parted company so strikingly
here, though not with respect to some
other fundamental aspects of the criminal
trial.374

One must necessarily begin with the
notion that Americans just view their
relationship, as citizens, to the
government from a very different
perspective than citizens do in other
nations. The point was made nicely in a
recent column by New York Times writer
Thomas Friedman:

371 For proponents of the U.S. practice, these
views are confirmed - as they see it - almost every
time a juror speaks publicly of his or her experience
in a case and discusses the evidence and the
issues. Such instances are routinely found in the
U.S. system. Some of the most widely reported
involved defendants Rajat Glovin (see Patricia
Hurtado & David Glovin, In Rajat Gupta Case,
Jurors Explain Why They Convicted, WASH. POST
(June 16, 2012), http://newstalktv24.com/in-rajat-
gupta-case-jurors-explain-why-they-convicted-
washington-post/), Casey Anthony (see Mary Kate
Burke et al., Casey Anthony Juror: “Sick to Our
Stomachs” Over Not Guilty Verdict, ABC NEWS
(July 6, 2011), http://abcnews.go.com/US/
casey_anthony_trial/casey-anthony-juror-jury-
s i c k - s t o m a c h - g u i l t y - v e r d i c t / s t o r y ? i d =
14005609#.T9n38JhWL4s), O.J. Simpson (Patricia
Holt, O.J. Simpson Jurors Speak Out, Reasoning
Behind Verdict Detailed, S.F. CHRON. (Jan. 23,
1996 4:00 AM), http://www.sfgate.com/
entertainment/article/BOOKS-O-J-Simpson-Jurors-
Speak-Out-2996621.php), and former Illinois
Governor Rod Blagojevich (Lark Turner et al., Juror:
Rod Blagojevich Proved He Was Guilty, CHI. SUN
TIMES (May 9, 2012 9:36 AM), http://
www.suntimes.com/news/6212466-418/juror-
blagojevich-proved-beyond-a-reasonable-

doubt-that-he-was-guilty.html). And, of course, one
does not hear from jurors in the other subject
nations; such comments are expressly prohibited.
See generally the sources listed infra in note 143.

372 FIDDLER ON THE ROOF (United Artists
1971).

373 Lord Moses stated the matter a bit differently:
There is one other major impediment to reform

in this and in many other areas of the law: a
combination of the belief in humbug and a belief in
fairy tales. The repetition of meaningless but
well-established phrases to the jury is the ostinato
of the traditional summing-up. The references to
“you may think” and “it is a matter for you” were
described by Sir John Dyson (Goodison) as no more
than formulaic expressions which did not mend an
unfair summing-up. Sir John recognized a judicial
riff when he saw one and that riff justice is rough
justice.

Must we repeat the unhelpful reminder that they
have seen and heard the witness, that misleading
suggestion that a jury can unerringly assess the
truth of witnesses by seeing and hearing the manner
in which they give their evidence? Moses, supra
note 26, at 12.

374 I refer here to the burden of proof, the
standard of proof, and the notion of appeal, among
other key features
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Frank Fukuyama,... author of The End
of History and the Last Man [said,] “When
Americans think about the problem of
government, it is always about
constraining the government and limiting
its scope”. That dates back to our founding
political culture. The rule of law, regular
democratic rotations in power and human
rights protections were all put in place to
create obstacles to overbearing, overly
centralized government.375

The jury, in the U.S. view, can properly
be seen as a bulwark against overly
aggressive government behavior.376 As
such, the Americans will place it on a very
high plane indeed. This point was made
to me repeatedly both in the United States
and abroad, as these three comments
illustrate:

“Generally, law in the United States is
more concerned about the autonomy of
the jury’s decision making process
regarding the facts than it appears to be
the case in England and Wales”.
[California trial lawyer]

“You Americans hold the jury to be
sacred, we Australians do not”.
[Queensland, Australia trial lawyer]

“[Summary] is one of a number of
respects in which England treats the jury
as a less precious institution than does
the U.S.; so, for example, we have
majority verdicts here (the jury can decide
10:2), we don’t have initial jury selection,
we don’t have juries in the vast majority
of civil trials”. [English law professor]

It is not simply the level of regard for
the jury as an institution at play here,
however. It could also be that faith in the
jury process, and in the judge’s role,
matters a good deal. As one U.S. federal

judge put it to me, “Perhaps we have more
faith in jurors than do the Commonwealth
countries”. Contrast the conversations I
had with two experienced state court
judges, one in New South Wales and the
other in Virginia.

Sydney: [I cannot accept the U.S.
practice of not having summary] and let
me tell you why. Do you like sausages? I
do, but I don’t want to know how they are
made, what is in them, how they are
processed. And, that is how I feel about
the jury process. The jurors may be able
to get it right, but how can we be sure?

Richmond: I have not encountered
many instances involving a judge
summarizing the evidence as part of his/
her instructing the jury.... I personally
consider the practice to be an improper
comment on the evidence which our case
law prohibits. Such a practice also seems
to me to reflect a lack of trust in juries. As
a practical matter, it seems impossible
that such a summary or comment could
be anything other than, in some way, even
if small, reflective of his/her view of the
case.

Is the faith of the U.S. lawyers and
judges in the jurors justified? The
Americans certainly believed that to be
the case. One federal judge explained it
this way: “[A]fter most jury trials, I invite
jurors back to my chambers and we talk
about the case. I am always struck by how
perceptive they are, how much more -
frankly - they pick up with witness
testimony and lawyer arguments than I
do. They do not need my assistance to
understand what the case is all about”.
This view was echoed at a luncheon for
state trial judges: “We [judges] always talk

375 Thomas L. Friedman, Down With Everything,
N.Y. TIMES, April 22, 2012, at SR11, available at
http://www.nytimes.com/2012/04/22/opinion/
s u n d a y / f r i e d m a n - d o w n - w i t h -

everything.html?_r=0http://www.nytimes.com/.
376 Vicky Waye and I explored this theme in

two articles contrasting the Australian and U.S.
criminal justice systems. See supra, note 5.



118   Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014

to jurors afterwards, they get it; they don’t
get confused at all. If they do, it’s my fault
or the fault of the lawyers”.377 There is, of
course, one other noteworthy feature of
the U.S. system, and that is the
constitutional basis for the jury. The Sixth
Amendment to the constitution expressly
refers to the right,378 and there is quite a
lot of jurisprudence which discusses the
reach of the provision.379 This was a
notion picked up by a number of
respondents, most especially by one
Australian judge:

As you can see, the duties of a judge
in our system are onerous with respect to
the facts - a situation which I have noted
from conversations with American judges
is not the case in the U.S. As I understand
it, the prohibition on the judge
commenting on the facts in the U.S. arises
from considerations derived from the U.S.
Constitution. There are no such restraints
either in England or in Australia and the
courts have not taken the view that

comments by a judge, appropriately
made, offend any notion of a fair trial or a
failure to accord natural justice.

The American faith in juries may be
higher than that of others when it comes
to believing that lay people can
understand the evidence and couple it
with the legal directions. It is, however,
considerably lower than that of others
when it comes to believing that lay people
will not be swayed or affected by
otherwise appropriate summary by the
learned judge at trial. Once again, the
contrast in views is sharp. Two U.S.
respondents [one a trial lawyer, one a trial
judge, from different parts of the nation]:

“[W]hy have a jury in the first place...
? Because that [summary] is going to
have a lot of sway you would imagine with
the way the jury goes”.

“I have so much influence on [the
jurors], that is another reason I would not
want to summarize”.380

An English observer shared those
concerns: “But the possibility of

377 Other explanations, too, are offered as to
why the U.S. criminal justice system appears to
elevate the jury in a way the other systems do not.
As one English lawyer wrote to me:

I personally think that quite a lot of the difference
between the U.S. and E & W [England and Wales]
may be because in E & W, though the prosecution
will set out in opening speeches what they expect
(hope) witnesses will say and how it fits together in
their case, they may not do so entirely and witnesses
may not do what they expect. There is “no comment”
by anyone whilst witnesses are giving evidence or
between witnesses. Evidence which is “agreed”
between prosecution and defence is normally read
out without live witnesses. Hence it can be very
unclear (if the offence is other than a really simply
matter) as to what a conviction would require, who
may have provided what evidence, etc. Legal points
and discussions are taken without the jury present.
We have no equivalent of the “object” and “ignore
this” elements. So without a judicial “summing up” I
just don’t know how any jury would understand what
they have to decide upon.

378 The language is clear: “In all criminal
prosecutions, the accused shall enjoy the right to a
speedy and public trial, by an impartial jury of the
State and district wherein the crime shall have been

committed ...” U.S. CONST. amend. VI. The right
is also mentioned one other time in the constitution.
Article III of the U.S. Constitution states, in part,
that “[t]he Trial of all Crimes, except in Cases of
Impeachment, shall be by Jury; and such Trial shall
be held in the State where the said Crimes shall
have been committed; but when not committed
within any State, the Trial shall be at such Place or
Places as the Congress may by Law have directed.”
U.S. CONST. art. III, § 2, cl. 3. This venue provision
provides a defendant with the right to be tried before
a jury for a crime in the district where the crime
occurred. These constitutional bases were
mentioned to me by several lawyers and judges in
the various nations. See infra.

379 See PAUL MARCUS ET AL., THE RIGHTS
OF THE ACCUSED UNDER THE SIXTH
AMENDMENT, ch. 3 (2012).

380 This is not to suggest that all U.S. judges
and lawyers would choose not to have judges
summarize. Not at all, as two judges - one state,
one federal - wished that the opposite was the
prevailing view: “I would have loved to comment in
so many cases, but I simply could not.” “[In the U.S.]
we require judges to be potted plants.” Still, of the
more than forty U.S. lawyers and judges with whom
I was in contact, only these two took this view.
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inappropriate judicial influence cannot be
denied, and doubtless occurs from time
to time”. A similar thought was offered by
a New Zealand lawyer: “It is now
infrequent for a judge to give any view
about their own assessment of the
strength of the case although, as I am sure
is the case in your own jurisdiction, a
judge can still disclose their personal
preferences with subtlety and under-
statement, often unintentionally”. An
Australian judge disagreed:

[I]t is routine in Australia for a judge to
be expected to summarise the evidence
and to draw the attention of the jury to
evidence relevant to important points.
This does not mean giving the jury your
precise views on the effect of the
evidence. Rather it involves telling the jury
that they must have in mind such and
such on a particular issue and not
overlook thinking about such and such.
Some judges may advance things a little
more strongly if they feel that the evidence
is overwhelming on a particular point.
They would need to be confident of the
evidence before strengthening their views
in this way. Done in the way I have
described I think the practice does not
impinge on the right of the jury to
determine the facts.

Stated more succinctly by a Canadian
judge, summarizing is not influencing, it
is just that these “lay people need
guidance and lawyers aren’t always... as
clear as they should be”.

VI. A BETTER WAY?
There are very clear advantages to

each of the systems involving judges
speaking to jurors, and the advantages
are both obvious and substantial.

A. Summarizing
The judges in Perth, Toronto,

Wellington, Nottingham all are allowed [or
required] to summarize and they can
therefore guide jurors - all, of course, lay
people - through the evidence and the
legal requirements. They can tie in the
evidence heard, the testimony and the
exhibits, they can highlight the arguments
made by counsel. These are all, it seems
to me and to the proponents of the system,
great pluses designed to help jurors reach
intelligent and just verdicts.

The disadvantages of the system are
just as substantial and just as obvious.
Even with summarizing, the language in
many of the instructions used in these
jurisdictions remains far from clear to a
non-lawyer. Also, there is the very real
risk that the trial judges will - purposefully
or not - improperly influence jurors in
reaching their verdict, as we have seen.
After all, it is the judge - the ultimate
authority in the matter - who is
emphasizing particular bits of evidence
and theories of the case. His or her views
may matter, they may matter a great deal.
This point was made forcefully by one
former U.S. prosecutor:

Once a court goes down the road of
giving a longwinded summary of what he
or she believes was proven at trial it would
appear to be insufficient to try and diminish
the impact of it by then saying to the jury
“but of course, it is up to you to decide what
happened and whether you agree with
what I have just said or not”. A judge has
such an influential position, that one could
assume the average juror would be loathe
to disagree with him or her. There, the
judge would be doing the juror’s job, which
would equate to plain error.381

381 This critique is not much different from that
laid out in the courts of England and Wales.

Let us no longer pretend that judges can assist
a jury’s recollection by a recitation of the facts. In a
short case, AP Herbert’s Swallow J said it all:
“gentleman of the jury, the facts of this distressing

and important case have already been put before
you some four or five times, twice by prosecuting
counsel, twice by counsel for the defence, and once
at least by each of the various witnesses . . . but so
low is my opinion of your understanding that I think
it is necessary, in the simplest language, to tell you



120   Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014

The timing question has become
increasingly difficult, with many
concerned about how long it takes to give
summaries to jurors. Let me emphasize
this last point, as it has become a matter
of great concern for lawyers and judges
in the subject nations. The time difference
for cases with summaries by judges in
comparison with cases where there are
no summaries is very substantial, as seen
by any observer attending trials in the
various nations. Precise numbers are
hard to come by. Still, the difference is
obvious. Justice Mark Weinberg of the
Court of Appeal [for the State of Victoria]
says:

[J]ury directions have evolved in
Victoria to be more complex than in other

Australian states, and compare
unfavourably with those overseas. In
Scotland, for example, a standard jury
direction takes about 15 to 18 minutes,
and in the US most directions in criminal
trials are in a standard formulation and
take about half an hour. In Victoria, jury
directions typically take hours, if not days
to deliver.382

Two recent very high-profile American
prosecutions offer good illustrations of the
limited times in the United States. The first
involved Jerry Sandusky, former assistant
football coach at Pennsylvania State
University.383 In a twenty-three-page
indictment, he was charged with fifty-two
counts of child sexual abuse, with conduct

the facts again”. If it is a long trial the judge’s
recitation of part of his note merely deflects the jury
from their task. The jury returns to the jury-room
wracking their brains, not as to the resolution of the
issues they have to decide, but as to what the judge
told them . . . and they may be faced with that task
days, weeks, months after they heard the relevant
evidence, after counsel has harangued them and
after the judge has stunned their senses with his
lecture on the law.

Moses, supra note 26, at 7.
The impact on the jurors may not, according to

one New Zealand study, be quite as great as some
believe, however still of concern:

In summary, while it cannot be concluded from
the data that the judge’s summary of the evidence
serves no purpose, it does assume rather less
significance than is often imagined. Moreover, there
are two dangers with such summaries which need
to be borne in mind. The first is that jurors will
sometimes - indeed, probably usually - search for
signs for the judge’s view and as a result interpret
innocuous or routine comments as lending support
to their own assessment of the case. The second
is that, where a majority of the jury share the same
perception of the judge’s preference, they are likely
to use this as a lever to persuade dissenting jurors,
thus significantly increasing the pressure for them
to agree on a verdict notwithstanding their personal
view.

YOUNG ET AL., supra note 78, at 56, para.
7.29.

One federal judge wondered whether it would
be “worth the candle” even if judges in the U.S.

were allowed to summarize: “If the case is
off-the-shelf involving a two or three day trial, it
would seem to be unnecessary; and if the case is a
complicated one, so would be the task of summing
up without an enhanced likelihood of genuine error.
Besides, what are the lawyers for anyway?”

382 Farouque, supra note 71. For a broad
critique here, see Wood, supra note 73.

A real question arises as to whether the kind of
lengthy summary of the evidence that commonly
occurs achieves anything in circumstances where
the jury have heard the evidence themselves, have
received the benefit of addresses from counsel, and
potentially have access to the transcript or sound
or video recording of the evidence if they wish to
check some aspect of it. There is a risk that undue
emphasis on this part of the trial will swamp the
more helpful areas of guidance which could be
contained in a short and well-focused summing-up
or, alternatively, will cause a bored and tired jury to
switch off. Certainly, the tedious and wholly
unnecessary exercise sometimes encountered that
involves a summary of the evidence of each witness
in turn, without any attempt to marshal it in relation
to the critical issues, is to be avoided and
discouraged by appeal courts at all costs. Id. (citing
R v. Zorad (1990) NSWLR 91, 105; Piazza v. The
Queen (1997) 94 A Crim R 459).

383 See Information, Commonwealth v.
Sandusky, No. CP-14-CR-2421-2011, 2011 WL
7267660 (Pa. Centre Cty. Ct. Com. Pl. Jun. 25,
2012).
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extending over a fifteen-year period with
eight boys.384

The testimony took seven days. Fifty
witnesses testified.385 The full charge to
the jury took less than forty minutes for
the judge to complete.386

The 2012 John Edwards prosecution

is another good example. The former
candidate for President was accused of
violating federal campaign finance laws
for not reporting over $1,000,000 given
to him and spent by him covering up an
affair and the birth of a child fathered by
Edwards.387 The case was difficult and

384 See Press Release, Pa. Attorney Gen., Child
Sex Charges Filed Against Jerry Sandusky; ... (Nov.
5, 2011), available at http://www.attorneygeneral.
gov/ press.aspx?id=6270; Verdict Slip,
Commonwealth v. Sandusky, No. CP-14-
CR-2421-2011, 2012 WL 2369494 (Pa. Centre Cty.
Ct. Com. Pl. 2012); Verdict Slip, Commonwealth v.
Sandusky, No. CP-14- CR-2422-2011, 2012 WL
2369494 (Pa. Centre Cty. Ct. Com. Pl. 2012); What
are the Charges Against Jerry Sandusky?, CNN
(June 21, 2012, 10:17 PM), http://www.cnn.com/
2012/06/21/justice/pennsylvania-sandusky-
charges/index.html. The Findings of Fact in the
indictment give the background for the case:

Findings of Fact
The Grand Jury conducted an investigation into

reported sexual assaults of minor male children by
Gerald A. Sandusky (“Sandusky”) over a period of
years, both while Sandusky was a football coach
for the Pennsylvania State University (“Penn State”)
football team and after he retired from coaching.
Widely known as Jerry Sandusky, the subject of
this investigation founded The Second Mile, a
charity initially devoted to helping troubled young
boys. It was within The Second Mile program that
Sandusky found his victims.

Sandusky was employed by Penn State for 23
years as the defensive coordinator of its Division 1
collegiate football program. Sandusky played
football for four years at Penn State and coached a
total of 32 years. While coaching, Sandusky started
“The Second Mile” in State College, Pennsylvania,
in 1977. It began as a group foster home dedicated
to helping troubled boys. It grew into a charity
dedicated to helping children with absent or
dysfunctional families. It is now a statewide, three
region charity and Sandusky has been its primary
fundraiser. The Second Mile raises millions of
dollars through fundraising appeals and special
events. The mission of the program is to “help
children who need additional support and would
benefit from positive human interaction.” Through
the Second Mile, Sandusky had access to hundreds
of boys, many of whom were vulnerable due to their
social situations. Indictment at 1, Commonwealth
v. Sandusky, No. CP-14-CR-2421-2011, available
at http://www.freep.com/assets/freep/pdf/
C4181508116.PDF; see also Information,
Commonwealth v. Sandusky, No. CP-14-
CR-2421-2011, 2011 WL 7267660 (Pa. Centre Cty.
Ct. Com. Pl. Jun. 25, 2012); Amended Information,
Commonwealth v. Sandusky, No. CP-14-
CR-2422-2011, (Pa. Centre Cty. Ct. Com. Pl. Jun.
25, 2012). Prior to the conclusion of the trial, four
counts were dismissed. See What are the Charges
Against Jerry Sandusky?, CNN (Jun. 21, 2012, 10:17

PM), http://www.cnn.com/2012/06/21/justice/
pennsylvania-sandusky-charges/index.html (“There
originally were 52 charges against Sandusky. On
Thursday, Judge John Cleland announced that three
of the counts were dropped, and earlier this week a
fourth charge was withdrawn by prosecutors, bringing
the total number of charges to 48.”).

385 Twenty-two for the government, twenty-eight
for the defense. See generally Transcript of
Proceedings, Commonwealth v. Sandusky, Nos.
CP-14-CR-2421-2011, CP-14-CR-2422-2011 (Pa.
Centre Cty. Ct. Com. Pl. Jun. 25, 2012), available
at http://wearecentralpa.com/sanduskytrial_
documents.

386 For the transcripts of the judge’s charges,
see Transcript of Proceedings, Commonwealth v.
Sandusky, Nos. CP-14-CR-2421-2011, CP-14-
CR-2422-2011 (Day 8) 7–33, 158–162 (Pa. Centre
Cty. Ct. Com. Pl. Jun. 25, 2012), available at http://
wearecentralpa.com/images/Mult i_Media/
wearecentralpa/nxd_media/dox/pdf/2012_09/
JuryTrialDay8.pdf (especially at 160–61 on the jury’s
role as finder of fact). In the morning, the lawyers
gave closing arguments and the judge instructed the
jurors. They began deliberations that afternoon.
Because of the broad interest in the case, and the
complexity of it, the state government - months before
the trial - established a “Media Page” to provide
information on the case. On the eve of the trial, the
page contained links to more than 100 motions and
orders relating to a range of matters such as change
of venue, bill of particulars, scheduling, bail, motions
in limine, and orders regarding pre-trial discovery.
See CENTRE CTY. PA., MEDIA INFORMATION,
http://centrecountypa.gov/index.aspx?NID=506 (last
visited March 7, 2013).

387 As stated in the indictment:
The purpose of the conspiracy was to protect

and advance EDWARDS’ candidacy for President
of the United States by secretly obtaining and using
hundreds of thousands of dollars in contributions
... well in excess of the Election Act’s limit, to conceal
EDWARDS’ extramarital affair with Person B and
Person B’s pregnancy with his child. EDWARDS
knew that public revelation of the affair and
pregnancy would destroy his candidacy by, among
other things, undermining EDWARDS’ presentation
of himself as a family man and by forcing his
campaign to divert personnel and resources away
from other campaign activities to respond to criticism
and media scrutiny regarding the affair and
pregnancy.

Indictment at 6, para. 15, United States v.
Edwards, 2012 WL 1119875 (M.D.N.C. 2012) (No.
1:11 CR161-1), 2011 WL 2162889.
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complicated. The nineteen-page
indictment contained six counts. Complex
statutory schemes were involved
including the Federal Election Campaign
Act of 1971,388 a broad statute
criminalizing false statements,389 and a
statute criminalizing conspiracy against
the United States.390 For the conspiracy
count alone, the period in question was
more than six years, and over three dozen
overt acts were alleged. The testimony
took seventeen days. The number of
exhibits for government was 190, and the
number of exhibits for the defense was
twenty-nine; many of the exhibits were
voluminous phone and financial records.
More than thirty witnesses testified. Two
hours were allotted to each side for
closing arguments. The full charge to the
jury took about an hour and fifteen
minutes for the judge to complete.391 But
even the time periods in these two cases
are somewhat exceptional with the U.S.
practices.392 To be sure, at a meeting with

a group of four state judges, the U.S.
jurists were asked this question: “What is
the norm for you in terms of the time for
jury instructions in standard cases, or with
complex cases?” They all agreed with the
statement of one of the judges: “With
instructions for us, the time goes at most
to an hour or an hour and a half, even in
complicated cases. More than that, we
lose them, and that time is sufficient to
lay out the legal principles the jurors
need”.393

B. Not Summarizing
The judges in Portland, Tucson,

Springfield, Miami, and Boston can keep
their charges short and to the point. As
noted twenty years ago by a prominent
Canadian judge, “American instructions
to the jury are more succinct, less lengthy
and far less academic than those in
Canada. That tends to keep their delivery
time within the attention span of the
average juror.... [The instructions] provide

388 2 U.S.C. §§ 431–455 (West, Westlaw 2002).
389 18 U.S.C. § 1001 (West, Westlaw 2012).
390 18 U.S.C. § 371 (West, Westlaw 2012).
391 The closing arguments ended in the

afternoon, the judge instructed the jurors that same
day, and they began their deliberations the next
morning. The jurors’ deliberations took fifty hours
over several days. They acquitted Edwards on one
charge, and deadlocked on the other others. Feds
Drop Remaining Edwards Charges, CNN (June 14,
2012 5:36 AM), http://www.cnn.com/2012/06/13/
justice/edwards-charges-dismissed/index.html. The
judge ultimately declared a mistrial and then the
government decided to drop the case. Id. In the
Sandusky case, the jury deliberated for twenty-one
hours over two days. Ex-Penn St. Assistant
Sandusky Convicted of Abuse, FOXNEWS.COM,
Jun. 23, 2012, http://www.foxnews.com/us/2012/06/
22/sandusky-trial-deliberations-enter-2nd-day/. The
defendant was found guilty on 45 of 48 counts. Id.
One juror, on a national television show the day
following the verdict, described the jurors’ reactions
to the evidence and their view of the credibility of
key witnesses. Jerry Sandusky Trial Juror:
Sandusky “Knew it was True” as Guilty Verdict was
Read, THE PATRIOT-NEWS (June 23, 2012
7:23PM), http://www.pennlive.com/midstate/
index.ssf/2012/06/jerry_sandusky_trial_juror.html

(video recording of interview with Sandusky juror
Joshua Harper). The issues for the jurors in both
the Sandusky and Edwards cases, as they later
indicated, concerned the sufficiency of the evidence
offered by the government, not the instructions read
to them. Joe Drape & Nate Taylor, Little Debate or
Doubt About Sandusky’s Guilt, Juror Says, N.Y.
TIMES, June 24, 2012, at SP5; U.S. News: Edwards
Jury Saw Guilt, but Lack of Proof, WALL ST. J.,
June 2, 2012, at A2. The Edwards and Sandusky
cases are also instructive on another issue,
accessibility of jurors. Just after the verdict was
given in the two, as noted above, members of the
juries spoke with the media. They explained their
views as to the evidence offered by both sides and
the legal issues presented. Such public comments
by jurors would be unthinkable - indeed illegal - in
the other four nations. See infra note 143.

392 I told numerous judges from other nations
about the time needed for the charges in the
Edwards and Sandusky cases. The reaction was
consistent, as expressed by one experienced
Australian trial judge: “We can only think of this as
amazing!”

393 Meeting in Spring 2012, in a large
midwestern state.

394 John C. Bouck, Criminal Jury Trials: Pattern
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a clear and simple base for instructing the
jury”.394

The U.S. system also requires or
encourages the active involvement by the
lawyers in the instruction process. This
is true at the drafting stage,395 it is
especially true at the closing argument
stage where counsel will seek to tie in the
evidence and theory of the case with the
instructions the jurors will soon hear from
the judge. As that learned Canadian judge
wrote, in praising the U.S. system:

[I]t is counsel who know about the
evidence long before the trial begins.
Counsel acquire a detailed familiarity with
the evidence before the trial through the
discovery process and the Preliminary
Hearing. On the other hand, the evidence
is only revealed to the judge for the first
time, as it is presented in the court
room.396

These are very real advantages, but
there are serious disadvantages as well.
First, and foremost, is the difficulty with

Instructions and Rules of Procedure, 72 CANADIAN
BAR REV. 129, 143, 151 (1993). Judge Bouck
lamented the changing nature of the practice in his
country: “In earlier times, a jury charge seldom
lasted much longer than ten or thirty minutes. Now
it may often take hours or, in some cases, even
days.” Id. at 139. The experience in Canada may
well be considerably more moderate in terms of time
than some of the other common law nations. Many
in the United States have been less enthusiastic
about the approach there, as Judge Bouck
acknowledged by indicating that two major criticisms
of so-called pattern instructions in the United States
have been brought repeatedly: “(1) They are too
abstract,” and “(2) They discourage flexibility:
because they are regarded as error proof,
particularly when prepared by a committee of the
state Supreme Court, trial judges are rarely willing
to allow even minor modifications.” Id. at 152.

395 Trial counsel in the United States would
routinely be involved in the preparation of jury
instructions. This occurs at the federal, state and
local levels. See, e.g., Federal Rule of Criminal
Procedure 30, Jury Instructions:

(a) In General. Any party may request in writing
that the court instruct the jury on the law as specified
in the request. The request must be made at the
close of the evidence or at any earlier time that the
court reasonably sets. When the request is made,
the requesting party must furnish a copy to every
other party.

(b) Ruling on a Request. The court must inform
the parties before closing arguments how it intends
to rule on the requested instructions.

(c) Time for Giving Instructions. The court may
instruct the jury before or after the arguments are
completed, or at both times.

(d) Objections to Instructions. A party who
objects to any portion of the instructions or to a
failure to give a requested instruction must inform
the court of the specific objection and the grounds
for the objection before the jury retires to deliberate.
An opportunity must be given to object out of the

jury’s hearing and, on request, out of the jury’s
presence. Failure to object in accordance with this
rule precludes appellate review, except as permitted
under Rule 52(b).

FED. R. CRIM. P. 30.
Rule 42.02 of the West Virginia Trial Court

Rules (T.C.R.) (1999) Presentation of Jury
Instructions reads:

Each counsel shall prepare jury instructions,
indicating citations and authorities, and if the court
directs, verdict forms and special interrogatories,
and present them to the presiding judicial officer
and serve them on opposing counsel not less than
three (3) business days before the day set for trial
or at such other times as the presiding judicial officer
may order.

W.VA. TRIAL CT. R. 42.02 available at http://
www.courtswv.gov/legal-community/court-rules/
trial-court/chapter-3.html.

Whatcom County, Washington Jury Instructions
provide:

(a) Proposed jury instructions must be
submitted by the beginning of the trial in the
following form: ... (b) In criminal cases, the
prosecuting attorney will furnish the proposed
instructions for the case; defense counsel need only
furnish additional instructions felt to be applicable
to the case.

WHATCOM CNTY., WASH., SUP. CT. LOCAL
R. 51.

396 Bouck, supra note 115, at 156. An
experienced U.S. trial lawyer made the same point:

I have never seen or heard of a judge
summarizing the facts of a case. I agree with the
judges who said they would probably be reversed.
For one thing, the judge rarely know enough about
a case to summarize it before it starts and in the
end, there are jury instructions which are becoming
more and more reliant on the “pattern” instructions.
They may not even be privy to the theories of the
case until after opening statement, and perhaps
even not then, depending on what the defense
chooses to say.
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the sort of charge in which the judge simply
uses a standard pattern instruction.397 Is it
possible that a lay person[or perhaps even

a law school graduate] would truly
understand one of the directions laid out
in the footnote below?398 And, even if that

397 Certainly there was good reason for the
development of, and push for, the pattern charge.

In the past, jury instructions were drafted on a
case-by-case basis. The attorneys for each side
would submit a version of an instruction they wanted
read to the jury. The judge would then choose from
those instructions or write an instruction of his own.
This was a time-consuming process which often
resulted in instructions which were argumentative,
confusing, or did not accurately state the law.

ELLEN CHILTON & PATRICIA HENLEY,
IMPROVING THE JURY SYSTEM, JURY
INSTRUCTIONS: HELPING JURORS
UNDERSTAND THE EVIDENCE AND THE LAW
11 (2004), available at http://gov.uchastings.edu/
public-law/docs/plri/juryinst.pdf. And appellate
courts refused to correct verdicts in cases in which
the instructions were misunderstood. Id. at 13; see,
e.g., John B. Gunn Law Corp. v. Maynard, 235 Cal.
Rptr. 180, 183 (Cal. App. 1987) (“[I]t has never been
held error in California to instruct in terms of [a
pattern jury instruction] due to lack of intelligibility.”).

398 Here are three charges that, while not the
most abstract out there, are representative of some
of those which have been used.

2.02 BRINGING IN ALIENS
Title 8, United States Code, Section

1324(a)(1)(A)(i) makes it a crime for anyone
knowingly to bring [attempt to bring] an alien into
the United States at a place other than a designated
port of entry.

For you to find the defendant guilty of this crime,
you must be convinced that the government has
proved each of the following beyond a reasonable
doubt:

First: That the defendant brought [attempted
to bring] an alien into the United States;

Second: That entry was [attempted] at a place
other than at a designated port of entry;

Third: That the defendant knew that the person
was an alien; and

Fourth: That the defendant intended to commit
a criminal act by bringing an alien into the United
States at a place other than a designated port of
entry.

An alien is any person who is not a natural-born
or naturalized citizen, or a national of the United
States. The term “national of the United States”
includes not only a citizen, but also a person who,
though not a citizen of the United States, owes
permanent allegiance to the United States.

COMM. ON PATTERN JURY INSTRUCTIONS,
DISTRICT JUDGES ASS’N, FIFTH CIRCUIT,
PATTERN JURY INSTRUCTION (CRIMINAL
CASES) 65 (2012).

T.P.I. - CRIM. 5.01: VIOLATION OF RICO ACT
Any person who violates the Racketeer

Influenced and Corrupt Organization Act of 1989 is

guilty of a crime. For you to find the defendant guilty
of this offense, the state must have proven beyond
a reasonable doubt the existence of the following
essential elements:

[Part A:
(1) that the defendant is a person who

intentionally, knowingly or recklessly received
proceeds derived directly or indirectly [from a pattern
of racketeering activity] [through the collection of
an unlawful debt]; and

(2) that the defendant [used] [invested] [any part
of such proceeds] [the proceeds derived from the
use or investments of such proceeds] in the
[acquisition of any (title to) (right in) (interest in)
(equity in) real or personal property] [establishment
or operation of any enterprise]; and

(3) that the defendant acted with criminal intent.]
or
[Part B: (1) that the defendant is a person who

intentionally, knowingly or recklessly [acquired]
[maintained], directly or indirectly, an [interest in]
[control of] any enterprise of real or personal
property; and

(2) that the enterprise was [acquired]
[maintained] [through a pattern of racketeering
activity] [through the collection of an unlawful debt]
... .

TENNESSEE CRIMINAL PATTERN JURY
INSTRUCTION § 5.01, available at http://
www.tncrimlaw.com/TPI_Crim/05_01.htm. Here is
the direction given recently in a state trial court
action in Northern California:

Facts may be proved by direct or circumstantial
evidence, or a combination of both. Direct evidence
can prove a fact by itself. For example, if a witness
testifies he saw it raining outside before he came
into the courthouse, that evidence is direct evidence
that it was raining. Circumstantial evidence also may
be called indirect evidence. Circumstantial evidence
does not directly prove the facts to be decided, but
it is evidence of another fact or group of facts from
which you may logically and reasonably conclude
the truth of the fact in question. For example, if a
witness testifies that he saw someone come inside
wearing a raincoat covered with drops of water, that
testimony is circumstantial evidence because it may
support a conclusion that it was raining outside. Both
direct and circumstantial evidence are acceptable
types of evidence to prove or disprove the elements
of a charge, including intent and mental state, and
acts necessary to a conviction, and neither is
necessarily more reliable than the other. Neither is
entitled to any greater weight than the other. You
must decide whether a fact … in issue has been
proved based on all of the evidence.

People v. Jayubo, H035996, 2012 WL 2023824,
*8 (Cal. Ct. App. 2012).
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person could appreciate the principle
there, could she apply it to the facts in
anything other than the most simple of
cases?399

VII. MOVING IN THE RIGHT
DIRECTION

In each of the subject nations, there
has been real movement toward change,
or at least a push to getting greater
information on how to deal with perceived
difficulties. Everyone with whom I was in
contact made clear that - unlike in the past
- “it is [not] necessarily [the judge’s]
responsibility to express the law in

language that an average juror might
understand”.400 A sustained effort is
occurring in Australia. There, serious
attempts are being made to determine the
time involved with summarizing and there
is movement toward a cost-benefit
analysis to determine how to go
forward.401

An interesting development is occurring
throughout the common law world - apart
from the United States - with juries receiving
so-called question, route-to-verdict, or
decision trails. This approach is being used
regularly in England and Wales402 and

399 As one English commentator wrote to me,
“Meaningful directions explaining how the law could
apply to the instant facts are superior to technical
legal boilerplate, which must sound like gibberish
to many jurors.” The criticism against such
instructions has been blistering for many decades -
probably since the earliest such charges, as in
California in the 1930s and with the publication two
decades later of the first edition of Devitt and
Blackmar, FEDERAL JURY PRACTICE AND
INSTRUCTIONS. EDWARD JAMES DEVITT ET
AL., FEDERAL JURY PRACTICE AND
INSTRUCTIONS (1950). An especially powerful
argument was made by Walter W. Steele Jr. &
Elizabeth J. Thornburg, Jury Instructions: A
Persistent Failure to Communicate, 67 N.C. L. REV.
77, 78–79 (1988). The authors there analyzed some
standard charges, and attempted to rewrite them
so that they would be more understandable to jurors.
Id. at 110–15. The task was daunting. Some pattern
jury instructions were badly organized, presenting
the jury with information in a sequence that was
difficult to process. Others used complex sentence
structure, making the instruction difficult for a lawyer
or a layperson to follow. All of the instructions used
legal terms of art and other difficult vocabulary. The
translation of these concepts out of lawyerese into
simple English sometimes required explanations
which were themselves hard to understand by virtue
of their length.

Judges promoting the modern versions of the
pattern instruction materials generally make clear
that the directions there are guides, but are not to
be used without alteration. See, infra. As written in
United States v. Wolak, 923 F. 2d 1193, 1198 (6th
Cir. 1991): “Although [pattern] instructions have their
place, they should not be used without careful
consideration being given to their applicability to
the facts and theories of the specific case being
tried.”

400 Bouck, supra note 115, at 137 (“Appeal
courts do not usually see their role as providing any
sort of precise guidance to the trial judges on the
delivery of jury instructions. Nor do they believe it
is necessarily their responsibility to express the law
in language that an average juror might
understand.”).

401 See MARK WEINBERG ET AL.,
SIMPLIFICATION OF JURY DIRECTIONS
PROJECT: A REPORT TO JURY DIRECTIONS
ADVISORY GROUP (2012), available at http://
www.supremecourt .v ic .gov.au/resources/
9a599f16-d55f-4940-ae05-3ccce98700fd/
juryreport.pdf

402 As explained to me by one English judge:
In order to assist the jury I often give them -

after consultation with counsel - a list of key
questions in lay language which they will want to
have in mind when they listen to the evidence and
so that if counsel seems to be going off at a tangent
to ask him/her to explain which of the questions in
the jury’s list this line of questioning is aimed at. I
believe it assists the lay novice to know at the
beginning of the trial the sort of questions which in
due course he/she will have to answer at the end
of the trial. Of course the questions may change,
be modified or be added to during the trial and in
the end be replaced by the steps to verdict
document.

These route-to-verdict instructions in the courts
of England and Wales are a “logical sequence of
questions, couched in words which address the
essential legal issues, to be answered by the jury
in order to arrive at their verdict(s).” JUDICIAL
STUDIES BD., supra note 13, at 3. The directions
are structured like a flowchart in which a decision
on a question of fact leads to either a verdict or a
new question of fact. In a case on self-defense, for
example, the instructions might ask, “Did the
defendant honestly believe that he needed to use
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Canada.403 In response to research on
jurors’ ability to understand and apply the
law to evidence presented at trial, judges
in New Zealand criminal courts

increasingly provide juries with written
“question trail” instructions to aid
deliberations. A question trail is a written
document that a judge gives to a jury that

force to defend himself from an imminent attack?”
and give the jury two options. Id. at 304. The jurors
could determine that “the defendant did not honestly
believe that he needed to defend himself,” in which
case they would be directed to inquire into the
defendant’s intentions, and if they found the
defendant intended serious injury, would find him
guilty. Id. at 305. But if the jurors determined that
“the defendant may honestly have believed that he
needed to defend himself,” they would be directed
to consider whether that belief was mistaken. Id. at
304. In this way, route-to-verdict instructions break
down the deliberative process into a series of very
basic decisions about questions of fact presented
during the trial. Academic research into jury
deliberations and the efficacy of summing up in the
United Kingdom has been greatly limited by the
Contempt of Court Act of 1981. Section 8 forbids
anyone to “to obtain, disclose or solicit any
particulars of statements made, opinions expressed,
arguments advanced or votes cast by members of
a jury in the course of their deliberations in any legal
proceedings.” Contempt of Court Act, 1981, c. 49,
§ 8 (U.K.). Still, commentators in the United
Kingdom seem to believe that route-to-verdict
instructions offer jurors a point of reference about
key determinations and also help them navigate
complex points of law. See generally CHERYL
THOMAS, ARE JURIES FAIR? 35–38 (2010),
available at http://www.justice.gov.uk/downloads/
publications/research-and-analysis/moj-research/
are-juries-fair-research.pdf.

Much of the impetus for this move can be traced
directly to Lord Justice Auld’s hotly debated
recommendations.

Auld makes a number of recommendations for
the end of the trial. Counsel and the judge already
should discuss how he should direct the jury on the
law ... and if those directions are to be given in
writing, then they should be shown to counsel.

But that does not go nearly far enough ... the
factual issues should be debated in court by
counsel, resolved by the judge and the issues in
the form of questions written down before speeches
to the jury. Auld recommends that the judge should
devise and put to the jury a series of factual
questions, the answers to which lead logically to a
verdict of guilty or not guilty. The questions would
correspond to the updated case and issues
summary and tailored [sic] to the law, the issues
and the evidence. He recommended that the jury
should announce their answers in open court.

Moses, supra note 26, at 9, referring to Lord
Justice Auld, A Review of the Criminal Courts of

England and Wales (2001), available at http://
webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://
www.criminal-courts-review.org.uk/auldconts.htm.
For a critique of the Auld position, see MICHAEL
ZANDER, LORD JUSTICE AULD’S REVIEW OF
THE CRIMINAL COURTS: A RESPONSE (2001),
available at http://www.lse.ac.uk/collections/law/
staff%20publications%20full%20text/zander/
auld_response_web.pdf.

403 The practice has become quite widespread
in Canada. See R. v. Croom, 2012 MPBC 4, 2012
CarswellMan 39 (Can. Man. Prov. Ct.) (WL); R. v.
Almarales, 2008 ONCA 692, 2008 CarswellOnt
5924, paras. 56, 85–90 (Can. Ont. C.A.) (WL); R.
v. Foti, 2002 MBCA 122, 2002 CarswellMan 408,
paras. 31, 46–51, 56 (Can. Man. C.A.); R. v. Sheard,
2002 MBCA 22, 2002 CarswellMan 86, para. 8–16
(Can. Man. C.A.). A recent high profile case focused
on the questions, as noted in several news
commentaries. See, e.g., Sandie Benitah, Rafferty
Trial: How the Jury Made Their Decision,
CP24.COM (May 11, 2012, 10:57 PM), http://
www.cp24.com/rafferty-trial-how-the-jury-made-
their-decision-1.808848.

The jurors presiding over the Tori Stafford
murder trial were given “decision trees” before they
began their deliberations - a tool meant to help them
along a path to a verdict in the first-degree murder
charge against the accused Michael Rafferty. There
are two decision trees, each providing the juror with
a different murder scenario. Each page contains
simple yes or no questions and depending on their
answer, they are instructed to follow an arrow to a
following question until they reach a verdict. One
of the trees - called “aider and abettor” is to be used
if the juror believes that it was Rafferty’s co-accused
Terri-Lynne McClintic who wielded the hammer
blows that killed Tori. This tree will help jurors decide
the exact role Rafferty played and how liable he is
for the murder. The other tree is to be used if the
jury believes it was Rafferty who killed the child... .
If the jury believes McClintic’s initial version that
Rafferty murdered the child, they must ask
themselves the following questions under the
“principal” tree:

Has the Crown proven that:
 Rafferty caused death of deceased [sic]?
 Death of deceased caused [sic] by unlawful

act?
That [sic] either Rafferty
 Meant to cause Tori’s death [or]?
 Meant to cause Tori harm that would likely kill

her,? whether she died or not[.]
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“reduces the issues in a case to a series
of fact-based questions”.404 When
question trail instructions are used, they
are offered to the jury at the time of
summing up, and present jurors with
factual questions to resolve. The answers
to these factual questions logically lead
jurors through the relevant law and to a
verdict.405

The directions are typically structured
like a flowchart or decision-tree in which a
decision on a question of fact leads to either
a verdict or a new question of fact (see flow
chart below). For example, in a criminal trial
where the defendant was charged with
kidnapping, a judge might present the jury
with a decision tree that asked:

Are you sure that Mr Doe:
(a) took Ms Evans to a place different

from the place she had told him she
wanted to go to; and/or

(b) locked the doors of the car while
driving; and/or

(c) drove at speed and failed to stop
traffic lights so as to prevent Ms Evans
leaving the car?406

If the jury answers “no” to any of these
factual questions, the defendant should
be found not guilty. However, if the jurors
answer “yes” to any of the questions, they
will proceed to another question that leads
logically toward the verdict. In this case,
the question might be, “Are you sure that
Ms Evans did not consent to being in the
car as Mr Doe drove to Wimbledon
Reserve?”407 Again, if the jury finds that
the answer is “no,” then it should find the
defendant not guilty. If the answer is “yes,”
however, the jury will continue on toward
a verdict. As such, the document “distill[s]
the issues for the jury and provide[s] an
agenda for their deliberations”.408 The
exact form of the question trail is left to
the individual judge’s discretion. The
question trail may appear as a flowchart
or as a series of sequential questions.409

If the jury answers no to these questions, they
are asked to move on to the “aider and abettor”
tree... Here they must answer the question, “Has
the Crown proven that Rafferty did something to
help or encourage McClintic to kill the deceased?”
If the jurors answer no to this question then the
arrow points them to a final verdict of “not guilty.” If,
during the first question on the “principal” tree, the
jury answered “yes” to the question, the jury is then
asked to consider whether Rafferty is guilty of first
or second degree murder.

In order to be found guilty of first-degree murder,
the jury must believe that the Crown proved beyond
a reasonable doubt that:

a) the murder was both planned and deliberate
or

b) that [sic] Rafferty did something substantial
and essential to the killing

c) that [sic] Rafferty committed kidnapping and
sexual assault

d) that [sic] the kidnapping or sexual assault
and the murder of the child occurred as part of the
same series of events.

If jurors answer no to these questions then they
must find Rafferty guilty of second-degree murder.

Id
404 NEIL REES, ET AL., VICTORIAN LAW

REFORM COMM’N, JURY DIRECTIONS: FINAL
REPORT 121 (2009) [hereinafter VLRC, JURY
DIRECTIONS], available at http://
www.lawreform.vic.gov.au/sites/default/files/
VLRC_JuryDirections_FinalReport.pdf. In practice,
question-trail instructions in New Zealand seem to

function much like “route-to-verdict” instructions in
criminal courts of England and Wales. See NEW
ZEALAND LAW COMMISSION, JURIES IN
CRIMINAL TRIALS 121 (2001) [hereinafter NZLC,
2001 REPORT].

405 The lawyers with whom I spoke were
enthusiastic about the practice. One judge told me:
“The question trail keeps jurors focused and when
appropriate I will use a Powerpoint presentation -
mainly to focus attention on legal definitions or
elements of a charge. The question trail aids
engagement and I encourage jurors to take notes.”

406 VLRC, JURY DIRECTIONS, supra note 125,
at 171.This model question trail was prepared by
Justice Robert Chambers of the New Zealand Court
of Appeal as a teaching tool. Id. at 169.

407 Id. at 171
408 Rameka v. R [2011] NZCA 75, at para. 51.
409 See NZLC, 2001 REPORT, supra note 125,

at 121. Jury interrogatories serve a similar function
in U.S. civil cases. The interrogatories ask the jury
to conduct step-by-step findings to reach a verdict.
The verdict may be reached at several points in the
jury deliberations. The interrogatories are common
in civil actions in the United States. See, e.g.,
Interrogatory 1–Interrogatory 13, Marston v. Donley
Ford of Galion, Inc. (Crawford Cnty., Ohio, 2011)
(No. 10-CV-0193), available at http://www.ftc.gov/
o s / c o m m e n t s / m o t o r v e h i c l e r o u n d t a b l e /
00080-82721.pdf; Cradle of Liberty Council, Inc. v.
Phila., 851 F.Supp.2d 936, 954–55 (E.D.Pa. 2012).
Such jury interrogatories are, though, rarely used
in American criminal trials.
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Drafts of the document generally are
given to counsel for review whenever
question trails are to be distributed to
jurors.410

The use of question trails has become
more common recently with almost one
half of the judges polled indicating that in
criminal trials they provide juries with “flow
charts, decision trees, or lists of questions
to assist them in reaching their verdict”.411

Of course, with that practice - as pointed

out to me by an Auckland judge:
[E]ssentially the question trail would

not work UNLESS one was allowed to
address the facts. The way that I do it is
to take the question and then identify the
witnesses who have given evidence on
the point and summarise what they say.
That has the effect of focusing jury
attention upon the material that is relevant
to the issue.

Model Flowchart

410 CRIMINAL PRACTICE COMM., MINISTRY
OF JUSTICE, GUIDE TO JURY TRIAL PRACTICE
24, para. 64 (2003), available at http://
www.courtsofnz.govt.nz/business/practice-
directions/Guide-to-Jury- Trial-Practice.PDF.

411 See James R. P. Ogloff et al., Enhancing
Communication with Australian and New Zealand
Juries: A Survey of Judges, 16 J. JUD. ADMIN. 235,
250 (2007). Moreover, the practice enjoys the

support of the Court of Appeal, which considers the
use of question trails to be a “best practice,” Rameka
v. R [2011] NZCA 75 at para. 51 (N.Z.), and has
announced that “there is no doubt that fact-based
question trails significantly assist juries in their task.”
R v. Fraser [2009] NZCA 520 at para 36 (N.Z.). In
addition, the President of the Court of Appeal trains
judges in the development and use of question-trail
instructions. See VLRC, JURY DIRECTIONS, supra
note 120, at 121, para. 6.67.
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NEW ZEALAND LAW COMMISSION,
JURIES IN CRIMINAL TRIALS 122
(2001).

In the United States too, much has
been done in recent years to improve the
jury instruction process and to ensure that
jurors understand what they are expected

to do. It began years ago with efforts to
rewrite instructions by “reorganizing them,
minimizing sentence length and
complexity, using the active voice,
avoiding jargon and uncommon words,
and using concrete rather than abstract
words”.412 Many such projects are
ongoing.413 The early and sustained

412 Steele & Thornburg, supra note 120, at 87.
Numerous thoughtful suggestions have been made
by many, including Judge Weinstein, supra note
55, at 172–76, for decades. See, e.g., Christopher
N. May, What Do We Do Now?: Helping Juries
Apply the Instructions, 28 LOY. L.A. L. REV. 869,
870 (1995). Suggestions range from note taking to
flow charts to - yes, truly - summarizing evidence.
The point at which directions are given has also
been discussed, with much support for at least some
of the instructions coming before the end of the trial.

The instructions are designed for use at the end
of trial. However, this should not be interpreted as
a recommendation against using preliminary
instructions before the trial begins. To the contrary,
the Committee believes that preliminary instructions
are helpful.

COMM. ON PATTERN CRIMINAL JURY
INSTRUCTIONS, DISTRICT JUDGES ASS’N,
SIXTH CIRCUIT, at Introduction (current through
June 10, 2011), available at http://
www.ca6.uscourts.gov/internet/crim_jury_insts/pdf/
crmpattjur_full.pdf.

One of the early efforts here was the work of
the group appointed by the Chief Justice of the
United States in 1982, and then again, in 1987, to
draft model instructions for use in federal criminal
cases. See FED. JUDICIAL CTR., PATTERN
CRIMINAL JURY INSTRUCTIONS ix–xi (1987),
available at http://federalevidence.com/pdf/JuryInst/
FJC_Crim_1987.pdf. A non-lawyer participated in the
process, and strong attempts were made to simplify
and utilize non-technical language. Id. at xiii.

As written in the introduction to the 1982 edition:
The distinguishing feature of these instructions,

we believe, is their comprehensibility to laymen.
How much attention jurors give to even the most
lucid instructions is a question that may never be
answered. But surely we judges have an obligation
to communicate as well as we know how.

The importance of communicating well with lay
jurors is widely acknowledged by drafters of pattern
instructions. It is nevertheless clear that most pattern
instructions do not do it very well. It is all too easy
for the lawyers and judges who engage in the
drafting process to forget how much of their
vocabulary and language style was acquired in law
school. The principal barrier to effective
communication is probably not the inherent
complexity of the subject matter, but our inability to
put ourselves in the position of those not legally
trained.

Our committee has tried to overcome this
obstacle by including in our deliberations a
distinguished journalist who is not legally trained
and by following some drafting rules derived from
research on juror understanding of instructions. We
believe that comparison of these pattern instructions
with others in common use will reveal that a
substantial simplification of vocabulary and syntax
has been achieved.

It is our view that instructions should often
contain references to the subject matter of the
evidence and the names of the parties and
witnesses, and we have made no effort to produce
instructions that can be used without being tailored
to fit the particular case.

The view that instructions should be tailored
also explains our decision to use the masculine
singular pronoun and singular verbs in the pattern
instructions. We contemplate that, when the
instructions are delivered to the jury, each pronoun
will be masculine or feminine, and each pronoun
and verb singular or plural, as the circumstances of
the particular case demand.

Id. at xiii–xiv. The writer was the reporter for
the Judicial Conference project.

413 The approach in Michigan is most
interesting. In 2011 the Michigan Court Rules were
amended by the state supreme court, on an interim
basis (their permanency will be determined in 2014).
MICHIGAN SUPREME COURT, AMENDMENT OF
RULES 2.512, 2.513, 2.514, 2.515, 2.516, AND
6.414 OF THE MICHIGAN COURT RULES, ADM
File No. 2005-19 (June 29, 2011), available at http:/
/ s b m b l o g . t y p e p a d . c o m / f i l e s / 2 0 0 5 - 1 9 _
06-29-11_order.pdf. The changes there include: 1)
Having the judge instruct the jury before the
evidence is presented to give the jury a framework
for listening to the testimony. Id. at 4 (Rule
2.513(A)). 2) Giving each juror a set of the
instructions in writing for reference during the trial.
Id. (Rule 2.513(A)). 3) And, most striking, offering
the trial court the discretion to “fairly and impartially
sum up the evidence if it also instructs the jury that
it is to determine for itself the weight of the evidence
and the credit to be given to the witnesses and that
the jurors are not bound by the court’s summation.”
Id. at 7 (Rule 2.513(M)). According to one
experienced judge, however, no Michigan judge has
summarized in a criminal case since the adoption
of the rule.
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approach as to these so-called pattern
instructions is especially important. These
standardized jury instructions are usually
drafted by state or federal jury instruction
committees.414 Pattern instructions have
several key advantages: they save time
by minimizing the amount of research
necessary to prepare instructions, they
offer uniform explanations to lay people,
and they lessen the risk of reversible
error. Despite these advantages, there
can be significant concerns in the creation
and use of pattern instructions.

Many issues surrounding the creation
of pattern jury instructions tie closely to
the uneven quality and efficacy of their
content. One study reports that there are
eighty-eight state, and nine federal,
known pattern jury instruction committees
developing and promulgating pattern
instructions, each usually composed of
some blend of attorneys and judges.415

The composition and resources of these
authorities contribute to writing instruc-
tions that may be difficult for jurors to
understand and apply correctly.416

One obstacle to clarity is that pattern
jury instruction committee members are
legal professionals. They have significant
training and practice in understanding the
law, and may quote opinion or statutory
language in the pattern instructions, failing
to see how that phrasing might cause
confusion for a lay person juror. Further
compounding the problems created by this
communicative gap, committees’ financial
resources are often insufficient to permit
hiring linguistic experts who could better
assess the comprehensibility of these
instructions, recognize deficiencies, and
assist with revision.417 Another prominent
criticism of pattern instructions is that they
contribute to a false perception that a given
instruction is “error proof” if it was used in
other affirmed cases. Judges have a duty
to ensure that instructions are appropriate
to the case; however, some judges may
avoid altering or tailoring instructions
because of the presumption that appellate
courts will not overturn a case if the judge
charges the jury with the standard pattern
instructions.

414 See generally PAULA L.
HANNAFORD-AGOR & STEPHANIE N.
LASSITER, CONTEMPORARY PATTERN JURY
INSTRUCTION COMMITTEES: A SNAPSHOT OF
CURRENT OPERATIONS AND POSSIBLE
FUTURE DIRECTIONS (Apr. 2008), http://
www.ncsc-jurystudies.org/What-We-Do/~/media/
Microsi tes/Fi les/CJS/What%20We%20Do/
Contemporary%20Pattern.ashx.

415 Id. at 3, 5.
416 See generally Judith L. Ritter, Your Lips Are

Moving ... but the Words Aren’t Clear: Dissecting
the Presumption That Jurors Understand
Instructions, 69 MO. L. REV. 163 (2004) (criticizing
the assumption that lay jury members can
understand and follow court instructions); Bradley
Saxton, How Well Do Jurors Understand Jury
Instructions? A Field Test Using Real Juries and
Real Trials in Wyoming, 33 LAND & WATER L.
REV. 59 (1998).

417 See HANNAFORD-AGOR& LASSITER,
supra note 135, at 14. See generally Jeannine
Turgeon & Elizabeth A. Francis, Improving
Pennsylvania’s Justice System Through Jury
System Innovations, 18 WIDENER L.J. 419 (2009).

Many states have moved toward a focus on
comprehensible instructions for lay people. See,
e.g., ROBERT POLLEY, ET AL., ALASKA
CRIMINAL PATTERN JURY INSTRUCTIONS,
available at http://www.courts.alaska.gov/
crimins.htm; JUDICIAL COUNCIL OF
CALIFORNIA, CRIMINAL JURY INSTRUCTIONS
(2013), available at http://www.courts.ca.gov/
partners/documents/calcrim_juryins.pdf; MISS.
JUDICIAL COLLEGE, MISSISSIPPI MODEL JURY
INSTRUCTIONS - CIVIL (2d ed., 2012), available
at http://store.westlaw.com/mississippi-model-jury-
instructions-civil-2d-practice-series/3308/22081545/
productdetail; THE PATTERN JURY
INSTRUCTION COMM., NORTH CAROLINA
PATTERN JURY INSTRUCTIONS, available at
http://www.sog.unc.edu/programs/ncpji/.

The work of the National Center for State Courts
in this area is especially noteworthy. See Jury
Management: State Links, NAT’L CTR. FOR
STATE COURTS, http://www.ncsc.org/topics/jury/
jury-management/state-links.aspx?cat=Model%
20Jury%20Instructions (last visited Feb. 3, 2012)
(providing links to various states’ model jury
instructions).
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Tailoring jury instructions to a case
may help provide a solution. As pointed
out in one research work, instructions
should generally be “case-specific. Rather
than repeating verbatim pattern
instructions, the judge should tailor the
instructions to fit the individual case. The
instructions should contain the names of
parties, actual fact issues and examples
from the case”.418 As explained by one
California trial lawyer:

I wonder if the distinction in practice
may not be as clear cut as it may seem.
For instance, we do have “pinpoint”
instructions which tie evidence from the
trial to particular issues of law (in
California they are authorized by the
Sears case, hence called Sears
instructions). Although the lawyers have
input into the instruction process and
pinpoints are supposed to be fair, they do
highlight evidence to an extent.

VIII. CONCLUSION
The systems in England and Wales,

New Zealand, Canada and Australia are
markedly different from what one finds in
the United States. In the large group -
while there are some differences -
generally trial judges summarize
evidence for the jurors. In the United
States, trial judges do not. Yet, as different

as the systems are, increasingly criminal
justice professionals are repeating the
comment made to me by a noted English
criminal justice scholar. “[J]udge and jury
try the case together but the jury has the
final say whether guilt has been proved”.
In all five systems under review here,
professionals are asking how best to
effectively promote that partnership
between judge and juror. All this is to the
better. In two areas, however,
considerably more needs to be done
before that partnership will become a
reality.

First, the Americans must learn more
about how the criminal trial process works
in other English speaking common law
nations. I was continually struck by how
little U.S. judges and lawyers knew about
some key features of the process in these
other nations. Other than for those who
had seen trials in operation there and
were somewhat shocked by the
practices,419 virtually all those savvy and
thoughtful individuals with whom I was in
contact assumed that the practice in the
United States mirrored that promoted
elsewhere. To understand better the
advantages and the disadvantages of our
own system, we will need to learn a good
deal more about what some outstanding
people are working on elsewhere in the
world.420

418 Chilton & Henley, supra note 118, at 11.
Tailoring is recommended in numerous states such
as California (see JUDICIAL COUNCIL OF CALIF.,
CRIMINAL JURY INSTRUCTIONS: CALCRIM
2013, at xxv), Connecticut (State v. Santaniello, 902
A.2d 1, 8-9, 9 n.3 (Conn. App. 2006)), and West
Virginia (W.VA. CRIMINAL LAW RESEARCH CTR.,
CRIMINAL JURY INSTRUCTIONS, at Introduction
to 6th edition (6th ed., 2003)). Other changes, too,
have been made. Many U.S. judges, for instance,
routinely give written instructions to jurors, and allow
note taking. For a call to expand these practices in
and beyond the United States, see Madge, supra
note 40, at 820. United States trial judges repeatedly
are told that they “enjoy substantial latitude in
formulating a jury charge.” See, e.g., United States
v. Brooks, 681 F.3d 678, 697 (5th Cir. 2012)
(citations omitted). See generally Boles by

McKinney v. Milwaukee Cnty., 443 N.W.2d 679, 683
(Wis. App. 1989) (“Generally, a trial court possesses
a wide discretion in formulating and presenting the
jury instructions.”) (citation omitted).

419 One U.S. judge wrote, “I had no idea that
the system was so different [from] the U.S.” A former
prosecutor labeled the summarizing process as
“insane” in comparison with the American practice

420 Almost to a person, the forty or so
professionals outside the United States were
reasonably knowledgeable about the U.S. system.
Several of the respondents explained to me that
more research is done in their nations on the U.S.
process than seems to be done in the United States
on their processes; and, not surprisingly, the
influence of U.S. motion pictures and television is
great, and much of what is shown elsewhere looks
to the American criminal justice system for
inspiration.
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Second, in the other four nations it is
striking how little is known about how well
actual jurors understand the system and
the statements of law given to them. There
is a wealth of such information in the
United States.421 With some notable
exceptions,422 however, that information
is simply not available in the other four
nations. One significant reason for this is
clear. It is, generally, against the law in
those nations for researchers and others
to ask the sorts of penetrating questions
of jurors necessary to get a clear
understanding of needed reforms.423 One
English judge, in explaining the legal basis
for the rule, wrote that it “has largely

prevented academic research into the
way juries work and the effectiveness (or
otherwise) of judges’ summings-up”.
Some sort of accommodation must occur
there if professionals in those nations are
to conduct careful reviews of their own
systems.

Nota redacþiei: Articolul a fost publicat
iniþial în Arizona Journal of International and
Comparative Law, Vol. 30, No. 1, 2013 ºi
William & Mary Law School Research Paper
No. 09-259, Revista Forumul Judecãtorilor
primind permisiunea autorului ºi a revistelor
americane în vederea republicãrii exclusive
a studiului în România.

421 Much, though not all, of the work involving
jury understanding of instructions and the basic
process have been seen through the lens of capital
prosecutions. See generally Stephen P. Garvey et
al., Correcting Deadly Confusion: Responding to
Jury Inquiries in Capital Cases, 85 CORNELL L.
REV. 627 (2000); SCOTT E. SUNDBY, A LIFE AND
DEATH DECISION: A JURY WEIGHS THE DEATH
PENALTY (2005).

422 There are some highly instructive research
works that are most useful. See, for instance, NZLC,
2001 REPORT, supra note 125; OGLOFF, ET AL.,

supra note 81; Zander & Henderson, supra note
84. These, however, are not the norm by any
means.

423 As noted in the New Zealand Law
Commission Report, “New South Wales, Victoria,
Canada and England have all legislated to make it
a criminal offense to disclose jury deliberations.”
NZLC, 2001 REPORT, supra note 125, at 170
(citations omitted). In New Zealand, it “is a contempt
of court for the media to approach a juror to elicit
comment on what happened during the
deliberations, or to broadcast such information.” Id.
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The State of the
Judicature: A Statistical

Profile of Australian
Courts and Judges

Brian Opeskin424

Rezumat:
În 1977 Preºedintele Curþii Supreme Barwick a

oferit una din primele priviri statistice asupra instanþelor
australiene ca sistem judiciar, în discursul sãu
inaugural “Starea sistemului judiciar australian”. De
atunci, nu au mai existat examinãri statistice detaliate
ale caracteristicilor sistemului judiciar australian, în
parte, dat fiind numãrul mic de date relevante. Dupã
trecerea a 36 ani, acest articol oferã o a doua privire
asupra instanþelor australiene ºi judecãtorilor, utilizând
date oferite de Comisia de Productivitate (organism
al Guvernului Australian de cercetare ºi informare pe
probleme economice, sociale ºi de mediu pentru
bunãstarea australienilor) ºi de alte surse. Articolul
descrie ºi analizeazã atributele cheie ºi direcþiile
observabile în sistemul judiciar din perspectiva atât a
pãrþii furnizoare (forþa de muncã judiciarã) cât ºi a pãrþii
solicitante (instanþele). Analiza se realizeazã pe ºase
domenii: dimensiune ºi creºtere, niveluri de ierarhie ale instanþelor; sistem statal versus
sistem federal; probleme de civil faþã de probleme de penal; dinamica regionalã;
compoziþia pe genuri. Ce rezultã este o imagine complexã a unui sistem judiciar
dinamic care nu se conformeazã întotdeauna presupunerilor comune despre structura
ºi organizarea sa. Existã o nevoie criticã pentru colectarea de date suplimentare cu
privire la sistemul judiciar ºi pentru o cercetare care sã ofere o mai bunã înþelegere a
forþelor care vor modela evoluþia sistemului judiciar australian pentru urmãtoarele
decenii.

Abstract:
In 1977 Chief Justice Barwick gave one of the first statistical snapshots of the

Australian courts as a ‘judicial system’ in his inaugural ‘State of the Australian
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I. Introduction
In 1977 Chief Justice Barwick gave an

inaugural address to the Australian Legal
Convention on ‘The State of the Australian
Judicature’,425 a practice that was
followed at the biennial conference with
few exceptions until the Conventions were
abandoned in 2009 (see appendix). 426

The address was intended as both an
account of the distinctive features of the
Australian judicial system and a call for
reform in areas needing correction or
development. Impressively for the times,
the Chief Justice sought to include
statistical information on Australian
courts, including the number of judicial
officers and the caseload of the courts,
by jurisdiction and level of court hierarchy.
The appendices to the address provide
one of the first statistical snapshots of
Australian courts as a ‘judicial system’.

The content of successive ‘State of the
Australian Judicature’ addresses has
generally failed to live up to its

‘grandiloquent title’427 and its implicit
promise of a broad survey of the
Australian judicial system. Chief Justice
Barwick’s successor, Sir Harry Gibbs,
stated that he had no responsibility for the
work of courts other than his own, and
denied he had the knowledge and
experience to make a useful survey of the
state of the entire judicature. In keeping
with this more modest ambition, Gibbs
CJ’s statistical contribution was confined
to presenting data on the workload of the
High Court of Australia. Since Barwick
CJ’s inaugural address, no ‘State of the
Australian Judicature’ address has sought
to provide detailed information about
Australian courts and judges; rather each
has showcased a variety of substantive
issues affecting the judiciary, including
judicial independence, workload and
resources, cost and delays, and
recruitment and retention of judges. The
closest others have come to Barwick CJ’s
account are the summary statistics

Judicature’ address. Since then, there has been no detailed statistical examination of
the characteristics of the Australian judicature, due in part to the paucity of reliable
data. After the passage of 36 years, this article provides a second examination of
Australian courts and judges using data from the Productivity Commission and other
sources. The article describes and analyses key attributes and observable trends in
the judicature from the perspectives of both the supply side (judicial labour) and the
demand side (court lodgements). This is done across six domains: size and growth;
tiers of the court hierarchy; state versus federal systems; civil versus criminal subject
matter; regional dynamics; and gender composition. What emerges is a complex picture
of a dynamic judicial system that does not always comport with common assumptions
about its structure and organisation. There is a critical need for the collection of
additional data on the judicature, and for research that provides a better understanding
of the forces that will shape the evolution of the Australian judicial system over the
coming decades.

Keywords: characteristics of the judicial system, the court hierarchy, regional
dynamics, gender composition, measures of judicial productivity, federal courts

425 Sir Garfield Barwick, ‘The State of the
Australian Judicature’ (1977) 51 Australian Law
Journal 480.

426 In all, Chief Justices have delivered 15 ‘State
of the Australian Judicature’ addresses. No address

appears to have been delivered in 1991 or 1995.
427 Sir Harry Gibbs, ‘The State of the Australian

Judicature’ (1981) 55 Australian Law Journal 677,
677.



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   135

provided by Gleeson CJ in five
successive addresses, in which he gave
the total number of judicial officers and
their division by state or federal court (see
Part III below).

Chief Justice Barwick’s tantalising
glimpse into Australian courts prompts us
to ask what we might understand about
the courts as a system if more information
were available for the purpose of
description, analysis and prediction.
Assumptions are often made about the
nature of the judicial system based on
received wisdom or personal experience,
but do these reliably reflect the judicial
system as it functions today? This article
seeks to address this question using data
that have been reported for some years
now but which have not been
systematically explored or analysed. The
data permit the question to be examined
from two different but complementary
perspectives. On the demand side, one
can examine the number of cases that are
lodged in the courts for resolution; on the
supply side, one can examine the number
of judicial officers (judges and magis-
trates) who are engaged to hear and
determine those cases. This article
focuses on data about judicial officers as
a means of understanding the characte-
ristics of the judicial system as a whole,
but demand-side data are also discussed
where there are significant variations in
the two perspectives.

The article is largely descriptive
because description is the key to a better
understanding of the judicial system, and
is also a critical omission in existing
scholarship. However, description leads
naturally to questions about why observed
patterns exist, and these analytical
perspectives lead in turn to questions
about why the system has evolved in
particular ways and where it may be

headed. The article considers these larger
questions, but there is a need for further
research and reflection on possible
futures of the Australian judicial system.

Attributes of Australian courts and
judges are examined here across six
domains, which are discussed in
successive parts. These are: size and
growth (Part III); tiers of the court
hierarchy (Part IV); state versus federal
judicial systems (Part V); civil versus
criminal subject matter (Part VI); regional
dynamics 2013] (Part VII); and gender
composition (Part VIII). This choice has
been driven primarily by the availability
of data and does not reflect the totality of
attributes that merit consideration in
principle. First, however, it is necessary
to consider the sources of data on the
Australian judicature and their inherent
limitations.

II. In Search of Data
Compiling data on the Australian court

system was a difficult task in 1977, even
for a Chief Justice assisted by court
officers from around the country. Chief
Justice Barwick’s caseload statistics
completely omitted some jurisdictions (the
territories) and the lowest tier of the
judicial hierarchy (magistrates’ courts),
and a large number of figures were simply
unavailable even for courts that were
intended to be included within his survey.
These difficulties prompted Barwick CJ
to remark that ‘[n]o statistics of a like kind
are kept on an Australia-wide basis’, and
to make, as his first recommendation for
reform, the suggestion that the Australian
Statistician take up the challenge of
maintaining wide-ranging data on the
operation of Australian courts.428

That recommendation has not been
heeded. Although we are better served
today than 36 years ago, there are still

428 Barwick, above n 1, 480.
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substantial gaps in the collection and
dissemination of data about courts and
judges. The most significant problems
concern depth (data are limited to a small
range of variables), breadth (data are
confined to specific courts or states),
duration (long time series are not
available), consistency (changing
definitions of what is being counted), and
access (older data are only available from
archives by special request, if at all). In
combination, these problems can make
it difficult to obtain comprehensive,
reliable and timely data on the judicial
system as a whole, which in turn makes
it hard to plan for the future.

Data on Australian courts and judges
today come from a variety of public and
private sources, each with its own
limitations. The most important source of
public data on the Australian court system
- and the one principally relied on in this
article - is the Productivity Commission,
which has collected and disseminated
information since 1995 on the effecti-
veness and efficiency of government-
funded social services. Its annual Report
on Government Services (‘ROGS’) has a
chapter on courts,429 which includes
statistics on civil and criminal lodgements

and finalisations by state and court. Since
2003, ROGS has also included
information on the number of judicial
officers by state and court, categorised
by time spent on civil and criminal work,
thus allowing a 10-year time span to be
examined for the first time. ROGS data
expressly exclude the operations of the
High Court and all federal, state and
territory tribunals.430

The ROGS data go some way to
meeting Barwick CJ’s call for the
collection of wide-ranging data on the
operation of Australian courts but they
also have limitations, particularly with
respect to depth, duration and
consistency. Some useful variables are
not recorded (for example, gender of
judicial officers), several data series span
only a decade, and the copious footnotes
to the tables indicate numerous
differences between jurisdictions in the
way data are collected. Every year brings
changes to the counting methodology in
one state or another, and while this has
resulted in improvements in the quality of
the data over time, it can make
inter-temporal and inter-jurisdictional
comparisons misleading. The Productivity
Commission has itself described the
process as ‘one of continual improvement
and refinement, with the long term aim of
developing a national data collection that
covers court activities across the
Australian, State and Territory
jurisdictions in a timely and comparable
way’.431 ROGS thus provides a snapshot
of the contemporary characteristics of the
Australian judicial system and an
indication of some recent trends but is not
capable of identifying all relevant
transformations in the judicial system.

There have been considerable
refinements to ROGS over the years, but

429 Until 2013 the relevant chapter was titled
‘Court Administration’.

430 Productivity Commission, Report on

Government Services 2013 (Productivity
Commission, 2013) 7.12.

431 Ibid 7.23.

Some Chief Justices have
perceived a danger that ‘if law

comes to be administered through
a multitude of special courts the
strength and independence of the
judiciary may eventually come to

be undermined’.
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it has remained vulnerable to criticisms
about the uses to which the data are put.
Two former Chief Justices of Australia,
Sir Anthony Mason and Murray Gleeson,
have commented that no satisfactory
indicator of judicial productivity has yet
been devised, and have warned about
using such indicators to draw
inappropriate conclusions.432 In a similar
vein, a former Chief Justice of New South
Wales, Jim Spigelman, has remarked that
‘the most important aspects of the work
of the courts are qualitative and cannot
be measured’, not even by proxy
indicators.433 These key qualities include
values of accessibility, openness,
fairness, impartiality, legitimacy,
participation, honesty and rationality. This
judicial hostility to measures of judicial
productivity (that is, the rate at which
‘inputs’ of judicial time are converted to
‘outputs’ of finalised disputes)434 has not
dampened the enthusiasm of the
Productivity Commission for reporting on
measures of performance. These include
measures of equity (for example, fees
paid by applicants, number of judicial
officers), effectiveness (for example,
backlog), and efficiency (for example,
clearance rates, judicial officers per

finalisation, staff per finalisation).435 This
article does not canvass issues of judicial
performance, thus allowing these issues
to be put aside for present purposes.
Other jurisdictions, particularly in the
United States, are much further advanced
in utilising ‘weighted caseload’ as a
measure of individual and institutional
judicial performance.436 But whether in
that guise or another, calls for com-
parative measures of judicial performance
become increasingly hard to resist in an
age of transparency and accountability.

Apart from ROGS, other public
sources of data on courts and judges
include annual reports, official websites,
and data compiled and published by
specialised research institutes, such as
the gender statistics collected by the
Australasian Institute of Judicial
Administration (‘AIJA’). Annual reports -
which most courts have been required to
produce since the late 1980s or early
1990s - hold particular promise because
they are usually tabled in Parliament and
thus readily accessible.437 Nevertheless,
their utility is compromised by their limited
jurisdictional coverage and the highly
aggregated nature of the reported data.438

432 Sir Anthony Mason, ‘The State of the
Judicature’ (1994) 68 Australian Law Journal 125,
129; Murray Gleeson, ‘The State of the Judicature’
(Paper presented at the 33rd Australian Legal
Convention, Melbourne, 13–17 April 2003) 8;
Murray Gleeson, ‘The State of the Judicature’
(Paper presented at the 35th Australian Legal
Convention, Sydney, 22–25 March 2007) 14.

433 J J Spigelman, ‘Measuring Court
Performance’ (Paper presented at the 24th AIJA
Annual Conference, Adelaide, 15–17 September
2006) 3 <www.aija.org.au/ac06/Spigelman.pdf>.
See also J J Spigelman, ‘Quality in an Age of
Measurement’ (2002) March Quadrant 9.

434 See Productivity Commission, Productivity
Primer <www.pc.gov.au/research/productivity/
primer>.

435 Productivity Commission, above n 6, 7.24.
436 John Douglas, ‘Examination of NCSC

Workload Assessment Projects and Methodology’

(National Center for State Courts, 2008); Kathy
Mack, Anne Wallace and Sharyn Roach Anleu,
Judicial Workload: Time, Tasks and Work
Organisation (Australasian Institute of Judicial
Administration, 2012) 166–70.

437 In the federal sphere, the High Court has
been required to report annually since it began to
manage its own affairs in 1979, and annual reporting
was introduced for the Federal Court and the Family
Court in 1989 and for the Federal Circuit Court on
its establishment in 1999. See High Court of
Australia Act 1979 (Cth) s 47; Federal Court of
Australia Act 1976 (Cth) s 18S; Family Law Act 1975
(Cth) s 38S; Federal Circuit Court of Australia Act
1999 (Cth) s 117.

438 In some jurisdictions a single annual report
is prepared across all courts within the judicial
hierarchy: see, eg, South Australia Courts
Administration Authority, Annual Report 2010–2011
(Courts Administration Authority, 2011).
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Mention should also be made of
privately held data on courts and judges.
One such source is empirical survey data
collected to answer specific research
questions, such as the national survey of
Australian magistrates and the national
survey of Australian judges undertaken
by Kathy Mack and Sharon Roach
Anleu.439 These are valuable data
collections with sound coverage of the
relevant populations, although the survey
data were not available to the author for
the purpose of this study. Such collections
are rare in Australia because judges are
regarded as a difficult population to survey
due to their ‘high status, professional
remoteness, time constraints, assumed
resentment or reticence to participate, and
concerns about the confidentiality of
responses’.440 In addition, the author
holds data on a number of Australian
courts, obtained through the good offices
of heads of jurisdiction. These data are
not comprehensive but nevertheless
provide useful examples of courts
operating at different levels within the
court hierarchy. In this article, all data is
sourced from ROGS unless otherwise
indicated.

III. Size and Growth
Over the past 36 years, the Australian

judiciary has witnessed significant growth.
According to Barwick CJ, on 31
December 1976 there were 587 judicial

officers in Australia, across all
jurisdictions and all levels of the court
hierarchy. Of these, 50 per cent were
magistrates, 21 per cent were judges of
intermediate courts (predominantly district
and county courts),441 and the remaining
29 per cent were judges of supreme
courts. Viewed from a jurisdictional
perspective, 85 per cent of judicial officers
belonged to state courts, six per cent to
territorial courts, and nine per cent to the
federal courts (whose ranks had recently
been swelled by the establishment of the
Family Court of Australia). In later ‘State
of the Australian Judicature’ addresses,
Gleeson CJ indicated that there were 889
judicial officers in 1999, 976 in 2001, 939
in 2003, 956 in 2005, and 957 in 2007442.

Since 2003, the Productivity
Commission has also published data on
the number of ‘judicial officers’, defined
as ‘judges, magistrates, masters,
coroners, judicial registrars and all other
officers who, following argument and
giving of evidence, make enforceable
orders of the court’. 443 The ROGS data
are not strictly comparable to Barwick’s
or Gleeson’s figures because they are
collected on a fulltime equivalent (‘FTE’)
basis, which makes allowance for part-
time and acting judicial appointments.
Although Barwick’s ‘head count’ does not
do this, significant discrepancies are
unlikely because the practice of
appointing part-time or acting judges was

439 Kathy Mack and Sharyn Roach Anleu, ‘Who
Are Magistrates Today?’ (2004) August Law Society
Bulletin 32; Kathy Mack and Sharyn Roach Anleu,
‘The National Survey of Australian Judges: An
Overview of Findings’ (2008) 18 Journal of Judicial
Administration 5.

440 Mack and Roach Anleu, ‘The National
Survey’, above n 15, 6.

441 Intermediate courts also included judges of
industrial courts and commissions, and judges of
workers’ compensation commissions and boards.

442 Productivity Commission, Report on
Government Services 2012 (Productivity
Commission, 2012) 7.63. Since 2011, ROGS has

also provided data quality information as an
appendix to the chapter on courts.

443 Murray Gleeson, ‘The State of the
Judicature’ (Paper presented at the 31st Australian
Legal Convention, Canberra, 8–10 October 1999)
4; Murray Gleeson, ‘The State of the Judicature’
(Paper presented at the 32nd Australian Legal
Convention, Canberra, 11–14 October 2001) 1;
Gleeson, ‘State of the Judicature’ (2003), above n
8, 4; Murray Gleeson, ‘The State of the Judicature’
(Paper presented at the 34th Australian Legal
Convention, Gold Coast, 20–24 March 2005) 2;
Gleeson, ‘State of the Judicature’ (2007), above n
8, 1.
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uncommon in the 1970s. At 30 June 2012
there were 1081.5 FTE judicial officers in
Australia - an 84 per cent increase since
1976, and a 10.1 per cent increase in the

10 years since the ROGS data were first
collected. This is illustrated in Figure 1
using indices in which 2003 is the base
year (index=100).

Figure 1: Indices of judicial officers, Australian residents per judicial officer,
and lodgements, 2003–12

A growing proportion of these were
federal judicial officers, whose ranks rose
from 12.3 per cent of all Australian judicial
officers in 1999 to 14.6 per cent in 2007.

The growth in the number of judicial
officers stands in contrast to the
demand-side data: the number of civil and
criminal cases lodged in Australian courts
actually fell by 16.7 per cent over the
10-year period, from 1.761 million in 2003
(index=100) to 1.468 million in 2012
(index=83.3). There are several possible
explanations for this trend. There may be
fewer civil and criminal disputes in society
overall; larger numbers of disputes might
remain unresolved (signalling declining
access to justice); or disputes might be
resolved increasingly outside the formal
court system, such as through alternative
dispute resolution (‘ADR’) mechanisms or

Sources: ROGS (various years); Australian Bureau of Statistics, Cat No 3101.0

criminal diversionary programs. One
consequence of these alternative
mechanisms, supported anecdotally, is
that the judicial system now has to
adjudicate a higher proportion of complex
and time-consuming cases, which may
help to reconcile the apparent paradox of
declining lodgements but rising judicial
appointments. The declining caseload of
Australian courts has not been felt
uniformly across civil and criminal matters
- an issue discussed in greater detail in
Part VI below.

The Australian population has grown
substantially over this interval due to
natural increase (births minus deaths) and
net international migration. Has the
growth in the number of judicial officers
kept pace with the growth in the
population? In 2003 there were 20 264
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Australian residents for every judicial
officer (index=100); by 2012 this had
deteriorated by 3.5 per cent to 20 982
residents per judicial officer (index=
103.5), as shown in Figure 1. This
suggests that in recent times the growth
in the number of judicial officers has not
kept pace with the growth in population.
This is significant because, as the
Productivity Commission has noted, this
ratio can be seen as one measure of the
community’s access to the judicial
system.444 Yet over the longer term the
opposite is true: between 1977 and 2007
there was a 90 per cent increase in the
number of judicial officers compared with
a 45 per cent increase in population.445

It is not possible to draw conclusions
from these ratios about the adequacy of
the stock of judges in serving the
population’s legal needs, nor from the fact
that in 1976 the ratio appeared less
favourable - there were then 24 038
residents per judicial officer.446 Much will
depend on the level of legal disputation
in the community, the extent to which
disputes are resolved outside the court
system, and the productivity of judicial
officers in determining the cases that
come before them. This raises systemic

issues about the nature and extent of the
community’s legal needs, and the role of
the formal justice sector in meeting those
needs. Despite efforts in some
jurisdictions to assess the public’s legal
needs,447 there is a paucity of empirical
research into the demand-side of civil
justice in Australia.448

IV. The Rise of Lower Courts
Every first-year law student is

inculcated with the view that the
Australian court system is a hierarchy in
which magistrates’ courts form the lowest
tier, district or county courts the
intermediate tier, and supreme courts the
upper tier, with the High Court of Australia
sitting as the ‘keystone of the federal
arch’.449 The metaphor used to depict this
architecture is the pyramid, with its
suggestion of a large and solid base that
tapers gradually to its summit. The
existence of federal courts complicates
the picture, but they are accommodated
in the metaphor by incorporating the
Federal Court and Family Court into the
supreme court tier, and the Federal Circuit
Court (previously called the Federal
Magistrates Court) into the magistrates’
court tier.450 In this conception, the courts

444 Productivity Commission, above n 6, 7.27.
445 Gleeson, ‘State of the Judicature’ (2007),

above n 8, 2.
446 On 31 December 1976, the Australia

population was 14.11 million, compared with a
population of 587 judicial officers: Australian Bureau
of Statistics, ‘Australian Historical Population
Statistics, Cat No 3105.0.65.001’ (Australian Bureau
of Statistics, 2008) Table 1.1. Chief Justice Barwick
gives a figure of 15 609 residents per judicial officer,
but uses the adult population (presumably those 18
years or over) as the basis for comparison and does
not include masters or judicial registrars in the tally
of judicial officers: see Barwick, above n 1, 495.

447 These include the New South Wales Law
and Justice Foundation’s ‘NSW Legal Needs
Survey’ (2003) and the Victorian Law Reform
Commission, ‘Civil Justice Review: Report’
(Victorian Law Reform Commission, 2008). The
demand-side approach owes much to Dame Hazel
Genn’s path-breaking work in the United Kingdom:
Hazel Genn, Paths to Justice: What People Do and
Think about Going to Law (Hart, 1999).

448 See Susannah Sage-Jacobson, ‘The

Ongoing Search for a Demand-Side Analysis of Civil
Justice in Australia’ in Australasian Institute of
Judicial Administration (ed), Australian Courts:
Serving Democracy and its Publics (Australasian
Institute of Judicial Administration, 2013) 49, 66.

449 John Michael Bennett, Keystone of the
Federal Arch: A Historical Memoir of the High Court
of Australia to 1980 (Australian Government
Publishing Service, 1980).

450 In 2013, magistrates appointed to the
Federal Magistrates Court were retitled as judges
of the Federal Circuit Court of Australia: Federal
Circuit Court of Australia Legislation Amendment
Act 2012 (Cth). When introducing the change, the
Attorney General stated that the new titles better
reflected their constitutional status as Chapter III
judges and ‘the increasingly complex and difficult
work being undertaken by the Court’:
Commonwealth, Parliamentary Debates, House of
Representatives, 20 September 2012, 11361–2
(Nicola Roxon, Attorney-General). Nevertheless,
their core functions have not changed, and this
study assimilates these federal judicial officers with
the magistrates tier in the states and territories.
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are often thought of in ascending order of
importance - from the bottom of the court
hierarchy to the top - reflecting the
increasing law-making function as one
progresses from intermediate to higher
appellate courts.451

The reality of the court system is rather
different. As noted, in 2012 there were
1081.5 FTE judicial officers in Australia.
The majority of these (53.2 per cent) held
commissions in magistrates’ courts, but
the next largest tier was not the district
courts (which accounted for 19.5 per cent
of judicial officers) but the supreme courts,
with a 27.4 per cent share (see Figure
2).452 Thus, viewed from the perspective
of judicial labour, the Australian court

system is more an hourglass than a
pyramid. However, the national picture is
complicated by the fact that not all
jurisdictions have a three-tiered court
hierarchy. For those that do, the conven-
tional metaphor of the pyramid is gene-
rally an accurate one: the magistrates’
court is larger than the district court, which
is larger than the supreme court.453 Once
account is taken of the absence of an
intermediate-level court in three small
jurisdictions (Tasmania, the Australian
Capital Territory and the Northern
Territory) and in the much larger federal
jurisdiction, this ranking is changed and
the supreme courts gain numerical
ascendancy over the district courts on an
Australia-wide basis.

451 On the law-making function of intermediate
appellate courts, see Sir Anthony Mason, ‘The State
of the Australian Judicature’ (1987) 61 Australian
Law Journal 681, 685; Michael Kirby, ‘Overcoming
Equity’s Australian Isolationism’ (2009) 3 Journal
of Equity 1, 29–34; Keith Mason, ‘The
Distinctiveness and Independence of Intermediate
Courts of Appeal’ (2012) 86 Australian Law Journal
308.

452 Productivity Commission, above n 6, 7.28.
In these figures, the supreme court level includes
two federal courts (the Federal Court and the Family
Court), and the magistrates’ court level includes
children’s courts, coronial jurisdiction and judges
of the Federal Circuit Court.

453 Western Australia is an exception: in 2012
there were more judicial officers in its Supreme
Court than in its District Court.

Figure 2: Distribution of judicial officers and lodgements by level of court
hierarchy, 2012

Source: ROGS (2013)
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The demand side paints a more
conventional picture, but with a twist. In
2012, 93.1 per cent of all civil and criminal
cases lodged in Australian courts were
commenced in the magistrates’ courts,
with only 4.3 per cent commenced in the
district courts and 2.7 per cent in the
supreme courts (see Figure 2). This
conforms to the pyramid metaphor, but
the pyramid is one with an extraordinarily
wide base and a low apex. By this
measure, the lower courts are
overwhelmingly the most important in the
hierarchy for ‘[t]hey are the only courts
that the vast majority of people are likely
to have to face’.454 As far back as 1977,
Barwick CJ stated (with reference to the
growth in district and county courts) that
this ‘is a tendency to be encouraged’, as
increasing the workload of the lower
courts lessened the workload of the higher
courts and the demands on the senior
ranks of the profession.455 This patrician
attitude has been challenged, however,
by Gleeson CJ’s observation that,
whatever the interests of higher courts,
‘[i]t is upon the magistrates’ courts that
we depend principally for our ability to
make justice accessible to ordinary
people’.456

This description gives a snapshot at a
point in time, but the temporal trends
provide a valuable insight into the
evolution of the judicial system. Since
2003, the number of FTE judicial officers
in Australia has grown by 99.7 persons
(10.1 per cent) but this overall growth
masks important shifts between tiers of

the court hierarchy. The only tier to have
experienced significant positive growth
over this period is the magistrates’ courts,
which increased by 90.1 persons (18.6
per cent). By contrast, the number of
supreme court judges grew by only 2.0
per cent, and district court judges by 1.8
per cent, over the decade.

The reasons for the relative rise of
lower courts are not difficult to find. First,
there are constraints on the expansion of
the upper tiers of the court hierarchy,
particularly in the final court of appeal. The
High Court of Australia has had seven
justices for more than 100 years,457 in part
because the development of a coherent
body of jurisprudence is not assisted by
having a larger appellate body that sits in
panels.458 As Mason CJ has commented,
‘an increase in our numbers is unlikely to
add significantly to our work capacity …
and it may add to our difficulty in achieving
a consensus’.459 Similarly, the Supreme
Courts of Canada and the United States
comprise only nine justices, and the
Supreme Court of the United Kingdom 12
justices,460 despite national populations
that are substantially larger than
Australia’s.

Second, there are pressures that tend
to push cases to the lower tiers of the
hierarchy. The demand for better access
to justice suggests that a principle of
‘subsidiarity’ ought to apply to the court
system, whereby matters are devolved to
the lowest level consistent with the just
determination of the dispute. This can
promote access to justice by reducing

454 James Crawford and Brian Opeskin,
Australian Courts of Law (Oxford University Press,
4th ed, 2004) 87.

455 Barwick, above n 1, 492.
456 Gleeson, ‘State of the Judicature’ (2001),

above n 18, 1.
457 High Court of Australia Act 1979 (Cth) s 5;

James Popple, ‘Number of Justices’ in Michael
Coper, Tony Blackshield and George Williams (eds),
The Oxford Companion to the High Court of

Australia (Oxford University Press, 2001) 505.
458 On the challenges of parallel panels in

appellate courts, see Brian Opeskin, ‘Appellate
Courts and the Management of Appeals in Australia’
(Australian Institute of Judicial Administration, 2001)
39–43.

459 Mason, above n 27, 682.
460 Supreme Court Act, RSC 1985, c S-26, s

4(1); 28 USC §1 (2012); Constitutional Reform Act
2005 (UK) c 4, s 23(2).
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economic barriers to dispute resolution,
facilitating physical access to the
courts,461 and minimising delays to
hearing and determination. Chief Justice
Gleeson has spoken about this devolution
of jurisdiction as a time-honoured method
of shifting a backlog of cases to the lower
courts, where matters can be disposed
of more quickly and less expensively,462

although the problems of further
burdening the resource-constrained lower
courts should not be ignored. Public
finance considerations also put pressure
on the Executive to contain the growth in
the number of superior court judges: not
only do they command higher salaries
and larger staff, but their non-contributory
pension arrangements impose long-term
costs that do not exist when
commissioning judicial officers to the
lowest tier of the hierarchy.463

Governments are sometimes explicit
about this. In its 2009 strategic framework
for improving access to justice in the
federal civil justice system, the
Commonwealth Attorney- General’s
Department commented that: ‘Cost is a
factor in assessing both the demand and
supply aspects of access to justice. …
Where possible, matters should be
directed to the least cost option that
produces a fair outcome’.464

The report went on to compare the net
cost of providing a unit ‘service’ in 2007–
08, which was A$1484 in the Federal
Magistrates Court (now the Federal

Circuit Court), A$8817 in the Family Court
and A$17 590 in the Federal Court.465

Many mechanisms can be used to
achieve this goal. In civil cases, monetary
limits on the jurisdiction of lower and
intermediate courts encourage smaller
cases to be commenced lower in the
hierarchy, reinforced by cost penalties if
a plaintiff selects a higher court.466 In
criminal cases, there has been an
enormous expansion in the range of
offences that can be determined in
magistrates’ courts, either as summary
offences or indictable offences that can
be tried summarily. The downward
classification of formerly indictable
offences triable by judge and jury into the
domain of magistrates has been justified
by concerns about efficiency and
apprehension over expense and delays
associated with higher court justice.467

Third, magistrates’ courts have
become more appropriate vehicles for
receiving this expanded jurisdiction,
possibly in response to the new demands
made of them. They have shed their
historical roots as courts constituted by
non-remunerated lay persons to the point
where the modern Australian magistrate
‘is a judge in all but name’.468 Increasingly,
magistrates’ courts are professional
institutions staffed by judicial officers with
higher qualifications, greater legal
experience and better access to
continuing legal education than their
earlier incarnations - a metamorphosis

461 According to Barwick CJ, ‘because the
districts within which [district and county courts]
operate are spread throughout the country, the law
is brought close to the citizen, losing much of that
sense of remoteness which courts sitting in the
capital cities of the States tend to engender’:
Barwick, above n 1, 492.

462 Gleeson, ‘State of the Judicature’ (2005),
above n 18, 3.

463 Brian Opeskin, ‘The High Cost of Judges:
Reconsidering Judicial Pensions and Retirement
in an Ageing Population’ (2011) 39 Federal Law
Review 33.

464 Attorney-General’s Department, ‘A Strategic
Framework for Access to Justice in the Federal Civil
Justice System’ (Australian Government, 2009) 34.

465 Ibid 37.
466 Crawford and Opeskin, above n 30, 113–

17.
467 David Brown et al, Criminal Laws: Materials

and Commentary on Criminal Law and Process in
New South Wales (Federation Press, 5th ed, 2011)
228.

468 John Lowndes, ‘The Australian Magistracy:
From Justices of the Peace to Judges and Beyond:
Part II’ (2000) 74 Australian Law Journal 592, 592.
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that has been documented by many
writers, even if the changes are
incomplete.469

V. The Rise of Federal Courts
One of the most remarkable

transformations of the Australian judicial
system in the 20th century was the
expansion of the federal courts. The High
Court, established in 1903, was the first
federal court. In the decades following
Federation, Parliament chose not to
create a full and separate system of
federal courts, such as existed in the
United States, but rather to confer federal
jurisdiction on state courts470 - a choice
that has been memorably described as
an ‘autochthonous expedient’.471 Over the
years, exceptions were made in
specialised areas: the Commonwealth
Court of Conciliation and Arbitration was
established in 1904, the Federal
Bankruptcy Court in 1930, and the
Commonwealth Industrial Court (later
renamed the Australian Industrial Court)
in 1956. However, major change did not
arrive until the Family Court was
established in 1975 and the Federal Court
in 1976.472 In 1999 the Federal
Magistrates Court was added to provide
a lower tier in the federal judicial
hierarchy, and renamed the Federal
Circuit Court of Australia in April 2013.473

There are various explanations for the
change in attitude towards the creation
of new federal courts and the conferral of
jurisdiction on them.474 One consideration
was that a federal court with national
operation could attain uniformity in the
interpretation and development of federal
law, which state courts interpreting the
same laws could not achieve as readily.
This was the view of Barwick CJ at the
time of the Federal Court’s creation, and
a major reason for his advocacy for a
larger appellate role for the Federal
Court.475 Another consideration was that
conferring federal jurisdiction on federal
courts enabled judges to develop
specialist expertise regarding the subject
areas entrusted to them - for example in
the area of family law. A third
consideration was based on political
accountability. In the words of Prime
Minister Gough Whitlam, ‘[j]udges who
are called on to interpret and apply
statutes should be appointed by
governments responsible to the
parliaments which passed those
statutes’476 - a view that came to be
supported many years later by a
powerfully constituted advisory committee
to the bicentennial Constitutional
Commission.477 However, speaking
critically of the Federal Court’s creation
in his 1981 ‘State of the Australian

469 John Lowndes, ‘The Australian Magistracy:
From Justices of the Peace to Judges and Beyond:
Part I’ (2000) 74 Australian Law Journal 509;
Lowndes, above n 44; Sharyn Roach Anleu and
Kathy Mack, ‘The Professionalization of Australian
Magistrates: Autonomy, Credentials and Prestige’
(2008) 44(2) Journal of Sociology 185; Graeme
Henson, ‘Twenty-Five Years of the Local Court of
New South Wales’ (2010) 22(6) Judicial Officers’
Bulletin 45.

470 Australian Constitution s 77(iii); Judiciary Act
1903 (Cth) s 39(2).

471 R v. Kirby, Ex parte Boilermakers’ Society
of Australia (1956) 94 CLR 254, 268.

472 Family Law Act 1975 (Cth) s 21; Federal
Court of Australia Act 1976 (Cth) s 5.

473 Federal Circuit Court of Australia Act 1999
(Cth) s 8; Federal Circuit Court of Australia
Legislation Amendment Act 2012 (Cth) s 3 sch 1.

474 See Brian Opeskin, ‘Federal Jurisdiction in
Australian Courts: Policies and Prospects’ (1995)
46 South Carolina Law Review 765.

475 Barwick, above n 1, 491.
476 E G Whitlam, commenting on M Byers and

P Toose, ‘The Necessity for a New Federal Court:
A Survey of the Federal Court System in Australia’
(1963) 36 Australian Law Journal 308, 327.

477 Advisory Committee on the Australian
Judicial System, ‘Report to the Constitutional
Commission’ (Constitutional Commission, 1987)
28.
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Judicature’ address, Gibbs CJ rejected
this view, stating that ‘it is in truth a
rejection of the principle of judicial
independence to suggest that only judges
appointed by the Commonwealth should
administer Commonwealth laws’.478 A
final consideration in the creation of addi-
tional federal courts was the pragmatic
one of lightening the workload of the High
Court, whose original jurisdiction had
become quite burdensome.479

The creation of new federal courts did
not pass without disparagement from
some quarters. Chief Justice Gibbs
controversially remarked in 1985 that the
creation of the Family Court was a
mistake because the limited scope and
emotionally exhausting nature of its
jurisdiction made it difficult to maintain the
highest standards in judicial
appointment.480

Nevertheless, once the process of
federalisation had begun, it developed its
own momentum - the more that federal
jurisdiction was conferred on federal
courts, the more appropriate it seemed
to confer further jurisdiction on those
courts.481 This led to a rapid increase in
the size of the federal judiciary, illustrated
in Figure 3 using three data sources:
ROGS data (2003–12), court annual
reports, and data obtained from heads of
jurisdiction on file with the author.482 The
Federal Court and the Family Court grew
steadily in their early years but levelled

off at around 45–50 judges by the early
1990s for the Family Court, and by the
late 1990s for the Federal Court.483 The
Federal Circuit Court grew even more
rapidly in its first decade, increasing from
just 10 magistrates in 2000 to 62.4 FTE
magistrates in 2012, and only recently has
its rapid expansion slowed. Because one
of the main objectives of establishing the
Federal Circuit Court was to determine
less complex family law matters, the
growth in the size of that Court has come
at the expense of the Family Court, which
has steadily declined in size for a decade.
Throughout this period, the High Court
retained its longstanding complement of
seven justices.

Figure 3 illustrates patterns in the
development of the federal judicial system
- rapid early growth, stabilisation, and
changing relativities between the courts -
but says nothing about the relationship
between federal courts and state courts.
This was a matter of some delicacy in the
1970s and 1980s, as state court judges
became concerned about the erosion of
the jurisdiction and status of their courts
at the hands of the federal legislature.484

The extent to which the federal courts
grew at the expense of the state courts in
those years is a matter of conjecture. In
1981, Gibbs CJ expressed his belief that
the federal courts had unnecessarily
taken away jurisdiction that would
otherwise have been conferred on state
supreme courts.485 In some fields there

478 Gibbs, above n 3, 677–8.
479 Sir Garfield Barwick, ‘The State of the

Australian Judicature’ (1979) 53 Australian Law
Journal 487, 489.

480 Sir Harry Gibbs, ‘The State of the Australian
Judicature’ (1985) 59 Australian Law Journal 522, 522.

481 Advisory Committee on the Australian
Judicial System, above n 53, 28.

482 Discontinuities between the data series arise
largely from different definitions of ‘judicial officer’.
The ROGS data include judicial registrars and are
calculated on an FTE basis whereas the other data
are based on a head count.

483 The spike in the number of judicial officers in

the Federal Court in 2012 is anomalous. It remains
to be seen whether this level can be sustained.

484 Sir Laurence Street, ‘The Consequences of
a Dual System of State and Federal Courts’ (1978)
52 Australian Law Journal 434; Sir Walter Campbell,
‘The Relationship between the Federal Court and
the Supreme Courts of the States’ (1979) 11
University of Queensland Law Journal 3; A J
Rogers, ‘State Federal Court Relations’ (1981) 55
Australian Law Journal 630. This concern arose
despite the fact that the jurisdiction conferred on
federal courts was often concurrent with that of state
courts.

485 Gibbs, above n 3, 677.
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was a transfer of discrete subject matter
from state courts to federal courts, such
as occurred with bankruptcy law in 1930
and family law in 1975. In other fields the
new federal jurisdiction reflected novel
government regulation of social and
economic activity, such as the consumer
protection laws that arrived with the Trade
Practices Act 1974 (Cth). Federal expan-
sion in these fields did not occur by
carving existing jurisdiction out of the state
court systems although, as noted, the
supreme courts would otherwise have
been a natural repository of such new
jurisdiction.

It is worth recalling that the distribution
of workload between state and federal

courts is not coextensive with the distribu-
tion of state and federal jurisdiction.
Federal courts can generally only
exercise federal jurisdiction,486 but state
courts can exercise both state jurisdiction
and such federal jurisdiction as is
conferred on them. The conceptual basis
of jurisdiction exercised in a particular
case can be difficult to determine. For
example, an action brought in a state court
between residents of different states is a
federal claim, even if based on a common
law cause of action,487 while a matter
within state jurisdiction may be converted
unexpectedly into a federal one if a federal
element arises in the course of litiga-

Figure 3: Number of judicial officers in the federal courts, 1976–2012

Sources: ROGS (various years); Federal Circuit Court, annual reports;
court data on file with author.

486 An exception is a federal court’s accrued
jurisdiction, which allows it to determine a
non-federal claim that is not severable from a
federal claim: see Leslie Zines, Cowen and Zines’s
Federal Jurisdiction in Australia (Federation Press,
2002) 142–7. For a time, the cross-vesting
legislation purported to allow some federal courts
to exercise state jurisdiction, but this was held to
be constitutionally invalid in Re Wakim; Ex parte

McNally (1999) 198 CLR 511. See Brian Opeskin,
‘Cross-vesting of Jurisdiction and the Federal
Judicial System’ in Brian Opeskin and Fiona
Wheeler (eds), The Australian Federal Judicial
System (Melbourne University Press, 2000) 299.

487 This federal ‘diversity’ jurisdiction (so-called
because it is based on diversity of residence) is
established by s 75(iv) of the Constitution.
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tion.488 Data on the relative importance of
state and federal jurisdiction are thus
impossible to obtain - all that can be said
with confidence is that the number of
federal judicial officers and the number
of lodgements in federal courts underesti-
mate the true importance of federal
jurisdiction in the Australian judicial
system because some federal jurisdiction
is exercised by state courts.

The changing relationship between the
state and federal courts in more recent
years is better understood using ROGS
data. On the supply side, the federal
courts represented 13.9 per cent of all
Australian judicial officers in 2012, and
hence they are a numerically small (but
qualitatively important) part of the
Australian court system. The demand-
side data confirms this: the federal courts
represented just 7.9 per cent of all
Australian lodgements in 2012. However,
the statistical balance between the state
and federal court systems has been
volatile. On the supply side, the size of
the federal judiciary increased by 19.6 per
cent between 2003 and 2012, compared
with only 8.7 per cent growth in the states
and territories. On the demand side,
federal lodgements decreased by 10.5
per cent between 2003 and 2012,
compared with a 17.2 per cent decline in
lodgements in the states and territories.

Thus it can be seen that the federal
courts have enjoyed relatively faster
growth in personnel than state and
territory courts, while the decline in their
caseload has been tempered in
comparison with the states and territories.

A possible explanation for the apparent
paradox between expanding judiciaries
and shrinking civil caseloads has been
noted above; namely, the loss of simpler
cases to ADR mechanisms and hence the
concentration of longer, more complex
cases in the courts. This may also provide
an explanation for the differential
experience of federal and state courts:
complex cases might be accumulated in
federal courts more rapidly than in state
courts. However, empirical evidence does
not provide strong support for the
hypothesis of greater complexity. In
surveys of judicial officers conducted in
2007, 67 per cent of magistrates and 50
per cent of judges considered that their
judicial functions had increased since
their appointment, yet only 10 per cent of
responding magistrates and 11 per cent
of responding judges gave increased
complexity as a reason for the
increase.489

VI. Stratification by Subject Matter
Since their inception, Australian courts

have had authority to determine both civil
and criminal matters. Although
enforcement of criminal law was the most
pressing function of courts in the first
years of European settlement, a civil court
operated in New South Wales from 1788
to deal with the developing trading
economy of the new colony.490 In recent
years, the rise of civil and administrative
penalties has blurred the boundaries to a
degree,491 but the distinction between civil
and criminal jurisdiction remains central
to the administration of justice.

488 Commonwealth v. Hospital Contribution
Fund of Australia (1982) 150 CLR 49, 62 (Mason
J): ‘the exercise of federal jurisdiction may suddenly
intrude into the exercise of non-federal jurisdiction
without the court or the parties perceiving that a
federal element has arisen’. See also Agtrack (NT)
Pty Ltd v. Hatfield (2005) 223 CLR 251, 262–3.

489 Mack, Wallace and Roach Anleu, above n
12, 32–3. Other explanations for the increase in

judicial workload included expanded jurisdiction,
more cases/longer lists, and legislative change.

490 Bruce Kercher, An Unruly Child: A History
of Law in Australia (Allen & Unwin, 1995) 45–7.

491 Australian Law Reform Commission,
‘Principled Regulation: Federal Civil and
Administrative Penalties in Australia, Report 95’
(2002) 65–9.
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Differences in substantive law, as well as
in curial procedure, rules of evidence and
remedies, have encouraged the
specialisation of legal practitioners and
judicial officers in civil or criminal fields.
Structurally, this is reflected in the
organisation of many courts. The
Victorian Supreme Court, for example,
has three trial divisions (Criminal,
Common Law, and Commercial/Equity),
while the New South Wales Supreme
Court makes a distinction at the appellate
level, with a separately constituted Court
of Appeal and Court of Criminal Appeal,
albeit with overlapping judicial
membership.

This part considers three questions:
the relative importance of civil and
criminal jurisdiction in the architecture of
the legal system; the way in which that
relationship has changed over time; and
differences in the civil–criminal balance
at different levels of the court hierarchy.
As with previous topics, the questions can
be viewed from a supply-side or
demand-side perspective. Analysis of the
supply side is assisted by ROGS data that
enumerate FTE judicial officers by the
proportion of their time allocated to civil
and criminal work.

Whether by coincidence or design,
judicial time is allocated to civil and
criminal matters in approximately equal
measure across the entire court system.
In 2012, 52.6 per cent of FTE judicial
officers were allocated to criminal matters
and 47.4 per cent to civil matters. Data
on lodgements offers an identical picture
- 52.7 per cent of all Australian
lodgements were criminal matters and
47.3 per cent were civil matters,
reinforcing the equal importance of each
field to the system as a whole.

Temporal changes in these relation-
ships have been modest. On the supply
side, the proportion of judicial time
allocated to civil matters and criminal
matters has changed little as the judiciary
has grown over the past 10 years,
fluctuating between a low of 49.9 per cent
criminal work (2005) to a high of 54.1 per
cent criminal work (2009). Yet closer
analysis suggests a more subtle picture.
Between 2003 and 2012 there was a net
addition to the Australian judiciary of 99.7
FTE judicial officers, and 64.8 per cent of
this net gain was in the criminal area,
reflecting the fact that the growth in judicial
labour allocated to crime was nearly
double the growth in judicial labour
allocated to civil matters.

On the demand side, as noted in Part
III, there was a 16.7 per cent decline in
the total number of cases lodged in
Australian courts between 2003 and 2012
(a reduction of nearly 294 000 cases).
This decrease has not been borne equally
in civil and criminal matters: 70 per cent
of the reduction occurred in civil matters
and only 30 per cent in criminal matters.
The reasons for the reduction are different
in each case. In relation to criminal
matters, data compiled by the Australian
Institute of Criminology indicate that there
has been a substantial decline in the
number of crimes recorded by police over
the past decade, and this naturally flows
through to the number of criminal matters
lodged in the courts. In the decade 2001–
10, the total number of crimes recorded
across eight major crime categories fell
by 36 per cent.492 The decline was most
pronounced for property crimes, where
the reduction was as much as 61 per cent
in one category (motor vehicle theft), while
the statistics for violent crimes were more

492 Australian Institute of Criminology,
‘Australian Crime: Facts and Figures 2011’
(Australian Institute of Criminology, 2012) 1–5. The
eight major crime categories are: homicide, assault,
sexual assault, robbery, kidnapping, and abduction

(as violent crimes), and unlawful entry with intent,
motor vehicle theft, and ‘other theft’ (as property
crimes). These categories are said to account for
60 per cent of all crimes recorded by police: at 1.
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variable, ranging from a decline of 45 per
cent in robbery to an increase of 12 per
cent in assault. Explanations for the
decline in the level of crime in Australia,
as in many other industrialised countries,
must be sought in the criminology litera-
ture, where there is little consensus,493

but the implications of the decline for the
courts seem clear.

In relation to civil matters, it is tempting
to conclude that ADR mechanisms have
provided a growing number of alternatives
to litigation in civil cases. The move
towards ADR has been fuelled by the pull
factors of speed and informality, but also
by the push factor of cost. In his 1989
‘State of the Judicature’ address, Mason
CJ lamented that substantial fees for the
use of court facilities were driving litigants
to commercial arbitration, leading to
separate public and private systems of
justice, and potential difficulty in recruiting
judges.494 Yet it is difficult to be categorical
about the role of ADR in explaining the
decline in civil lodgements. In 2009, the
National Alternative Dispute Resolution
Advisory Council (‘NADRAC’) noted in a
report to the Commonwealth Attorney-
General that ‘there is very little empirical
data available about the provision and use
of ADR’ outside the family law arena, and
this made it ‘impossible to get a clear
picture of the interaction between ADR
and other civil justice services, including
litigation’.495

In addition, the tort law reforms that
occurred in most Australian jurisdictions
between 2002 and 2004, following the Ipp
Review,496 caused a substantial decline
in personal injury litigation.497 The largest
relative declines in claiming rates before
and after the Ipp Review have been
reported for Victoria (-82 per cent),
Queensland (-71 per cent) and New
South Wales (-63 per cent), with the
reductions concentrated at the district
court rather than the supreme court
level.498 The net result is that criminal
matters form a growing majority of cases
in the Australian judicial system.

However, this description masks
significant stratification between courts in
the balance between civil and criminal
work. In 2012, judges of state and territory
supreme courts allocated 31.9 per cent
of their time to criminal work, but judicial
officers in the district courts and
magistrates’ courts allocated more than
twice this to criminal work (68.2 per cent
and 70.1 per cent, respectively).499 Figure
4 shows how this proportion has changed
over time. Notably, the proportion of
criminal work in the district courts rose
steadily from 59.4 per cent in 2003 to 71.9
per cent in 2011 before declining slightly
the following year. These figures indicate
that Australian supreme courts are
predominantly civil courts, while district
courts and magistrates’ courts are
predominantly criminal courts.

493 Andromachi Tseloni et al, ‘Exploring the
International Decline in Crime Rates’ (2010) 7
European Journal of Criminology 375.

494 Sir Anthony Mason, ‘The State of the
Australian Judicature’ (1989) 15 Commonwealth
Law Bulletin 1533, 1535.

495 National Alternative Dispute Resolution
Advisory Council, ‘The Resolve to Resolve:
Embracing ADR to Improve Access to Justice in
the Federal Jurisdiction’ (Commonwealth of
Australia, 2009) 82–3.

496 David Ipp et al, ‘Review of the Law of
Negligence: Final Report’ (Commonwealth of

Australia, 2002) (‘Ipp Review’).
497 See, eg, Civil Liability Act 2002 (NSW).
498 E W Wright, ‘National Trends in Personal

Injury Litigation: Before and After “Ipp”’ (Law Council
of Australia, 2006) 14. The report examined
personal injury cases other than motor vehicle and
workplace injury.

499 Case lodgement data shows even greater
stratification by court. In 2012 only 14.9 per cent of
supreme court lodgements were criminal but the
district courts had three times, and the magistrates’
courts four times, that proportion.
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VII. Regional Dynamics
In addition to the macro-level changes

across the whole judicial system, it is
relevant to consider differences between
the courts of the various states and
territories. There are significant regional
differences in population size, population
growth rates and levels of economic
activity, and these can have far-reaching
implications for courts. Three examples
illustrate the point. First, population size
has a bearing on court structure - it is no
coincidence that the least populous
jurisdictions (Tasmania, Australian
Capital Territory and the Northern
Territory) have a two-tiered rather than a
three-tiered hierarchy, with no district
court. Second, population size can impact
on the type of matters determined in the
courts - large commercial centres might
spawn more civil and commercial work,
while large urban concentrations might
give rise to more crime. Third, a

jurisdiction whose population (and hence
judiciary) is growing slowly has less
capacity to alter the composition of its
courts through new appointments than a
jurisdiction whose judiciary is expanding
rapidly. The spatial distribution of
Australia’s population has changed
significantly over time, making it ‘one of
the most dynamic and policy-relevant
dimensions of the nation’s contemporary
demography’.500 These changes occur
slowly but their cumulative impact can be
large. As Australia’s population has grown
sixfold since Federation, the share of the
population in the south-eastern states has
steadily lessened. Between 1901 and
2012, the population share of four states
(New South Wales, Victoria, South
Australia and Tasmania) declined, while
the population share of Queensland and
Western Australia increased. As a
consequence, Western Australia overtook
South Australia in 1982 as the fourth most

Figure 4: Proportion of judicial time allocated to criminal work by level of
court hierarchy, 2003–12

Source: ROGS (various years)

500 Graeme Hugo, ‘Changing Patterns of
Population Distribution in Australia’ (2002) special
issue Journal of Population Research 1, 1.
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populous state, and it is projected that
Queensland will overtake Victoria in 2051
as the second most populous state.501

The long-term implications of these
regional population trends are likely to be
significant for state and territory courts.
However, ROGS data are unlikely to
reveal significant temporal trends
because of the short interval for which the

data are available (that is, 2003–12).
Table 1 compares the absolute number
of FTE judicial officers in each state and
territory in 2003 and 2012, as well as the
share of the judiciary attributable to each
state and territory in those years. The
Table omits the federal judiciary, hence
the figures differ from those discussed in
Part III.

All jurisdictions experienced growth in
the absolute number of FTE judicial
officers between 2003 and 2012, except
New South Wales and the Australian
Capital Territory, where there were
modest absolute declines (–1.9 and –1.4
FTE officers, respectively). An
examination of the relative shares of each
state and territory shows that New South
Wales and Victoria have the largest
judiciaries, accounting for over half of all
state and territory judicial officers,
followed by Queensland and Western
Australia. Demand-side data on
lodgements reveals the same regional
patterns.

One issue on which there is significant
regional variation is the relationship
between the size of the population and
the size of the judiciary, which can be
seen by examining the average number
of residents ‘serviced’ by a judicial officer
in each state or territory. As noted above,
this is regarded as a potential measure
of access to the judicial system. Figure 5
shows marked differences in the level of
servicing, although there are no clear time
trends. In 2012, the average across all
states and territories was 24 369 residents
per judicial officer, but jurisdictions ranged
from the Northern Territory, which was 62
per cent better serviced than the average

501 Australian Bureau of Statistics, ‘Australian
Demographic Statistics, Cat No 3101.0’ (ABS,
2012), Table 4; Australian Bureau of Statistics,

‘Population Projections, Australia, 2006 to 2101,
Cat No 3222.0’ (ABS, 2012) Tables 5 and 8 (Series
B projection).
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Figure 5: Number of residents per judicial officer by jurisdiction, 2003–12.

Sources: ROGS (various years); Australian Bureau of Statistics, Cat No 3101.0

(9173 residents per judicial officer), to
Queensland, which was 22 per cent more
poorly serviced (29 843 residents per
judicial officer).

Further research is needed to explain
why judicial staffing is relatively high in
jurisdictions like the Northern Territory
and relatively low in others like
Queensland. Potential explanations
include the size and geography of the
state or territory, the civil–criminal case
mix, the nature of criminal and civil actions
lodged, the court level case mix, and the
productivity of judges and magistrates.
For example, the Northern Territory is a
geographically large jurisdiction with
many remote Indigenous communities. It

also has one of the highest proportions
of criminal case load - in 2012, 68.1 per
cent of all lodgements in the Territory
were criminal, compared with a national
average of 57.2 per cent. These
considerations may go some way to
explaining the judicial staffing levels,
although the Northern Territory is not
unique in these respects.502 However,
these patterns have not been static. New
South Wales experienced a decline in its
share of judicial officers of 2.8 percentage
points (from 31.8 to 29.1 per cent). The
change in the shares of other jurisdictions
was small but the period in question is
too short to discern any long-term trends.

502 The percentage shares of total (civil and
criminal) lodgements in state and territory courts in
2012 were as follows: NSW 27.5, Vic 25.3, Qld 21.0,
WA 13.3, SA 7.6, Tas 2.6, ACT 0.9, NT 1.8.

503 Michael McHugh, ‘Women Justices for the
High Court’ (Speech delivered at the High Court
Dinner hosted by the Western Australia Law
Society, Perth, 27 October 2004).

VIII. Women in the Judiciary
One of the fundamental transforma-

tions that has taken place in the Australian
judiciary is the change in its gender
composition. Judicial office has long been
a male-dominated profession, the product

of ‘discriminatory, systemic and structural
practices in the legal profession’ that
prevent female advocates from receiving
the same opportunities as male
advocates.503 It is not intended to address
here the very rich literature on women and
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the judiciary,504 but rather to present key
data that can inform our understanding
of this important transformation.

Although Australia’s first female judge
(Dame Roma Mitchell) was appointed to
the Supreme Court of South Australia in
1965, nearly 50 years ago, significant
inroads have been made only in the past
two decades. Women now comprise well
more than half of those who graduate from
law schools,505 but only about one-third of
all Australian judicial officers are female,
which is reasonably similar to the
experience in Canada, the United Kingdom
and the United States.506 In 2012, the
highest concentrations of female judicial
officers were found in the Australian
Capital Territory (45.5 per cent) and
Victoria (38.3 per cent), and the lowest
concentrations in Tasmania (25 per cent)
and South Australia (26.9 per cent).507

Gender statistics compiled by the AIJA
show changes in the gender composition
of the Australian judiciary both across time
(since 2000) and by level of the court
hierarchy. Figure 6 illustrates this using

the sex ratio (that is, the number of males
per 100 females), which is a standard
demographic measure of the gender
composition of a population: a ratio
greater than 100 indicates a predo-
minance of males, while a ratio less than
100 indicates a predominance of females.
The gender balance of the judiciary has
changed significantly over time. In 2000,
there were 480.6 male judicial officers for
every 100 female judicial officers, but by
2012 this had improved to 205.0 males
for every 100 females. Nevertheless,
there is a significant distance to travel in
achieving gender parity - there are still
more than twice as many males as
females in the judiciary.508

There have been improvements in
gender balance at all levels of the court
hierarchy, but there are also sizable
differences in sex ratios by court level
(Figure 6). Male dominance increases
with the status of the court, and thus the
greatest gender imbalances are generally
found in the higher courts. In 2012, the
number of male judicial officers per 100
female judicial officers was 281.2 for

504 For Australian literature see, eg, Sharyn
Roach Anleu, ‘Women in the Legal Profession:
Theory and Research’ in Patricia Weiser Easteal
and Sandra McKillop (eds), Women and the Law
(Australian Institute of Criminology, 1993) 193;
Margaret Thornton, Dissonance and Distrust:
Women in the Legal Profession (Oxford University
Press, 1996); Rosemary Hunter and Helen
McKelvie, ‘Equality of Opportunity for Women at
the Victorian Bar’ (Victorian Bar Council, 1998);
Law Society of New South Wales, ‘After Ada: A
New Precedent for Women in Law’ (Law Society
of New South Wales, 2002); Rosemary Hunter,
‘Women in the Legal Profession: The Australian
Profile’ in Ulrike Schultz and Gisela Shaw (eds),
Women in the World’s Legal Professions (Hart,
2003) 87; Rachel Davis and George Williams,
‘Reform of the Judicial Appointments Process:
Gender and the Bench of the High Court of
Australia’ (2003) 27 Melbourne University Law
Review 819; Ingmar Taylor and Chris Winslow, ‘A
Statistical Analysis of Gender at the NSW Bar’
(2004) Winter Bar News 20; Margaret Thornton,
‘“Otherness” on the Bench: How Merit is Gendered’

(2007) 29 Sydney Law Review 391; Ruth McColl,
‘Judicial Appointment’ (2008) 30 Sydney Law
Review 155; Sara Charlesworth and Iain Campbell,
‘Report on a Scoping Study for an Attrition Study of
Victorian Lawyers’ (RMIT, 2010).

505 Data compiled by the Department of
Education, Employment and Workplace Relations,
on file with the author, show that 60.1 per cent of
Australian law graduates in 2009 were women.

506 Kathy Mack and Sharyn Roach Anleu,
‘Entering the Australian Judiciary: Gender and Court
Hierarchy’ (2012) 34 Law and Policy 313, 313.

507 AIJA, gender statistics 2012. The latest
year’s data can be found at: <www.aija.org.au/
index.php/gender-statistics>.

508 An equal number of male and female judicial
officers is not necessarily an appropriate social goal.
Judicial appointments should be based on merit
and thus there is no reason to suppose that men or
women should be limited to a half-share. However,
if ‘merit’ is a normally distributed attribute in a large
population, one would expect no significant
difference between men and women.
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Australian supreme courts (including the
High Court, Federal Court and Family
Court), and 259.0 for district courts, but
only 161.6 for magistrates’ courts.

Different explanations have been
given for the gender stratification by court
level. One possibility is that the
appointments process is more gender
biased at the higher levels. This is
consistent with the ‘glass ceiling’
hypothesis, namely, that invisible barriers
block the upward movement of women to
senior professional ranks. The claim is not
merely that there is a persistent gender
gap in authority, but that this disadvantage
intensifies as one progresses up an
organisational hierarchy.509 On this view,
fairer and more transparent appointments
processes will redress the represen-
tational bottleneck.510 The apparent lack
of women at the district court level may

also reflect women moving at a faster rate
from that court into higher courts, just as
the paucity of women among the senior
ranks of the Bar may be a natural
consequence of the elevation of female
silks to the Bench.511 An alternative
explanation, proposed by Mack and Roach
Anleu, is that different factors attract men
and women into different positions within
the judiciary.512 Their national survey of
judges revealed that ‘value to society’,
‘hours’, and ‘opportunity for career
enhancement’ were more important
reasons for becoming a judge or
magistrate for women than for men at each
court level. Women may thus be more
likely to see a judicial appointment at any
level as a positive move, while men may
require a higher-level appointment to justify
the perceived sacrifices associated with
appointment to the Bench.

Figure 6: Sex ratio of judicial officers by level of court hierarchy, 2000–12

Source: AIJA

509 Janeen Baxter and Erik Olin Wright, ‘The
Glass Ceiling Hypothesis: A Comparative Study of
the United States, Sweden, and Australia’ (2000)
14 Gender & Society 275.

510 George Winterton, ‘The Appointment of
Federal Judges in Australia’ (1987) 16 Melbourne
University Law Review 186; Davis and Williams,

above n 80; Thornton, ‘“Otherness” on the Bench’,
above n 80.

511 Margaret McMurdo, ‘State of the Profession’
(Paper presented at the Australian Women Lawyers
Third National Conference, Brisbane, 7 August
2010).

512 Mack and Roach Anleu, above n 82, 338–9.
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Even within a court level, there can be
significant differences between the states
and territories, leading one to contemplate
the nature of the barriers that have made
some jurisdictions more resistant to
change. Among the district courts, for
example, the sex ratio in 2012 varied from
153.8 in Victoria to 633.3 in South
Australia, making the latter the most
male-dominated court in the country, with
more than six times as many males as
females. Conversely, particular courts
stand out as having moved closer to
gender parity than others: in 2012 the sex
ratio was lower than 150 males per 100
females in the High Court, the Family
Court, and in the magistrates’ courts in
New South Wales, Victoria and the
Australian Capital Territory.

The data just described focuses on the
gender composition of the stock of judicial
officers at a point in time. The sex ratio of
a court, or a group of courts, will reflect
historical discriminatory practices
because courts comprise individuals
appointed at different points in time over
long intervals. However, the proportion of
women in the judiciary is unlikely to
change rapidly if the pool of existing
judicial officers is large and the annual
turnover is small. It would be revealing to
examine the gender composition of the
flow of individuals into and out of the
judiciary, since the characteristics of the
stock of judicial officers simply reflect the
accumulated experience of annual
increments and decrements. In particular,
it would be valuable for future research
to investigate trends in the gender
composition of annual judicial appoint-
ments, for only this permits an assess-
ment of the present-day appointment
practices of the Executive.

The focus in this part on the gender of
the judiciary should not be taken to
indicate that sex is necessarily the only
demographic variable to have undergone
transformation in recent years. The age
structure of the judiciary is also a matter
of considerable interest - reflecting
changes in the age patterns of entry and
exit, both recent and past. The age of
appointment is affected by the time
required to attain the educational
qualifications and practical experience
necessary for the effective performance
of judicial functions, and by the manner
in which the Executive exercises its
discretion in selecting appointees. The
age of exit is affected by death rates,
mandatory retirement ages, and the
incentives for resignation that arise from
pension and superannuation arrange-
ments. In addition to age, the ethnicity,
ancestry and country of birth of judicial
officers are also matters of interest.
Australia has one of the highest
percentages of foreign-born inhabitants
of any country in the world, and it would
be valuable to know the extent to which
the diversity of immigration is reflected in
the composition of the judicial workforce.
There is little public data on these issues
- none of it in the ROGS data analysed in
this study - and it remains a worksite for
future research.513

IX. Conclusion
By 2056, Australia’s population is

projected to grow to 35.47 million - an
increase of 55 per cent from the estimated
resident population in January 2013.514

What might the judicature look like in that
environment, nearly 45 years hence?
There are different approaches to

513 The first comprehensive national social-legal
study of the Australian judiciary provides answers to
some of these questions: see Mack and Roach Anleu,
‘The National Survey’, above n 15. On federal judges,
see Andrew Goldsmith, ‘A Profile of the Federal
Judiciary’ in Opeskin and Wheeler, above n 62, 365.

514 This is the medium growth variant. Other
projections for 2056 range from high growth (42.51
million) to low growth (30.91 million) scenarios:
Australian Bureau of Statistics, ‘2012 Year Book,
Cat No 1301.0’ (ABS, 2012) 245.
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answering this type of question.
Futurologists often speculate boldly about
futures that look very different from the
present, rejecting the common assump-
tion that what lies ahead will be a ‘steady
growth’ extension of the past. 515 Radical
visions for the future include the complete
transformation of the court system
through technologies that enable humans
to transcend their biological limitations.516

In a world of artificial intelligence, the
process of legal reasoning might be
automated, making judges and courts
redundant.517

While it is thought-provoking to
speculate about distant futures, this article
does not traverse that path. Instead, it opts
for the modest goal of documenting what
we reliably know about the evolution of
the Australian judicial system in the
relatively recent past. Over the short to
medium term it is likely that the courts of
tomorrow will be related to the courts of
today through a process of incremental
adaptation or evolution. Over the longer
term, such assumptions become less
reliable. Nevertheless, a better under-
standing of past trends is important in
evaluating more speculative futures. In
the business world, ‘scenario planning’ is
an emerging methodology designed to
provide a framework for speculation about
the future. It seeks to overcome the usual
errors in decision-making (over-confi-
dence and tunnel vision) by helping
planners to recognise, consider and
reflect on uncertainties they are likely to
face, and thus to ‘pre-experience’ the
unknown.518 In this process, identifying

the range of uncertainties, and
appropriate organisational responses to
them, is keenly informed by knowledge
of past trends. With this in mind, this
section summarises the six features of the
Australian judicature described above and
identifies a number of areas that require
future research.

1. Size and growth. The population of
Australian judicial officers has grown
substantially over the past 36 years, from
587 officers in 1976, by Barwick CJ’s
reckoning, to 1081 officers in mid-2012,
according to Productivity Commission
data. In recent years, this growth has not
quite kept pace with the growth in the
Australian population, but the data record
is too thin to signal a long-term trend.
Indeed, there is a strong correlation
between the number of judicial officers
and the size of the Australian population.
If the number of judicial officers continues
to grow at the same linear rate as it did
from 1975 to 2012, there will be 1715
officers by 2056 - 59 per cent more than
in 2012.

2. Rise of lower courts. Magistrates’
courts are numerically the most important
tier of the Australian court system,
accounting for 53 per cent of judicial
officers and 93 per cent of all lodgements
in 2012. This dominance has increased
over time, signalling a significant vertical
shift from higher courts to lower courts.
Since 2003, the number of magistrates
has grown by 18.6 per cent, while the
number of supreme court and district court
judges has grown by only one or two per
cent. This great push downwards has

515 James Dator, ‘Futures and Trial Courts’
(2009) 18 Widener Law Journal 517, 518. Other
future-oriented works on the legal profession
include: Richard Susskind, The Future of Law: The
Challenges of Information Technology (Clarendon
Press, revised ed, 1998); Richard Susskind, The
End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal
Services (Oxford University Press, 2008).

516 One advocate of this view is Ray Kurzweil,

The Singularity Is Near: When Humans Transcend
Biology (Viking, 2005).

517 Michael Kirby, ‘The Future of Courts: Do
They Have One?’ (1999) 8 Journal of Judicial
Administration 185, 190–2.

518 Celeste Amorim Varum and Carla Melo,
‘Directions in Scenario Planning Literature: A
Review of the Past Decades’ (2010) 42 Futures 355,
356.
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been motivated in part by economic
considerations and has gone hand in
hand with the rising professionalism and
status of the magistracy.

3. Rise of federal courts. One of the
most remarkable transformations in the
Australian judicial system in recent
decades has been the expansion of
federal courts, due in part to a horizontal
shift of jurisdiction from state courts to
federal courts, and in part to new fields of
federal regulation of social and economic
activity, which have been entrusted to the
new federal courts. In 2012, federal courts
represented 14 per cent of the Australian
judiciary and 8 per cent of all lodgements.
The rapid expansion of the federal judicial
system in the 1970s and 1980s has
stabilised in recent years, but there have
been changing relativities between the
federal courts, with the magistrates’ level
growing at the expense of the superior
federal courts. In the short to medium
term, federal courts are likely to remain a
small but vital part of the judicial system.

4. Stratification by subject matter. Civil
and criminal matters are of approximately
equal importance to the judicial system,
whether measured by the allocation of
judicial labour or the number of annual
lodgements. However, criminal matters
have assumed a greater relative impor-
tance over time: since 2003, about 65 per
cent of new judicial labour has been
allocated to crime, while the reduction in
the total number of cases lodged in
Australian courts has fallen dispropor-
tionately on civil matters - seven out of
10 ‘lost’ cases are civil. There is also
marked stratification between the courts
by subject matter: magistrates’ courts and
district courts are predominately criminal
courts, while supreme courts are
predominantly civil courts. This difference
has been a persistent structural feature
over the past decade and seems likely to
continue.

5. Regional dynamics. The spatial
distribution of Australia’s population has

changed significantly over time, with a
relative shift away from the south-eastern
states in favour of Queensland and
Western Australia. Over time, one would
expect these patterns to be reflected in
the judiciary, and this is partly so -
between 2003 and 2012 there were
relative declines in the share of the
judiciary attributable to New South Wales,
South Australia and the Australian Capital
Territory. The picture is complicated,
however, by the fact that there are large
differences in the level at which
populations are ‘serviced’ by judicial
officers in different states and territories.
The limited historical data make it difficult
to give confident predictions about likely
temporal patterns in the future.

6. Women in the judiciary. Finally,
there has been a transformation within the
Australian judiciary, evidenced by
changes in the gender composition of the
Bench. Female representation has
improved significantly over the past
decade and today about one-third of
judicial officers are women. While this
trend is encouraging, there is still
significant gender stratification by court
level (male dominance increases with
court status); there are large differences
in gender representation among the state
and territory judiciaries; and even the
most favourable jurisdictions have some
distance to go in achieving gender parity.
In the near future, improvements in the
gender composition of the stock of judicial
officers seem likely to continue.
Nevertheless, more attention needs to be
paid to gender in the flow of appointments
to, and departures from, the Bench if the
predominance of women among law
graduates is to be reflected over time in
the composition of the judiciary.

The features just described have been
selected for analysis in this article
because they emerge from an exami-
nation of the available data. However,
other features of the system deserve
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closer scrutiny if we are to gain a fuller
understanding of the dynamic
characteristics of the judicial system and
if future policies affecting the system are
to be empirically well grounded. The first
is the role of ADR in shifting disputes
beyond the formal court system. In his
1993 ‘State of the Australian Judicature’
address, Mason CJ remarked that
mediation, conciliation and arbitration
have reduced the demands made upon
the court system, but that a change in
legal and commercial culture is needed if
the massive cost of adversarial litigation
is to be avoided in commercial matters.519

Yet French CJ has cautioned that,
whatever the merits of the ‘Multi-Door’
courthouse, courts are not simply public
providers of dispute resolution services,
and ADR can never replace the role of
the courts in the enforcement of rights and
obligations according to law.520

A second feature is the existence of a
network of tribunals that have a parallel
(and sometimes overlapping) role to
courts in the resolution of civil disputes.
Tribunals are important because, as
Gibbs CJ has observed, ‘in a true sense
they form part of the judicial system of
the nation, and they perform functions
which are of great and increasing
importance to large sections of society’.521

Key questions here are whether tribunals
have siphoned work from the courts and
what impact this has had on their mutual
co-existence. The answers require a
distinction to be drawn between federal

and state tribunals. In the federal sphere,
constitutional principles require a strict
separation of powers, which ensures that
federal tribunals cannot exercise judicial
power and hence cannot determine
matters that are the proper preserve of
the courts.522 By contrast, there is no
formal separation of powers at the state
level and legislatures are generally free
to confer judicial power on state tribunals.
In practice, many state tribunals are
empowered to perform judicial work that
would otherwise have been undertaken
by state courts.523 The Chief Justice of
Victoria has gone so far as to describe
state tribunals as ‘tigers in the jungle’,
which are increasingly competing with the
courts for jurisdiction, power and
resources.524

A third feature is the fragmentation of
the judiciary through the establishment of
specialised courts in areas such as
environmental, industrial and workers’
compensation law. Some Chief Justices
have perceived a danger that ‘if law
comes to be administered through a
multitude of special courts the strength
and independence of the judiciary may
eventually come to be undermined’.525

Finally, there is the quest on the part
of the Executive for greater flexibility in
the supply of judicial labour through
increasing use of masters and judicial
registrars, the appointment of part-time
judicial officers, and the commissioning
of acting judicial officers on short-term
appointments to address temporary
backlogs.

519 Mason, above n 8, 126.
520 Robert French, ‘The State of the Australian

Judicature’ (Paper presented at the 36th Australian
Legal Convention, Perth, 18 September 2009) 18–
20.

521 Gibbs, above n 3, 683.
522 Cheryl Saunders, ‘Appeal or Review: The

Experience of Administrative Appeals in Australia’
(1993) Acta Juridica 88, 91–2.

523 Robin Creyke, ‘Tribunals: Divergence and
Loss’ (2001) 29 Federal Law Review 403, 404.

524 Marilyn Warren, ‘The Growth in Tribunal
Power ’ (Paper presented at the Council of
Administrative Tribunals, Melbourne, 7 June 2004)
3, 5.

525 Gibbs, above n 3, 683. See also William
Gummow, ‘Foreword’ in Opeskin and Wheeler,
above n 62, v, v, where he decries ‘the unending
fascination of state governments in the creation of
new “specialist” courts and tribunals’, with the
consequential contraction in the jurisdiction of the
Supreme Courts.
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In 1977, Barwick CJ thought it
‘appropriate that the Chief Justice of
Australia should undertake the task from
time to time of indicating the state of the
judicature, generalising in an Australian
context and … speaking both of
improvement and of the need for
correction and development’.526 For the
most part, his successors fulfilled that
expectation by addressing broad thematic
issues affecting the Australian judiciary.
Hampered by lack of data, they generally
failed to describe or account for the
characteristics of a dynamic system
experiencing both growth and decay.

Today, comprehensive information on
key aspects of the judicial system remains

a scarce commodity, but sufficient data
are available to make the exercise
worthwhile. An initial task, to which this
article makes a small contribution, is to
use the available data to describe and
explain the judicial system as it currently
operates. In the medium term, there is a
pressing need for more empirical
research to bring us to a fuller
understanding of the Australian judicature
and its likely trajectory over the coming
decades. In the longer term, comparative
research on these matters is also
desirable, as an aid to understanding the
drivers of change in judicial systems that
may have shared traditions or face similar
challenges.

Nota redacþiei: Articolul a fost publicat
iniþial în (2013) 35 Sydney Law Review,
(2013) 35, p. 489-517, Revista Forumul

526 Barwick, above n 1, 480.

Judecãtorilor primind permisiunea autorului
ºi a revistei australiene în vederea republicãrii
exclusive a studiului în România.
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STUDII JURIDICE

Tipologia mãsurilor cu
efect echivalent

restricþiilor cantitative
privind libera circulaþie a

mãrfurilor în Uniunea
Europeanã

Anamaria Groza*

Rezumat:
Libera circulaþie a mãrfurilor presupune, printre altele, înlãturarea restricþiilor

cantitative la importul ºi exportul de mãrfuri, precum ºi a mãsurilor cu efect echivalent
acestora. În absenþa unei definiþii în cadrul Tratatului, mãsurile cu efect echivalent au
fost definite de Comisia Europeanã ºi Curtea de Justiþie ºi rezultã, de regulã, din
legislaþia ºi practicile administrative pe care statele le-au edictat sau le-au cristalizat
cu privire la producþia ºi comercializarea mãrfurilor. În concret, mãsurile cu efect
echivalent restricþiilor cantitative sunt obstacolele în calea comerþului intracomunitar
care rezultã din mãsuri discriminatorii faþã de produsele din import, dar ºi din mãsuri
care se aplicã nediferenþiat produselor naþionale ºi celor importate, dar care
defavorizeazã în fapt produsele din import sau îngrãdesc accesul pe piaþã al acestora.

Abstract:
Free movement of goods means, among others elements, forbidden of quantitative

restrictions to import and export of goods, and also of measures with equivalent effects.
In an absence of a definition offered by the Treaty, these measures have been defined
by the European Commission and the European Court of Justice. They usually derive
from legislations and practice that Member States elaborated or developed concerning
production and commerce of goods. More concretely, measures with equivalent effects
to quantitative restrictions are obstacles to the intra-Community trade witch result
from discriminatory measures to the imported products, but also from measures witch
apply indistinctly to national and imported products, but disadvantage in fact the
products from import or make harder their access on the market.

Keywords: free movement of goods; quantitative restrictions; measures with
equivalent effects; discrimination; access on the market

* E-mail: anamariagroza80@gmail.com
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1. Mãsurile cu efect echivalent
restricþiilor cantitative (MEERC).
Comisia Europeanã a definit mãsurile cu
efect echivalent restricþiilor cantitative
drept acele mãsuri care rezultã din orice
tip de act provenit de la o autoritate
publicã (legislativ, administrativ sau o
simplã recomandare), precum ºi practicile
administrative care, odatã aplicate,
determinã ca importurile din celelalte state
membre sã fie imposibile, fie mai dificile
sau oneroase faþã de desfacerea
producþiei naþionale, fãrã ca acest lucru
sã fie necesar pentru atingerea unui
obiectiv care rãmâne în cadrul compe-
tenþei statelor de a edicta norme comer-
ciale527. „Printre aceste mãsuri, trebuie
incluse cele care subordoneazã accesul
produselor importate pe piaþa naþionalã,
în orice stadiu al comercializãrii, unei
condiþii diferite ºi mai greu de satisfãcut
decât cea cerutã pentru produsele
naþionale, astfel încât rezultã o obligaþie
numai pentru produsele importate”.528

La rândul sãu, Curtea de Justiþie a
definit MEERC ca reprezentând orice
mãsuri care duc la o restrângere totalã
sau parþialã a importurilor, exporturilor sau
tranzitului de mãrfuri, dupã caz529 sau
„orice reglementare comercialã a statelor
membre susceptibilã sã împiedice
comerþul intracomunitar direct sau
indirect, în mod real sau potenþial”530. O
definiþie mai cuprinzãtoare este oferitã în
Keck ºi Mithouard: „reprezintã mãsuri cu
efect echivalent, interzise de articolul 30,
obstacolele în calea liberei circulaþii a
mãrfurilor care rezultã, în absenþa
armonizãrii legislaþiilor, din aplicarea în
cazul mãrfurilor provenite din alte state
membre, unde sunt produse ºi
comercializate în mod legal, a unor norme
privind condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã aceste mãrfuri (cum ar fi
acelea referitoare la denumirea, forma,
dimensiunile, greutatea, compoziþia,
prezentarea, etichetarea, ambalarea lor),
chiar dacã aceste norme se aplicã fãrã a

527 A se vedea preambulul Directivei Comisiei
70/50/CEE din 22 decembrie 1969 privind
eliminarea mãsurilor cu efect echivalent cu cel al
restricþiilor cantitative la import în temeiul Tratatului
CEE (JOCE L 13/29 din 31. 05. 1970, p. 3-5.

528 Directiva 70/50/CEE, cit. supra, preambul,
pct. 6. Articolul 2 din aceastã Directivã a prezentat
o listã exemplificativã de mãsuri cu efect echivalent,
care trebuiau suprimate de statele membre. Cu titlu
de exemplu, redãm câteva mãsuri considerate cã
obstrucþioneazã libera circulaþie a mãrfurilor: impun,
numai pentru produsele importate, preþuri minime
sau maxime, respectiv sub sau peste care
importurile sunt interzise, reduse sau supuse unor
condiþii care pot împiedica importurile impun preþuri
mai puþin avantajoase pentru produsele importate
decât pentru produsele naþionale; stabilesc marje
de profit sau orice alte elemente de preþ numai
pentru produsele importate sau le stabilesc în mod
diferit pentru produsele naþionale ºi produsele
importate, în detrimentul celor din urmã; fac
imposibilã eventuala majorare a preþului produsului
importat, corespunzãtoare costurilor ºi taxelor
suplimentare inerente importului; stabilesc preþurile
produselor în funcþie de preþul de cost sau numai
de calitatea produselor naþionale la un nivel care
împiedicã importul; depreciazã un produs importat,
în special provocând o diminuare a valorii sale

intrinseci sau o scumpire; condiþioneazã accesul
produselor importate pe piaþa naþionalã de existenþa
unui responsabil sau reprezentant pe teritoriul
statului membru importator; impun numai pentru
produsele importate condiþii de platã sau le impun
acestora condiþii diferite ºi mai greu de îndeplinit
decât cele impuse produselor naþionale;
condiþioneazã numai importurile de depunerea unei
garanþii sau de plata unui avans; impun condiþii
privind în special forma, dimensiunile, greutatea,
compoziþia, prezentarea, identificarea, ambalajul
numai pentru produsele importate sau impun
acestora din urmã condiþii diferite ºi mai greu de
satisfãcut decât cele pentru produsele naþionale;
interzic cumpãrarea de cãtre particulari numai a
produselor importate sau recomandã numai
cumpãrarea produselor naþionale sau impun
aceastã cumpãrare sau îi acordã o preferinþã;
exclud, total sau parþial, numai produsele importate
de la posibilitatea de a folosi instalaþiile sau
echipamentele naþionale sau rezervã, total sau
parþial, folosirea acestor instalaþii sau echipamente
numai pentru produsele naþionale; etc.

529 Cauza 2/73, Geddo contre Ente Nazionale
Risi, hotãrârea din 12 iulie 1973, Rec. 1973 p.
865.

530 Cauza 8/74, Dassonville, hotãrârea din 11
iulie 1974, Rec. 1974 p. 837.
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face distincþie, tuturor produselor, atât
timp cât aceastã aplicare nu poate fi
justificatã printr-un obiectiv de interes
general de naturã sã primeze în faþa
exigenþelor liberei circulaþie a mãr-
furilor”531. Jurisprudenþa recentã a CJ UE
a adus ºi alte nuanþe în definirea MEERC:
„mãsurile adoptate de un stat membru
care au ca obiect sau ca efect aplicarea
unui tratament mai puþin favorabil produ-
selor provenind din alte state membre,
precum ºi obstacolele în calea liberei
circulaþii a mãrfurilor care rezultã, în lipsa
armonizãrii legislaþiilor naþionale, din
aplicarea, la mãrfuri provenite din alte
state membre, unde sunt produse ºi/sau
comercializate în mod legal, a unor norme
privind condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã mãrfurile respective, chiar
dacã aceste norme sunt aplicabile fãrã
deosebire tuturor produselor”532.

Se observã cã MEERC sunt edictate
de autoritãþi publice sau pot proveni chiar
de la alte entitãþi care sunt finanþate,
coordonate sau sprijinite în diferite moduri
de state533. La fel ca ºi taxele vamale ºi
TEE, MEERC sunt analizate de instituþiile
europene din perspectiva efectelor pe
care le produc, indiferent de denumirea

pe care o poartã, forma pe care o
îmbracã, autoritatea naþionalã emitentã,
caracterul obligatoriu sau facultativ.
„Raþionamentul CEJ oferã un exemplu
excelent al strategiei sale generale
referitoare la articolul 28. Ea cerceteazã
fondul, ºi nu forma”534.

Definitoriu pentru MEERC este
caracterul lor restrictiv în privinþa
comerþului dintre statele membre, efect
care poate fi actual sau potenþial, direct
sau indirect. Efectul restrictiv direct se
prezintã sub forma unor condiþionãri
directe a importurilor, în timp ce efectul
indirect conduce la importuri mai
costisitoare. O mãsurã cu un efect
restrictiv incert, ipotetic nu poate constitui
o MEERC535. „(...) Împrejurarea cã
resortisanþii celorlalte state membre ar
ezita sã vândã în rate bunuri, pe motiv cã
aceste bunuri pot fi confiscate la cererea
autoritãþilor fiscale naþionale dacã
cumpãrãtorii nu îºi onoreazã sarcinile
fiscale prevãzute de legislaþia olandezã,
este mult prea aleatorie ºi indirectã pentru
ca dispoziþia naþionalã care autorizeazã
mãsura confiscãrii, sã fie privitã ca o
piedicã în calea comerþului între statele
membre”536.

531 Cauzele C-267 ºi 268/91, hotãrârea din 24
noiembrie 1993, Rec. 1993 p. I-06097, pct. 15.

532 Cauza C-443/10, hotãrârea din 6 octombrie
2011, http://curia.europa.eu, pct. 27.

533 Articolul 28 CE trebuie interpretat în sensul
cã se aplicã activitãþilor de standardizare ºi de
certificare ale unui organism de drept privat atunci
când, potrivit legislaþiei naþionale, produsele
certificate de un astfel de organism sunt considerate
conforme cu dreptul naþional, iar aceasta are drept
efect sã creeze obstacole în calea comercializãrii
produselor care nu sunt certificate de organismul
menþionat (Fra.bo, cit. infra).

534 P. Craig, G. De Burca, Dreptul Uniunii
Europene, Comentarii, jurisprudenþã ºi doctrinã, Ed.
Hamangiu, 2010, p. 837.

535 “În temeiul articolului 30 din tratat, sunt
interzise între statele membre restricþiile cantitative
la import, precum ºi orice mãsurã cu efect
echivalent. În opinia constantã a Curþii, reprezintã
mãsurã cu efect echivalent unei restricþii cantitative,

orice mãsurã care ar putea împiedica, direct sau
indirect, în prezent sau în viitor, comerþul
intracomunitar. (...) Ar trebui constatat faptul cã o
legislaþie naþionalã care interzice în mod general
revânzarea în pierdere nu are ca obiect
reglementarea schimburilor de mãrfuri între statele
membre. Este adevãrãrat cã o astfel de legislaþie
ar putea sã restrângã volumul vânzãrilor ºi, în
consecinþã, volumul vânzãrilor de produse provenite
din alte state membre, în mãsura în care îi lipseºte
pe agenþii economici de o metodã de promovare a
vânzãrilor. Cu toate acestea, ar trebui pusã
întrebarea dacã aceastã eventualitate este
suficientã pentru a califica legislaþia în cauzã ca
fiind o mãsurã cu efect echivalent unei restricþii
cantitative la import” (Keck ºi Mithourd, cit. infra,
pct. 11, 12, 13).

536 Cauza C-69/88, H. Krantz GmbH & Co. c.
Ontvanger der Directe Belastingen et Staat der
Nederlanden, hotãrârea din 7 martie 1990, Rec.
1990 p. I-00583, pct. 11. Într-o cauzã recentã,
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Atât Comisia, cât ºi Curtea de Justiþie
au arãtat încã din perioada anilor ‘70, cã
statele pot impune anumite restricþii
operatorilor economici, prin legislaþia
comercialã pe care sunt competente sã
o edicteze, cu condiþia sã fie rezonabile
ºi sã nu împiedice semnificativ comerþul
intracomunitar. În mod inevitabil, exigen-
þele liberei circulaþii a mãrfurilor limiteazã
libertatea de reglementare a statelor în
materie cormercialã. Cele mai afectate au
fost statele cu norme mai stricte, din douã
motive. Pe de o parte, acestea puteau
lesne constitui MEERC dacã vizau
conþinutul sau prezentarea produsului,
dupã Keck ºi nu erau justificate prin
cerinþe de interes general, iar pe de altã
parte, asemenea norme trebuiau treptat
eliminate ºi în privinþa produselor interne,
deoarece menþinerea lor îi dezavantaja
în final pe operatorii economici naþionali
(consecinþã indirectã).

2. Tipologia MEERC. Cel mai
adesea, MEERC rezultã din mãsuri
aplicabile doar produselor din import,
precum controalele sanitare sau de altã
naturã, exigenþe ºi proceduri adminis-
trative, obligativitatea obþinerii unor licenþe
de comercializare, etc.

Într-un mod aparte, Comisia a reþinut
în categoria mãsurilor cu efect echivalent,
cele care reglementeazã produsele, în
special mãsurile privind forma, dimen-
siunea, greutatea, compoziþia, prezen-
tarea, identificarea, ambalarea, chiar dacã
se aplicau în mod egal produselor
naþionale ºi produselor importate (art. 3

din Directiva 70/50/CEE).
Un alt tip de mãsuri reþinute de Co-

misie au fost cele care impuneau, numai
pentru produsele importate, preþuri
minime sau maxime. Curtea de Justiþie a
decis cã impunerea unor asemenea
preþuri constituie o MEERC, chiar dacã
regula se aplicã ºi produselor interne, pe
motiv cã „acestea nu ar putea fi comer-
cializate în mod profitabil în condiþiile
stabilite, fie întrucât avantajul concurenþial
rezultând din preþurile de cost inferioare
ar fi neutralizat”537.

Obligativitatea menþionãrii originii
produsului a fost interpretatã de CJCE
drept o MEERC, cu excepþia cazurilor în
care aceasta indicã o anumitã calitate a
mãrfurilor, sub aspectul materiei prime
sau metodei de fabricare. „Tratatul
urmãreºte, prin stabilirea unei pieþe
comune (...), unificarea pieþelor naþionale
într-o piaþã unicã având trãsãturile unei
pieþe interne. În cadrul unei astfel de pieþe,
cerinþa marcajului de origine nu numai cã
face dificilã comercializarea pe teritoriul
unui stat membru a producþiei celorlalte
state membre în sectoarele vizate, ci mai
are ca efect ºi încetinirea întrepãtrunderii
economice în cadrul Comunitãþii,
încetinind vânzarea mãrfurilor produse ca
rezultat al unei diviziuni a muncii între
statele membre”538.

O campanie de promovare a
achiziþionãrii de produse fabricate pe plan
intern, deºi derulatã de un organism
privat, dar finanþatã ºi sprijinitã de stat
constituie o mãsurã cu efect echivalent,
chiar dacã nu a produs rezultatele

întrebatã dacã o normã procesualã internã care
poate condiþiona exercitarea unei acþiuni de drept
privat de cãtre un justiþiabil având o altã naþionalitate
decât cea belgianã de plata unei cauþiuni, Curtea a
arãtat urmãtoarele: “împrejurarea cã resortisanþii
altor state membre ar ezita din acest motiv sã vândã
mãrfuri unor cumpãrãtori stabiliþi în acel stat
membru care au cetãþenia sau naþionalitatea statului
respectiv este prea aleatorie ºi indirectã pentru ca
o astfel de mãsurã naþionalã sã poatã fi privitã ca

un obstacol în calea comerþului intracomunitar”
(C-291/09, cit. infra, pct. 17).

537 Cauza 82/77, Openbaar Ministerie c. van
Tiggele, hotãrârea din 24 ianuarie 1978, Rec.
1978 p. 25, pct. 14.

538 Cauza 207/83, Comisia c. Regatul Unit,
hotãrârea din 25 aprilie 1985, Rec. p. 1201, pct.
17. A se vedea ºi cauza 12/74, Comisia c.
Germaniei, hotãrârea din 20 februarie 1975, Rec.
1975 p. 181.
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urmãrite539. „Într-adevãr, chiar ºi acele
acte ale guvernului unui stat membru care
sunt lipsite de forþã de constrângere pot
fi susceptibile sã influenþeze comporta-
mentele comercianþilor ºi al consuma-
torilor de pe teritoriul unui stat ºi sã aibã
astfel ca efect periclitarea scopurilor
Comunitãþii (...)”540. Într-o altã cauzã,
Curtea a reþinut cã acordarea unei
etichete de calitate care punea în evidenþã
originea naþionalã a produselor, de o
societate comercialã privatã, instituitã prin
lege ºi finanþatã printr-o contribuþie
impusã producãtorilor, prin mesajul
subliminal transmis consumatorilor, avea
un efect restrictiv, cel puþin potenþial, în
privinþa comerþului intracomunitar541.

Cu atât mai mult, o practicã adminis-
trativã constantã ºi generalizatã este o
MEERC, dacã defavorizeazã produsele
importate (de ex., acordarea unor
aprobãri/avize cu întârziere).

Nu doar acþiunea, ci ºi omisiunea
autoritãþilor publice pot conduce la
obstacole în calea liberei circulaþii a
mãrfurilor. Articolul 34 TFUE se aplicã ºi
în situaþiile în care un stat membru se
abþine sã dispunã mãsurile necesare
pentru a înlãtura obstacolele în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor, determinate
de actori privaþi. „Articolul 28 impune deci

statelor membre nu doar sã nu adopte ele
însele acte sau comportamente suscep-
tibile sã constituie un obstacol în calea
schimburilor, dar în acelaºi timp, potrivit
ºi articolului 5 din tratat, sã ia toate
mãsurile necesare ºi adecvate pentru a
asigura respectarea acestei libertãþi
fundamentale pe teritoriul lor”542. Prin
urmare, statele au ºi o obligaþie pozitivã
de rezultat în aceastã materie.

Reprezintã MEERC acele mãsuri
naþionale care favorizeazã doar o parte
din produsele naþionale, în detrimentul
celorlalte produse naþionale similare ºi a
produselor din import.

Actele ºi practicile unei organizaþii
profesionale trebuie sã respecte art. 34
TFUE, dacã organizaþia reprezintã o
persoanã juridicã de drept public, persoa-
nele care exercitã profesia respectivã
trebuie sã aibã calitatea de membru al
asociaþiei, asociaþia stabileºte codul
deontologic al profesiei ºi poate aplica
sancþiuni disciplinare în privinþa membrilor
sãi543.

Interdicþia restricþiilor cantitative,
precum ºi a MEERC se aplicã nu doar
mãsurilor adoptate de instituþiile naþionale,
ci ºi celor provenite de la instituþiile
europene544. Curtea de Justiþie a apreciat
cã inclusiv obligaþia de aplicare a

539 Cauza 249/81, Comisia c. Irlanda, hotãrârea
din 24 noiembrie 1982, Rec. 1982 p. 4005.

540 Comisia c. Irlanda, cit. supra, pct. 28.
541 Cauza C-325/00, Comisia c. Germania,

hotãrârea din 5 noiembrie 2002, Rec. 2002 p.
I-9977.

542 Cauza C-265/95, Comisia c. Franþa,
hotãrârea din 9 decembrie 1997, Rec. 1997 p.
I-06959, pct. 32. La originea acestui litigiu s-au aflat
acþiunile repetate ale fermierilor francezi de a
distruge încãrcãtura maºinilor care transportau
fructe ºi legume din celelalte state membre ale
Comunitãþii în Franþa, în 1995 ºi 1996, fãrã ca
autoritãþile franceze sã intervinã eficient.

543 Cauza Ruth Hünermund ºi alþii c.
Landesapothekerkammer Baden-Württemberg,
hotãrârea din 15 decembrie 1993, Rec. 1993 p.
I-06787.

544 Cauza C-51/93, Meyhui NV c. Schott

Zwiesel Glaswerke AG, hotãrârea din 9 august
1994, Rec. 1994 p. I-3879. “Impunând, (...) în anexa
Directivei 69/493 privind apropierea legislaþiilor
statelor membre referitoare la cristal, pentru
produsele din categoriile 3 ºi 4 (cristalin ºi sticlã
sonorã) utilizarea denumirilor unice din limba statelor
sau statului în care marfa este comercializatã,
Consiliul nu a depãºit limitele puterilor de apreciere
care i-au revenit în cadrul competenþelor sale de
armonizare. Pe de o parte, deºi o asemenea cerinþã
constituie un obstacol în cadrul comerþului
intracomunitar deoarece produsele provenind din alte
state membre trebuie sã fie reambalate cu o etichetã
diferitã, ceea ce determinã costuri suplimentare, ea
este justificatã de raþiuni ce þin de protecþia
consumatorilor, dat fiind cã, pentru produsele în
cauzã, inferioare cristalului superior ºi cristalului cu
plumb, diferenþa de calitate a sticlei utilizate nu este
uºor perceputã de consumatorul mediu (...)”.
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marcajului CE, în baza normei interne de
transpunere a unei directive, reprezenta
o mãsurã cu caracter echivalent unei
restricþii cantitative la import, deºi se
aplica nediferenþiat, deoarece interzicea
comercializarea într-un stat membru a
unor produse care nu purtau respectivul
marcaj, fãrã sã existe o justificare valabilã
din perspectiva jurisprudenþei Cassis545.

Mecanismul pieþei interne a modificat
major sensul termenului de „frontierã”, nu
doar în privinþa taxelor vamale, ci ºi a
mãsurilor cu efect echivalent restricþiilor
cantitative. Din considerente ce þin de
unitatea piaþei europene, „un spaþiu fãrã
frontiere interne, în care libera circulaþie
a mãrfurilor, a persoanelor, a serviciilor
ºi a capitalurilor este asiguratã în confor-
mitate cu dispoziþiile tratatelor”546, Curtea
de Justiþie a sancþionat ca MEERC, o
normã internã care interzicea importarea
unui anumit gen de albine într-o parte a
Danemarcei, motivând cã o asemenea
restricþie se putea aplica ºi importului din
alte state membre547.

3. Cassis de Dijon. Este important de
subliniat cã nu se impune ca mãsura
naþionalã sã discrimineze mãrfurile din
import sau sã protejeze mãrfurile naþio-
nale, pentru a fi catalogatã o MEERC548.
Cu atât mai mult însã, mãsurile
discriminatorii reprezintã MEERC. Cassis
de Dijon este o hotãrâre de referinþã a
Curþii de Justiþie în materia liberei circulaþii
a mãrfurilor549. Cu acest prilej, Curtea a
pus bazele principiului recunoaºterii

reciproce, denumit ºi regula þãrii de
origine, conform cãruia dacã un bun este
pus în circulaþie într-un stat membru în
mod legal, acesta ar trebui admis în orice
alt stat membru fãrã alte restricþii, chiar
dacã statul de destinaþie dispune de
norme mai stricte, fiind admise totuºi
anumite excepþii de interes general, dacã
sunt în concordanþã cu dreptul comunitar.
Sarcina dovedirii respectãrii normelor din
þara de provenienþã revine importatorului.
„Rezultatul ar putea fi un standard comun
bazat pe þara cu normele cele mai
permisive, ceea ce se numeºte adesea
«cursa legislativã cãtre nivelul cel mai de
jos»„550. Consecinþele negative ale
acestui principiu pot fi corectate tocmai
prin excepþiile permise de dreptul
european.

Instanþa comunitarã a pus în evidenþã
faptul cã normele pe care un stat membru
le impune produselor comercializate pe
teritoriul sãu, pot genera costuri supli-
mentare pentru agenþii economici care
doresc sã importe aceste produse din alte
state membre, deoarece produsele
importate trebuie sã fie conforme atât
regulilor din statul de origine, cât ºi
regulilor din statul de destinaþie, ceea ce
este de naturã sã descurajeze comerþul
intracomunitar.

În absenþa unei reglementãri comu-
nitare a fabricãrii ºi comercializãrii
produselor, statele membre sunt cele care
adoptã mãsurile normative în acest sens.
Reglementãrile naþionale vor fi în perma-
nenþã o sursã de obstacole, de intensitate

545 Cauza C-385/10, Elenca SRL împotriva
Ministerului de Interne, hotãrârea din 18 octombrie
2012.

546 Art. 26 alin. 2 TUE.
547 Cauza C-67/97, Bluhme, hotãrârea din 3

decembrie 1998, Rec. 1998, p. I-08033.
548 Deºi un asemenea efect se produce, de cele

mai multe ori. A se vedea cauza 120/78,
Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein, hotãrârea din 20 februarie 1979, Rec.
1979 p. 649; C-321/94, Pistre, hotãrârea din 7 mai
1997, Rec. 1997 p. I-02343.

549 Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein, cit. supra. Autoritãþile
germane au refuzat sã permitã importul unei bãuturi
alcoolice produsã în Franþa, sub denumirea Cassis
de Dijon, pe motiv cã aceasta avea un conþinut de
alcool mai mic decât minimul acceptat de normele
germane pentru astfel de lichioruri. Cassis de Dijon
avea un conþinut de alcool între 15 ºi 20%, în timp
ce conform dreptului german, limita minimã era de
25%. Regula se aplica nediferenþiat atât produselor
interne, cât ºi celor importate.

550 P. Craig, G. De Burca, op. cit., p. 846.
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diferitã, pentru circulaþia liberã a mãrfurilor
prin simplul fapt cã sunt diferite.
Obstacolele rezultate sunt chiar admise,
în anumite condiþii. „Obstacolele în calea
circulaþiei intracomunitare rezultate din
disparitãþile dintre legislaþiile naþionale
privind comercializarea produselor în
cauzã, trebuie sã fie acceptate în mãsura
în care acestor prevederi li se poate recu-
noaºte un caracter necesar în vederea
satisfacerii cerinþelor imperative legate în
special de eficienþa controalelor fiscale,
protecþia sãnãtãþii publice, corectitudinea
tranzacþiilor comerciale ºi protecþia
consumatorilor”551. Evoluþia ulterioarã a
jurisprudenþei Curþii de Justiþie a demon-
strat cã aceastã enumerare nu a fost
limitativã.

4. Keck ºi Mithouard. „Dificultatea
constã în aceea cã s-ar putea spune cã
toate normele care privesc în mod direct
sau indirect comerþul afecteazã libera
circulaþie a mãrfurilor într-un fel sau
altul”552. Pornind de la aceastã observaþie,
agenþii economici au contestat în faþa
CJCE tot felul de mãsuri comerciale
naþionale, evoluþie care a demonstrat
neajunsurile jurisprudenþei Cassis de
Dijon553. Dupã 14 ani de la aceastã
hotãrâre, Curtea de Justiþie a operat un
reviriment al jurisprudenþei sale privind
libera circulaþie a mãrfurilor, în Keck ºi
Mithouard554. „(...) Trebuie sã se consi-
dere cã, spre deosebire de ceea ce s-a
hotãrât pânã în prezent, aplicarea în cazul

produselor provenite din alte state
membre a unor dispoziþii naþionale care
limiteazã sau interzic anumite modalitãþi
de vânzare nu este de naturã sã con-
stituie, în mod direct sau indirect, efectiv
sau potenþial, un obstacol în calea
comerþului dintre statele membre, în
sensul jurisprudenþei Dassonville (Hotã-
rârea din 11 iulie 1974, 8/74, Rec., p. 837),
dacã aceste dispoziþii se aplicã tuturor
agenþilor economici vizaþi care îºi desfã-
ºoarã activitatea pe teritoriul naþional ºi
dacã afecteazã în acelaºi mod, în drept
ºi în fapt, comercializarea atât a produ-
selor naþionale, cât ºi a celor provenite
din alte state membre”555.

Acest reviriment jurisprudenþial are la
bazã distincþia între normele ºi practicile
interne care privesc substanþa/conþinutul
unui produs ºi cele care privesc moda-
litãþile de comercializare ale produselor.
Cele din urmã produc, de regulã, un
impact mai redus în privinþa comeþului
intracomunitar ºi nu constituie norme cu
sarcinã dublã pentru operatorii economici,
deoarece aceºtia trebuie sã se
conformeze dispoziþiilor din statul în care
doresc sã vândã mãrfurile. În schimb,
cerinþele legate de conþinutul produsului
fac mai oneroase schimburile comerciale,
deoarece cei care le efectueazã trebuie
sã asigure conformitatea produsului atât
cu normele din þara în care a fost fabricat
(þara de producþie), cât ºi cu cele din þara
unde se intenþioneazã vânzarea sa (þara
de destinaþie). Acest tip de restricþii au fost

551 Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolver-
waltung für Branntwein, cit. supra., pct. 8.

552 P. Craig, G. De Burca, op. cit., p. 848.
553 M. Dony face un inventar al mãsurilor

sancþionate de CJCE, conform jurisprudenþei
Cassis: interdicþia vânzãrii de paste obþinute din
grâu dur, obligativitatea comercializãrii margarinei
în ambalaj cubic, rezervarea dreptului de a folosi
denumirea de ”iaurt” doar iaurturilor proaspete, etc.
(Droit de la Communauté et de l’Union européenne,
Institut d’Études européennes, Ed. U.L.B., 2001,
p. 157).

554 Cauzele C-267 ºi 268/91, hotãrârea din 24
noiembrie 1993, Rec. 1993 p. I-06097. În litigiul
principal, domnii Keck ºi Mithouard au fost trimiºi
în judecatã în faþa instanþelor franceze, pentru
vânzarea de mãrfuri la un preþ mai mic faþã de preþul
de achiziþie, operaþiune interzisã de legislaþia
francezã. Cei doi au susþinut cã aceastã interdicþie
încãlca libera circulaþie a mãrfurilor, iar CJCE a fost
sesizatã pe calea trimiterii preliminare.

555 Keck ºi Mithourard, cit. supra, pct. 16; A se
vedea ºi cauza mai recentã C-441/04, A-Punkt
Schmuckhandels GmbH c. Claudia Schmidt, Rec.
2006, p. I-02093.
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numite de doctrinã, norme cu sarcinã
dublã. Diferenþa de tratament între cele
douã categorii de norme „ar putea fi
explicatã prin faptul cã normele privind
condiþiile referitoare la produse se
dovedesc a fi mai restrictive pentru libera
circulaþie, decât cele care privesc
modalitãþile de vânzare”556. Restricþiile
care, odatã cu Keck au fost scoase din
art. 34 TFUE par a avea mai curând un
efect restrictiv incert, ipotetic asupra
schimburilor.

Jurisprudenþa Keck ºi Mithouard a
permis ca interdicþia farmaciºtilor de a
face publicitate la produsele parafarma-
ceutice în afara birourilor lor557, precum
ºi interdicþia publicitãþii în general pentru
un anumit produs sã nu fie considerate
MEERC558.

Reglementãrile interne care privesc
ambalajul unui produs, nu sunt
considerate modalitãþi de vânzare ºi pot
reprezenta MEERC559.

Deºi în privinþa lor funcþioneazã o
prezumþie relativã cã nu sunt MEERC,
normele interne care reglementeazã
modalitãþile de vânzare nu pot împiedica
sau restrânge accesul pe piaþa naþionalã
a produselor importate, în al doilea caz
într-o mãsurã mai mare decât o fac în
privinþa mãrfurilor interne (în acest caz,

ele devin MEERC). În Gourmet
International, Curtea de Justiþie a decis
cã o interzicere totalã a publicitãþii la
bãuturile alcoolice la radio ºi TV ºi o
limitare a acestui tip de publicitate în
reviste, deºi constituia o modalitate de
vânzare era contrarã fostului art. 28 TCE,
deoarece restrângea mai mult accesul pe
piaþã al produselor din import, decât al
celor autohtone, cu care consumatorii
erau familiarizaþi în mod spontan560.

Distincþia între normele care vizeazã
conþinutul produsului ºi modalitãþile de
vânzare nu este întotdeauna facilã. Dacã
o metodã de comercializare afecteazã
însuºi conþinutul produsului, ea poate
deveni MEERC. „În speþã, trebuie sã se
constate cã legislaþia naþionalã, în mãsura
în care vizeazã o metodã de promovare
a vânzãrilor, poartã asupra conþinutului
produsului însuºi, deoarece jocurile
propuse fac parte integrantã din revista
în care sunt inserate. În aceste condiþii,
aplicarea legislaþiei naþionale în cauzã
stãrii de fapt din speþã nu constituie o
modalitate de vânzare în sensul hotãrârii
Keck ºi Mithouard”561. Mãsurile legate de
prezentarea produselor sunt prezumate
a constitui MEERC, în baza doctrinei
Cassis ºi Keck, însã pot fi justificate prin
cerinþe imperative de interes general.

556 C. Blumann, L. Dubois, Droit matériel de
l’Union Européenne, Edit. Montchrestien, 2006, p.
247.

557 O regulã deontologicã care interzice
farmaciºtilor sã facã publicitate, în afara birourilor
lor, produselor parafarmaceutice nu are sa ca obiect
sã reglementeze schimburile de mãrfuri între statele
membre ºi nu afecteazã posibilitatea operatorilor
economici, alþii decât farmaciºtii, sã facã publicitate
acestor produse. Deºi o astfel de reglementare este
susceptibilã sã restrângã volumul vânzãrilor ºi,
implicit, al produselor parafarmaceutice provenind
din alte state membre, aceastã eventualitate nu este
suficientã pentru ca mãsurã fie consideratã o
MEERC. Curtea a mai reþinut cã aceastã regulã se
aplica fãrã distincþie produselor naþionale ºi celor
din import, fãrã sã le afecteze într-un mod diferit pe
cele din urmã (Ruth Hünermund ºi alþii, cit. supra).

558 Cauza C-412/93, Leclerc-Siplec c. TF1

Publicité SA ºi M6 Publicité SA, hotãrârea din 9
februarie 1995, Rec. 1995 p. I-179.

559 Cauza C-416/00, Tommaso Morellato contre
Comune di Padova, hotãrârea din 18 septembrie
2003, Rec. 2003 p. I-09343. Nu poate fi consideratã
o modalitate de vânzare, care prin natura sa nu
este aptã sã obstrucþioneze direct sau indirect,
actual sau potenþial, comerþul între statele membre,
reglementarea unui stat care obligã la modificarea
ambalajul sau etichetei produselor fabricate ºi
comercializate legal într-un alt stat membru, drept
condiþie de acces pe piaþa sa.

560 Cauza Konsumentombudsmannen (KO) c.
Gourmet International Products AB (GIP), hotãrârea
din 8 martie 2001, Rec. 2001, p. I-01795, pct. 21.

561 Cauza C-468/95, Vereinigte Familiapress
Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH c. Heinrich
Bauer Verlag, hotãrârea din 26 iunie 1997, Rec.
1997 p. I-03689, pct. 11.
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5. Precizãri ulterioare ale juris-
prudenþei Keck. Curtea de Justiþie a
subliniat cã hotãrârea Keck vizeazã doar
modalitãþile de vânzare, iar nu ansamblul
mãsurilor naþionale care au ca obiectiv
reglementarea schimburilor de mãrfuri
între statele membre sau care privesc
condiþiile pe care trebuie sã le îndepli-
neascã mãrfurile în discuþie562. „(...) Orice
reglementare comercialã a statelor
membre care poate constitui, în mod
direct sau indirect, efectiv sau potenþial,
un obstacol în calea comerþului
intracomunitar trebuie consideratã o
mãsurã cu efect echivalent unor restricþii
cantitative”563. În jurisprudenþa recentã,
Curtea de Justiþie s-a exprimat ºi în sensul
cã orice reglementare a statelor membre
poate constitui o MEERC, în condiþiile
deja ºtiute, fãrã a mai alãtura menþiunea
„comercialã”564.

În al doilea rând, normele care regle-
menteazã modalitãþile de vânzare trebuie

sã se aplice nediferenþiat produselor
interne ºi produselor din import.

În al treilea rând, legislaþia naþionalã
nu poate avea ca efect eliminarea
comerþului intracomunitar sau crearea
unor piedici greu de surmontat în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor. Aceastã
cerinþã se reflectã în criteriul accesului pe
piaþã al produselor provenite din alte state
membre, acces care poate fi stânjenit
printr-o gamã destul de largã de piedici565,
inclusiv prin obstacole ce ar putea fi
teoretic depãºite. Curtea a decis cã
simplul fapt de a descuraja introducerea
sau comercializarea pe piaþã a unui
produs, prin încurajarea de cãtre stat a
obþinerii unei mãrci de conformitate din
partea unui organ privat, constituit în
conformitate cu legislaþia respectivului
stat, reprezintã o MEERC, în lipsa unei
justificãri valabile566. Pe de altã parte,
percepþia consumatorilor din statul de
destinaþie poate constitui o piedicã de
intensitate variabilã567. În ultimã instanþã,
judecãrului naþional îi revine sarcina ca,
dupã o analizã in concreto, în funcþie de
criteriile ºi indicaþiile CJUE, sã decidã
dacã o mãsurã naþionalã constituie o
MEERC.

O ultimã cerinþã, extrem de importantã
ºi dificil uneori de tranºat, þine de
nediscriminarea în drept ºi în fapt, a celor
douã categorii de produse. De pildã,
interdicþia vânzãrii de medicamente prin
corespondenþã „jeneazã mai mult

562 Cauza C-158/94, Comisia c. Italia, Rec. 1994
p. I-5789.

563 Cauza C-291/09, Francesco Guarnieri & Cie
împotriva Vandevelde Eddy VOF, hotãrârea din 13
februarie 2012, pct. 15.

564 Cauza C-171/11, Fra.bo împotriva Deutsche
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV
(DVGW) – Technisch- Wissenschaftlicher Verein,
hotãrârea din 12 iulie 2012, pct. 22.

565 Interzicerea utilizãrii bunului de cãtre un stat
membre constituie un exemplu. A se vedea în acest
sens articolul lui Laurence W. Gormley, Free
Movement of Goods and Their Use – What Is the
Use of It?, Fordham International Law Journal,
Volume 33, Issue 6/2011, p. 1589-1628.

566 Cauza C-171/11, Fra.bo, cit. supra, pct. 23.

567 “Astfel, chiar dacã reglementarea naþionalã
în cauzã în acþiunea principalã nu are ca obiect sã
trateze mai puþin favorabil produsele provenite din
alte state membre, ceea ce este de competenþa
instanþei de trimitere sã verifice, împrejurarea cã
menþiunea „vehicul demonstrativ” trebuie sã fie
înscrisã pe certificatele de înmatriculare ale
vehiculelor demonstrative pentru a da dreptul la
bonusul ecologic poate avea o influenþã asupra
comportamentului cumpãrãtorilor ºi, în consecinþã,
poate afecta accesul vehiculelor menþionate pe
piaþa acestui stat membru” (Cauza C-443/10,
Bonnarde, hotãrârea din 6 octombrie 2011, pct. 30).

568 Cauza C-322/01, Deutscher
Apothekerverband eV, hotãrârea din 11 decembrie
2003, Rec 2003 p. 14887.

La fel ca ºi taxele vamale, MEERC
sunt analizate de instituþiile

europene din perspectiva
efectelor pe care le produc,

indiferent de denumirea pe care o
poartã, forma pe care o îmbracã,
autoritatea naþionalã emitentã,

caracterul obligatoriu sau
facultativ.
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farmaciile situate în afara Germaniei,
decât cele situate pe teritoriul german.
Dacã pe acestea din urmã, interdicþia le
priveazã de un mijloc suplimentar sau
alternativ de a se adresa piaþei germane
a consumatorilor finali de medicamente,
acestea au posibilitatea de a vinde
medicamente în sediile lor. În schimb,
internetul ar constitui un mijloc mai
important pentru farmaciile care nu sunt
situate pe teritoriul german de a se adresa
direct acestei pieþe. O interdicþie care
afecteazã mai mult farmaciile stabilite în
afara teritoriului german poate fi de naturã
sã jeneze mai mult accesul pe piaþã al
produselor de provenienþã din celelalte
state membre, decât al produselor
naþionale”568. „Chestiunea esenþialã þine
de analizarea «discriminãrii în fapt».
Curtea cerceteazã dacã, în concret,
accesul pe piaþã al produselor strãine este
îngreunat. Altfel spus, existã sau nu o
piedicã în detrimentul celor din urmã?”569.

Se observã cã instanþa europeanã a
individualizat trei categorii de MEERC:
obstacole în calea comerþului intracomu-
nitar care rezultã din mãsuri discrimi-
natorii faþã de produsele din import;
obstacole în calea comerþului intracomu-
nitar care rezultã din mãsuri care se aplicã
nediferenþiat însã defavorizeazã în fapt
produsele din import; îngrãdirea accesului

pe piaþã al produselor din import.
Jurisprudenþa recentã accentueazã, în
contextul eliminãrii MEERC, „obligaþia de
respectare a principiilor nediscriminãrii ºi
recunoaºterii reciproce a produselor
fabricate ºi comercializate în mod legal
în alte state membre, precum ºi pe cea
de asigurare a unui acces liber pe pieþele
naþionale pentru produsele Uniunii”570.

6. MEERC la export. MEERC se pot
manifesta ºi la exportul de produse
dintr-un stat membru în altul. Curtea de
Justiþie a elaborat o definiþie diferitã,
restrictivã, în cazul acestui tip de mãsuri,
comparativ cu MEERC la import. Astfel,
pentru ca o mãsurã sã fie consideratã
MEERC la export, aceasta trebuie sã aibã
ca obiectiv restrângerea exporturilor, sã
genereze o diferenþã de tratament între
comerþul intern al statului ºi comerþul sãu
extern ºi sã creeze un avantaj pentru
producþia naþionalã, în detrimentul
economiei unui alt stat membru. În acest
caz, mãsura urmãreºte sã confere un
avantaj suplimentar pieþei naþionale, însã
poate fi justificatã printr-unul din motivele
de ordin general prevãzut de art. 36
TFUE571. Interzicerea mãsurilor cu efect
echivalent permite derogãri. Acestea sunt
prevãzute de Tratat, dar pot rezulta ºi din
jurisprudenþa CJUE.

569 C. Blumann, L. Dubois, op. cit., p. 251.
570 Cauza C-385/10, Elenca SRL împotriva

Ministerului de Interne, hotãrârea din 18 octombrie
2012, Repertoriu pct. 23, precum ºi cauzele la care
Curtea a fãcut trimite în acest paragraf.

571 “Societatea de drept belgian Delhaize a
încheiat un contract cu societatea spaniolã
Promalvin, în iulie 1989, privind cumpãrarea unei
cantitãþi de 3000 hl de vin Rioja. În schimb, începând
cu 24 februarie 1988, legislaþia spaniolã care obliga
la îmbutelierea vinului de Rioja în pivniþele de
origine, înainte de comercializarea lui, s-a aplicat
ºi exporturilor. Aceastã mãsurã a fost însoþitã de
atribuirea unor cote de export anule degresive, fixate
în funcþie de þara de destinaþie. În consecinþã,
Promalvin nu putea sã vândã societãþii belgiene
decât 600 hl vin. Aceasta din urmã a acþionat în
instanþã societatea spaniolã, iar Tribunalul de
comerþ din Bruxelles a sesizat CJCE pe cale
preliminarã. (...) Articolul 34 vizeazã mãsurile
naþionale care au ca scop sau ca efect sã restrângã

îndeosebi exporturile ºi sã stabileascã astfel o
diferenþã de tratament între comeþul intern al unui
stat membru ºi comerþul sãu de export, astfel încât
sã asigure un avantaj particular producþiei naþionale
sau pieþei interne a statului în cauzã. Acesta este
cazul unei reglementãri naþionale care, pe de o
parte, limiteazã cantitatea de vin susceptibilã sã fie
exportatã vrac spre alte state membre ºi care, pe
de altã parte, nu restricþioneazã cantitativ vânzãrile
de vin vrac între întrepinderile situate în regiunea
de producþie”. Instanþa europeanã a apreciat cã
apãrarea guvernului spaniol, constând în invocarea
protecþiei proprietãþii industriale ºi comerciale, nu
putea fi doveditã, în principal deoarece îmbutelierea
vinului nu era de naturã sã-i confere acestuia
caractere deosebite ºi nici nu reprezenta o
operaþiune necesarã pentru menþinerea calitãþilor
sale specifice (Delhaize, cit. supra)”. A se vedea ºi
cauza C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds/
Miljøsektion (FFAD), hotãrârea din 23 mai 2000,
Rec. 2000 p. I-03743.
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Rezumat:
Garanþiile diplomatice reprezintã o instituþie relativ recentã, a cãrei folosire s-a

intensificat dupã 2001 în cadrul rãzboiului împotriva terorii. Neinterzisã explicit de
niciun document internaþional, a dat totuºi naºtere la numeroase controverse. Una
dintre cele mai importante critici aduse acestei instituþii vizeazã caracterul politic al
acestor documente, impunându-se astfel o analizã a naturii acestor acte din perspectiva
dreptului internaþional public.

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a acceptat, încã din 1989, folosirea
garanþiilor diplomatice. Jurisprudenþa Curþii în materie a evoluat, odatã cu
perfecþionarea garanþiilor diplomatice, fiind stabilite criterii pentru aprecierea
admisibilitãþii in concreto a garanþiilor diplomatice.

Dreptul român prevede acceptarea garanþiilor diplomatice în cazuri limitate, dar
nu interzice oferirea unor astfel de asigurãri. Se pune, astfel, problema aplicabilitãþii
acestei instituþii în cadrul sistemului juridic român.

Abstract:
The diplomatic assurances represent a fairly recent institution, whose usage

increased considerably after 2001 in the war on terror. Although not prohibited by any
international act, it gave rise to numerous controversies. One of the most importants
criticisms of diplomatic assurances concerns their political character. In this context,
it is required an analysis of the nature of these acts from the perspective of public
international law.

The European Court of Human Rights has accepted the use of diplomatic
assurances since 1989. Its caselaw in this matter evolved together with the
development of diplomatic assurances and criteria were established so as to verify
the admisbility in concreto of these documents.

The Romanian law provides for the acceptance of diplomatic assurances in limited
cases but it does not prohibit their offerance. Consequently, it is raised the question of
the aplicability of this institution in the Romanian legal system.

Keywords: diplomatic assurances, non-refoulement, political acts, unilateral acts,
agreements, terrorism, European Court of Human Rights, risk of torture, flagrant breach
of Article 5 ECHR, flagrant denial of justice
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1. Introducere

Obiectul acestei lucrãri este
analiza viabilitãþii instituþiei

garanþiilor diplomatice din perspectiva
protecþiei drepturilor omului. O instituþie
recentã, neinterzisã explicit de niciun
document internaþional, dar care a dat
naºtere la numeroase controverse.

Punctul de plecare în acest demers
este reprezentat de decelarea naturii
juridice a garanþiilor diplomatice din
perspectiva dreptului internaþional public:
acte juridice sau politice? Analiza princi-
palã a lucrãrii va purta asupra criteriilor
stabilite jurisprudenþial de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului pentru
aprecierea admisibilitãþii in concreto a
garanþiilor diplomatice. Aceste criterii sunt
deosebit de relevante pentru a ajunge la
punctul terminus al demersului ºi anume
compatibilitatea acestui instrument cu
protecþia drepturilor omului ºi aplicabili-
tatea acestora în cadrul sistemului juridic
român.

2. Noþiune ºi naturã juridicã
2.1. Noþiune. Garanþiile diplomatice

(sau asigurãrile diplomatice)573 sunt acte
unilaterale sau bilaterale folosite în cazul
expulzãrii sau extrãdãrii care conþin
asigurãri în sensul cã persoana ce
urmeazã a fi expulzatã sau extrãdatã va

fi tratatã în condiþiile stabilite de tratatele
în vigoare sau de statul de trimitere.

Trebuie precizat cã adjectivul
diplomatice, consacrat deja, nu reflectã
cel mai bine natura instituþiei. În primul
rând, nu sunt mijloace diplomatice
propriu-zise, întrucât, cel puþin unele
dintre garanþii, au o evidentã naturã
juridicã ºi implicã proceduri judiciare574.
În al doilea rând, denumirea se datoreazã
mijlocului obiºnuit de transmitere a
acestor garanþii ºi anume, prin ambasade.

Garanþiile diplomatice îºi datoreazã
existenþa principiului internaþional al
nereturnãrii575. Acest principiu este
prevãzut de douã convenþii adoptate în
cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite (în
continuare O.N.U.): Convenþia privind
statutul refugiaþilor (1951) ºi Convenþia
împotriva torturii ºi altor tratamente sau
pedepse cu cruzime, inumane sau
degradante (1954). Acest principiu
interzice returnarea unei persoane într-un
stat în care viaþa sau libertatea sa ar fi
ameninþate pe motiv de rasã, religie,
naþionalitate, apartenenþã la un anumit
grup social, opinii politice576 sau când
existã motive serioase de a crede cã
acolo aceasta riscã sã fie supusã la
torturã577. Mai mult, deºi consacrat con-
venþional, în timp, principiul nereturnãrii
a dobândit valoare cutumiarã578.

572 Lucrarea a fost realizatã sub coordonarea
doamnei dr. Roxana Rizoiu, formator INM, ºi a primit
Premiul pentru cea mai bunã lucrare scrisã la a
zecea ediþie a Concursului de referate privind
jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului
pentru auditorii de justiþie, ce a avut loc în cadrul
Institutului Naþional al Magistraturii în data de 18
iunie 2014.

573 În cadrul lucrãrii a fost folositã cu predilecþie
prima sintagmã, deºi a doua este folositã mai
frecvent în limba românã, întrucât apreciez cã a
doua este mai corectã ºi este de naturã a evita
confuziile cu asigurãrile propriu-zise (medicale,
sociale etc.).

574 D. P. Forsythe, Human Rights in
International Relations, Cambridge University
Press, Second Edition, New York, 2006, p. 155;
De altfel, elaborând asupra mijloacelor diplomatice

drept instrumente apte sã rezolve probleme privind
drepturile omului, autorul nu menþioneazã garanþiile
diplomatice.

575 Sau non-refoulement.
576 Art. 33 alin. 1 din Convenþia privind statutul

refugiaþilor (1951).
577 Art. 3 pct. 1 din Convenþia împotriva torturii

ºi altor tratamente sau pedepse cu cruzime,
inumane sau degradante (1954).

578 UN High Commissioner for Refugees
(UNHCR), The Principle of Non-Refoulement as a
Norm of Customary International Law. Response
to the Questions Posed to UNHCR by the Federal
Constitutional Court of the Federal Republic of
Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93,
2 BvR 1954/93, ww.refworld.org/docid/
437b6db64.html.
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Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului (în continuare Convenþia) nu
prevede o interdicþie similarã celei din
cele douã convenþii amintite mai sus. Cu
toate acestea, Curtea de la Strasbourg a
interpretat art. 2 ºi 3 din Convenþie în
sensul includerii interdicþiei returnãrii unei
persoane în cazul în care existã motive
serioase pentru a se considera cã existã
riscul ca persoana sã fie supusã pedepsei
cu moartea, torturii sau tratamentelor
inumane. Este, astfel, vorba de un drept
implicit579.

În acest context internaþional ºi
regional, statele care trebuiau sã decidã
asupra returnãrii au fost nevoite sã
acþioneze cu o grijã deosebitã pentru a
nu încãlca obligaþia de a proteja indivizii
aflaþi sub jurisdicþia lor. Astfel, pentru a
proteja persoanele care urmau sã fie
extrãdate sau expulzate, statele de
trimitere au solicitat garanþii diplomatice
de la statele de primire în care exista un
risc dintre cele menþionate mai sus.

Garanþiile diplomatice au fost menþio-
nate ºi luate în considerare pentru prima
datã de CEDO în cauza Soering c.

Regatului Unit580 (1989), care de atunci
a acceptat folosirea acestora în
numeroase cauze.

Folosirea asigurãrilor diplomatice s-a
intensificat considerabil dupã 11
septembrie 2001, în contextul Rãzboiului
împotriva terorii, numeroase state
europene bazându-se pe acestea, cum
ar fi Regatul Unit, Germania, Italia, Rusia.
De asemenea, deºi iniþial asigurãrile
diplomatice au fost utilizate pentru a
înlãtura riscul încãlcãrii art. 2 ºi 3, din
cauza necesitãþii practice, folosirea
acestor garanþii a fost extinsã ºi la art. 5
ºi 6 din Convenþie581.

Astãzi, asigurãrile diplomatice primite
de statele din cadrul Consiliului Europei
conþin promisiuni de a nu folosi pedeapsa
capitalã, de a nu tortura ºi de a nu încãlca
în mod flagrant dreptul la libertate ºi
siguranþã sau dreptul la un proces
echitabil, fiind un instrument folosit în
special în cazul persoanelor suspectate
de terorism.

2.2. Naturã juridicã. În mod cert,
asigurãrile diplomatice sunt acte
internaþionale, deoarece sunt adresate de
un stat altui stat sau sunt încheiate de
douã state. Controversatã este însã
natura lor: politicã sau juridicã? Acest fapt
este deosebit de important pe planul
rãspunderii statelor: nerespectarea
asigurãrilor diplomatice oferite reprezintã
o încãlcare a unei obligaþii interna-
þionale?582

Asigurãrile diplomatice îmbracã, de
regulã, urmãtoarele forme: note diplo-
matice, note verbale, memorandumuri de
înþelegere. Unilaterale sau bilaterale,
sunt, aparent, forme politice. Cu toate

579 J.G. Merrills, The development of
international law by the European Court of Human
Rights, Second Edition, Manchester University
Press, 1993, p. 85. Autorul a folosit sintagma implied
rights în contextul analizei metodelor de interpretare
ale CEDO.

580 CEDO, Soering c. Regatului Unit, cererea
nr. 14038/88, hotãrârea din 7 iulie 1989.

581 CEDO, Othman c. Regatului Unit.
582 W. T. Worster, Between a Treaty and Not:

A Case Study of the Legal Value of Diplomatic
Assurances in Expulsion Cases, https://
www.academia.edu/1293852/Between_a_
Treaty_and_Not_A_Case_Study_of_ the_Legal_
Value_of_ Diplomatic_Assurances_in_ Expulsion_
Cases, p. 5.

Date cu respectarea condiþiilor
stabilite jurisprudenþial de CEDO,
asigurãrile diplomatice reprezintã

un mijloc de protecþie eficient
pentru individ împotriva torturii ºi

a altor încãlcãri flagrante a
drepturilor sale.
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acestea, dupã cum s-a observat în
doctrinã583, statele au tendinþa de a
ascunde acte juridice în documente
politice. De asemenea, Curtea Interna-
þionalã de Justiþie (în continuare C.I.J.) a
statuat în întreaga sa jurisprudenþã cã
forma nu este definitorie pentru calificarea
unui document ca act juridic de drept
internaþional public, acesta putând fi
încheiat în formã scrisã sau oralã584, ºi
cã intenþia pãrþilor de a se angaja juridic585

este elementul relevant. Prin urmare, este
necesarã o analizã a acestor acte în
scopul decelãrii intenþiei statelor ºi,
implicit, a naturii lor reale.

În ceea ce priveºte acte unilaterale,
forma utilizatã cu precãdere solicitate este
reprezentatã de notele diplomatice 586.
Alte acte unilaterale folosite în materie
sunt notele verbale sau declaraþii sub
jurãmânt ale unor oficiali (ex. procurori).
Toate acestea sunt emise de statul de
destinaþie.

În ceea ce priveºte cadrul legal,
trebuie menþionatã cauza Testele
nucleare, în care C.I.J. a afirmat pentru
prima datã faptul cã declaraþiile unilaterale
ale statelor pot crea obligaþii legale
specifice dacã statul a avut intenþia de a
se considera þinut de termenii decla-
raþiei587. În scopul verificãrii acestei
intenþii, se vor avea în vedere conþinutul
acestor declaraþii (i. textul) ºi

circumstanþele în care declaraþiile au fost
fãcute (ii. contextul).588

În Principiile privind declaraþiile
unilaterale ale statelor apte de a produce
obligaþii juridice (2006)589 Comisia de
Drept Internaþional a arãtat cã declaraþiile
unilaterale fãcute în public ºi manifestând
intenþia de a se obliga din punct de vedere
juridic pot avea ca efect crearea de
obligaþii legale. De asemenea, principiul
3 cuprinde trei criterii care trebuie avute
în vedere pentru a determina caracterul
juridic al declaraþiilor: conþinutul
declaraþiilor, circumstanþele de fapt în
care declaraþiile au fost fãcute ºi reacþiile
la care au dat naºtere. Apreciez cã
reacþiile se subsumeazã contextului, fiind
astfel douã mari criterii, dupã cum a
statuat C.I.J.

În ceea ce priveºte actele bilaterale,
trebuie precizat cã dacã sunt încheiate
în formã scrisã, documentele încheiate
între douã state cuprinzând asigurãri
diplomatice sunt, de regulã, tratate în
sensul Convenþiei de la Viena privind
dreptul tratatelor (1969). Este indiferentã
denumirea specificã: tratat, convenþie,
acord, pact, protocol, statut, cartã,
declaraþie, memorandum de înþele-
gere590. Dacã sunt încheiate în formã
oralã, atunci acestea sunt acorduri
supuse drepturi internaþional cutumiar,
având aceeaºi valoare juridicã.

583 I. Gâlea, Challenges for the Notion of
„Treaty”. The Difference between Treaties and
International Non-binding Acts in the Practice of
Romania, p. 2.

584 C.I.J. Nuclear Tests (Australia v. France,
New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports
1974, p. 457, par. 48.

585 C.I.J. Case concerning the Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment
of 1.5 June 1962: I.C. J. Reports 1962, p. 6, p. 31.

586 CEDO, Rrapo c. Albaniei, cererea nr. 58555/
10, hotãrârea din 25 septembrie 2012, par. 72.

587 C.I.J. Nuclear Tests (Australia v. France,
New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports
1974, p. 457, par. 46.

588 C.I.J. Nuclear Tests (Australia v. France,

New Zealand v. France), Judgment, I.C.J. Reports
1974, p. 457, par. 53. În speþã, C.I.J. a constatat în
speþã cã declaraþiile publice ale preºedintelui Franþei
prin care acesta exprima asumarea obligaþiei de a
stopa testele nucleare în Oceanul Pacific au
reprezentat declaraþii unilaterale, obligatorii din
punct de vedere juridic.

589 Guiding Principles applicable to unilateral
declarations of States capable of creating legal
obligations (2006), legal.un.org.

590A. Aust, Modern Treaty Law and Practice,
Cambridge University Press, 2007, p. 23; A.
Nãstase, B. Aurescu, Drept internaþional. Sinteze,
Ed. VII, Ed. Ch. Beck, Bucureºti, 2012, p. 252-253;
h t tps : / / t rea t i es .un .o rg /Pages /Overv iew.
aspx?path=overview/definition/page1_en.xml.
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ªi în materia tratatelor / acordurilor,
C.I.J. a statuat în trei cauze importante
cã analiza unui document bilateral din
perspectiva dreptului internaþional public
trebuie sã depãºeascã simpla observare
a formei. Astfel, în cauza Templul Preah
Vihear s-a arãtat cã o hartã nesemnatã
poate deveni parte din tratat591. În cauza
Platoul continental al Mãrii Egee, C.I.J. a
arãtat cã nicio regulã de drept
internaþional nu interzice ca un acord
internaþional sã ia forma unui comunicat
comun592. Iar pentru decelarea naturii
actului, se vor avea în vedere termenii
actului ºi circumstanþele încheierii sale.
Nu în ultimul rând, în cauza Delimitãri
maritime ºi chestiuni teritoriale între Qatar
v. Bahrein, C.I.J. a arãtat cã
procesele-verbale (minutes) pot fi
acorduri internaþionale593.

În materia asigurãrilor diplomatice,
actele bilaterale îmbracã, de regulã forma,
memorandumului de înþelegere
(Memorandum of Understanding, în
continuare M.o.U.). Potrivit paginii oficiale
a O.N.U., M.o.U. este inclus în categoria
actelor obligatorii în baza dreptului
internaþional (binding at international law).

În doctrinã a fost dezbãtutã natura
M.o.U, acte tot mai frecvent folosite.
Astfel, existã douã opinii diametral opuse:
potrivit lui Jan Klabbers, orice act prin care
se asumã obligaþii nesupuse altei ordini
juridice este un tratat, iar potrivit lui

Anthony Aust, trebuie fãcutã distincþie
între tratate ºi acorduri-neobligatorii
(non-binding), statele putând, prin
alegerea termenilor folosiþi, sã refuze sã
se oblige juridic594.

Achiesez opiniei care trimite la
jurisprudenþa C.I.J. ºi la analiza textului
ºi contextului595, considerând însã cã
uneori aceastã analizã este dificilã.
Analiza poate fi uºuratã prin aplicarea
prezumþiei caracterului juridic al actelor
internaþionale (în lipsa unei declaraþii
exprese care sã afirme caracterul strict
politic)596.

2.3. Garanþiile diplomatice – contra
ºi pro

Cei mai vehemenþi critici ai folosirii
garanþiilor diplomatice au fost organizaþiile
non-guvernamentale, având obiect
principal de activitate protecþia drepturilor
omului. ªi entitãþi din cadrul O.N.U.597,
comitete ale Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei ºi Parlamentul
European au solicitat statelor membre sã
se abþinã de la folosirea asigurãrilor
diplomatice.

Cea mai importantã criticã adusã
acestei instituþii constã în faptul cã
eludeazã normele absolute de interzicere
a torturii598 ºi principiul nereturnãrii599. O
a doua criticã importantã vizeazã efectul
lor juridic, acestea nefiind acte juridice
obligatorii, ci documente politice600.

591 C.I.J. Case concerning the Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Judgment of 1.5
June 1962: I.C. J. Reports 1962, p. 6, par. 32.

592 C.I.J. Aegean Sea Continental Shelf,
Judgment, I.C.J. Reports 1978, p. 3, par. 96.

593 C.I.J. Maritime Delimitation und Territorial
Questions between Qatar and Bahrain, Jurisdiction
und Admissibility, Judgment, I. C. J. Reports 1994.
p. 112 par. 25.

594 I. Gâlea, op. cit., p. 6-7.
595 Idem, p. 7.
596 W. T. Worster, op. cit., p. 44-45.
597 Comitetul împotriva Torturii (C.A.T.),

Raportorii speciali în materia torturii, Comisarii
pentru Drepturile Omului etc.

598 Amnesty International, The United Kingdom
fails on diplomatic assurances: Amnesty
International’s preliminary response, Public
Statement 27 January 2011 AI Index: EUR 45/001/
2011.

599 Amnesty International, Dangerous deals:
Europe’s reliance on diplomatic assurances against
torture, 2010, http://www.europarl.europa.eu/
meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/201/
201101/20110124_705dangerousdeals_en.pdf, p. 9.

600 Human Rights Watch, „Diplomatic
Assurances” against Torture Questions and
Answers, http://www.hrw.org/sites/default/files/
related_material/ecaqna1106web.pdf, p. 4,
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Alte critici vizeazã faptul cã aceste
garanþii nu prezintã încredere601, întrucât
în statele de destinaþie tortura ºi relele-
tratamente sunt practicate sistematic sau
reprezintã practici larg rãspândite. De
asemenea, lipsa de transparenþã ºi
impunitatea din aceste sisteme împiedicã
garanþiile diplomatice sã fie cu adevãrat
eficiente602.

S-a mai arãtat cã sistemele de monito-
rizare ulterioare expulzãrii/extrãdãrii nu
sunt de naturã sã protejeze persoanele
de torturã, fiind garanþii ipotetice ºi fãrã
valoare realã603. S-a mai invocat
ireparabilitatea torturii, în sensul cã odatã
ce a avut loc, consecinþele nu mai pot fi
remediate în totalitate604. Spre deosebire
de asigurãrile privind pedeapsa capitalã
sau judecarea de o curte militarã, care
pot fi verificate cu uºurinþã, asigurãrile
privind tortura sau alte forme de abuz
necesitã vigilenþa constantã a unui
personal competent ºi independent605.

Totodatã, s-a formulat acuzaþia cã fac
parte din domeniul politic al statelor, mai
exact din politica anti-teroristã606,
reprezentând un mijloc de debarasare de
anumite persoane nedorite în statul de
trimitere607.

O altã criticã priveºte lipsa motivaþiei
guvernelor de a admite încãlcarea
garanþiilor oferite, întrucât acest fapt ar

presupune încãlcarea normei absolute
care interzice tortura608. De asemenea,
în cazul neexecutãrii garanþiilor
diplomatice, acestea nu pot fi executate
silit. A mai fost criticat caracterul secret
al negocierilor atunci când sunt solicitate
astfel de garanþii diplomatice609. Mai mult,
deºi la nivelul Consiliului Europei s-a
încercat trasarea unor linii directoare în
materie ºi a unui standard minim în anul
2005, nu s-a reuºit acest lucru610.

Pe de altã parte, guvernele statelor au
subliniat utilitatea acestei noi instituþii. Pot
fi decelate urmãtoarele aspecte pozitive:
În primul rând, sunt un instrument util în
lupta împotriva terorismului întrucât nu
mai permit protecþia aproape nemãrginitã
de care beneficiazã suspecþii în state cu
tradiþie democraticã (safe havens).

În al doilea rând, urmãresc protecþia
drepturilor fundamentale, aºa cum sunt
percepute de comunitatea internaþionalã.
În acest sens, mecanismul de monitori-
zare ulterior returnãrii apare ca un
instrument indispensabil. Jurisprudenþa
recentã a CEDO a arãtat, în concret, cum
trebuie sã fie o monitorizare eficientã.

În al treilea rând, CEDO nu a interzis
recurgerea la garanþii diplomatice,
procedând la o analizã de la caz la caz611.
În acelaºi sens, nu existã o normã interna-
þionalã, convenþionalã sau cutumiarã,

601 Amnesty International, The United Kingdom
fails on diplomatic assurances: Amnesty
International’s preliminary response, Public
Statement 27 January 2011 AI Index: EUR 45/001/
2011.

602 Comitetul împotriva Torturii (C.A.T.),
Concluding observations on the fifth periodic report
of the United Kingdom, adopted by the Committee
at its fiftiethsession (6-31 May 2013),
www2.ohchr.org, p. 7.

603 L. W. Mouyal, op. cit., p. 122.
604 Amnesty International, Dangerous deals…

p. 12.
605 R. K. Goldman, Report to the Economic and

Social Council on the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms while Countering
Terrorism, UN High Commission for Human Rights,
UN Doc. E/CN.4/2005/103 (Feb. 7, 2005), par. 56.

606 Amnesty International, The United Kingdom
fails... În acest document s-a evidenþiat cã Regatul
Unit a încheiat memorandumuri de înþelegere cu
Liban, Iordania, Libia ºi Etiopia ºi cã are înþelegeri
în cazuri particulare ºi cu Pakistan.

607 Human Rights Watch, op. cit., p. 6.
608 Amnesty International, Dangerous deals..,

p. 9.
609 Columbia Law School Human Rights

Institute, Promises to Keep Diplomatic Assurances
Against Torture in US Terrorism Transfers, http://
www.law.columbia.edu/ ip images/Human_
Rights_Institute/Promises%20to%20Keep.pdf,
p. 34.

610 Columbia Law School Human Rights
Institute, op.cit., p. 63.

611 Amnesty International, Dangerous deals…,
p. 15.
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care sã interzicã garanþiile diplomatice612.
În al patrulea rând, este îndepãrtatã o

sursã de pericol, de multe ori concret. În
al cincilea rând, nu existã o alternativã
viabilã la acest mecanism. Eliberarea
supravegheatã este costisitoare,
temporarã ºi limitatoare a drepturilor
fundamentale613, iar eliberarea simplã
poate pune în pericol serios comunitatea.

În al ºaselea rând, instituþia
asigurãrilor diplomatice este de naturã sã
încurajeze cooperarea internaþionalã.
Sunt ajutate alte state sã-ºi deruleze
propriile proceduri judiciare, uneori chiar
prin solicitarea unor îmbunãtãþiri ale
acestora. Statul de destinaþie, pe de altã
parte, este scutit de desfãºurarea unui
proces penal departe de locul sãvârºirii
faptelor, de multe ori fãrã probe necesare.
În al ºaptelea rând, statele cu rapoarte
negative în domeniul protecþiei drepturilor
omului sunt „aduse” pe calea respectãrii
drepturilor fundamentale.

În al optulea rând, un argument
puternic în favoarea acestei instituþii este
reprezentat de supunerea garanþiilor
diplomatice controlului judiciar, asigu-
rându-se, astfel, verificarea efectivitãþii
acestora de un judecãtor independent de
executivul care doreºte returnarea
persoanei614.

3. Jurisprudenþa Curþii Europene a
Drepturilor Omului

3.1. Aspecte generale privind
extrãdarea ºi expulzarea

Potrivit unui principiu de drept
internaþional necontestat, statele, sub

rezerva angajamentelor asumate prin
tratate, deþin atributul suveran al
controlului intrãrii, ºederii ºi îndepãrtãrii
strãinilor de pe teritoriile lor615.

Chiar dacã aparent este vorba doar
de un drept suveran al statului, s-a
recunoscut cã statele din cadrul
Consiliului Europei au obligaþia de a
acorda protecþia instituitã de art. 2 ºi 3
din Convenþie acestor persoane care
urmeazã a fi expulzate/extrãdare. În
doctrinã s-a apreciat cã aceasta
reprezintã o adevãratã protecþie
extrateritorialã616, întrucât statul
contractant este responsabil pentru riscul
de a-i fi aplicatã pedeapsa cu moartea,
de a suferi rele tratamente sau de a fi
torturat în þara în care urmeazã sã fie
trimis.

Aceastã obligaþie de protecþie a celor
care urmeazã sã fie trimiºi în altã þarã s-a
conturat încã din anii ’70 în jurisprudenþa
fostei Comisii. S-a decis, astfel, cã în
anumite circumstanþe excepþionale,
expulzarea ºi extrãdarea pot fi contrare
Convenþiei dacã existã serioase temeri
spre a se crede cã persoana ar urma sã
fie supusã în statul de destinaþie unor
tratament interzise de art. 3 Convenþie.617

Curtea Europeanã a confirmat ºi nuanþat
aceastã jurisprudenþã618, extinzând-o ºi
la alte articole.

Un element important în analiza
compatibilitãþii extrãdãrii cu Conv. E.D.O.
este riscul supunerii celui extrãdat/
expulzat la torturã/tratamente inumane/
pedeapsa cu moarte ºi, nu în ultimul rând,
la un proces flagrant inechitabil sau la o

612 L. W. Mouyal, op. cit., p. 123.
613 Columbia Law School Human Rights

Institute, op. cit., p. 91-92.
614 Columbia Law School Human Rights

Institute, op. cit., p. 98-99. În cadrul acestui
document, s-a mai arãtat cã, de regulã, instanþele
americane refuzã evaluarea unor astfel de asigurãri
diplomatice, apreciind cã nu au o asemenea
competenþã.

615 C. Bîrsan, Convenþia europeanã a drepturilor

omului. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Ed.
a 2 a, Bucureºti, 2010, p. 181.

616 J. L. Charrier, p. 36, apud C. Bîrsan, op.
cit., p. 181.

617 Comisia E.D.O. X c. Germania, Cererea nr.
6315/1973, Decizia din 30 septembrie 1974: X. c.
Franþei; Cererea nr. 10074/1982, Decizia din 13
decembrie 1984.

618 C. Bîrsan, op.cit., p. 183.
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privare arbitrarã de libertate. Dacã existã
un asemenea risc, interdicþia extrãdãrii ºi
a expulzãrii este absolutã, datã fiind
natura drepturilor protejate619. În acest
sens, este indiferentã gravitatea faptelor
comise ºi natura infracþiunilor. Trebuie
precizat cã nu este necesar ca riscurile
din þara de destinaþie sã aibã vreo legãturã
cu fapta imputatã persoanei.

De asemenea, datã fiind protecþia
absolutã acordatã oricãrei persoane de
dispoziþiile art. 2 ºi 3, dar ºi de art. 5 ºi
art. 6 din Convenþie, este necesar ca
susþinerile statului care a dispus trimiterea
persoanei sã se coroboreze cu date
provenite din surse obiective, cum ar fi
rapoarte ale unor agenþii O.N.U. sau ale
unor organizaþii neguvernamentale cu
reputaþie în domeniul protecþiei drepturilor
omului (ex. Amnesty International) privind
situaþia din statul de destinaþie. Nu orice
risc împiedicã trimiterea: este necesar ca
riscul sã fie serios.

În practicã, probleme au fost ridicate
de returnarea persoanelor suspectate de
criminalitate organizatã ºi terorism. În
situaþiile de mai sus, unele state pârâte
au invocat necesitatea aplicãrii acestor
mãsuri de autoritate în cadrul luptei împo-
triva criminalitãþii organizate (în special,
traficul de droguri) ºi a terorismului620.

Curtea a recunoscut gravitatea
crimelor de care reclamanþii sunt acuzaþi,
adevãrate flagele ale societãþii, ºi
dificultãþile acestei luptei împotriva
acestora. Cu toate acestea, Curtea a
subliniat în repetate rânduri cã, datã fiind
valoarea absolutã a drepturilor protejate
de art. 2 ºi 3 din Convenþie, nu prezintã
importanþã gravitatea faptelor de care
persoana este acuzatã621. Astfel, chiar o

persoanã care a comis crime odioase
beneficiazã de protecþia Convenþiei în
ceea ce priveºte art. 2, 3 ºi 5, 6 (în caz de
încãlcãri flagrante).

În contextul luptei împotriva
terorismului, CEDO a reiterat natura
absolutã a acestor drepturi ºi a analizat
mai multe garanþii diplomatice, prima
cauzã în materie fiind Saadi c. Italiei622.
Aceasta a fost urmatã de numeroase
cauze în care statele au invocat elimi-
narea riscurilor tratamentelor contrare
Convenþiei prin garanþiile amintite. Cea
mai importantã hotãrâre în materie a fost
datã în cauza Othman (Abu Qatada) c.
Regatului Unit623. În secþiunea urmãtoare
va fi analizatã jurisprudenþa în materie,
urmând a se rãspunde la întrebarea dacã
CEDO s-a îndepãrtat de jurisprudenþa
stabilitã în cauza Saadi, permiþând
garanþiile diplomatice.

3.2. Aspecte referitoare la garanþiile
diplomatice

În majoritatea cauzelor privind
extrãdarea/expulzarea au fost invocate
încãlcãri ale art. 3 din Convenþie624. Art.
3 § 1 din Protocolul nr. 4 prevede cã nicio
persoanã nu va putea fi expulzatã de pe
teritoriul statului al cãrui cetãþean este, iar
articolul urmãtor interzice expulzarea
colectivã a strãinilor. În afarã de aceste
prevederi, nu existã vreo restricþie privind
expulzarea sau extrãdarea strãinilor, ºi,
spre deosebire de Declaraþia Universalã
a Drepturilor Omului, Convenþia nu
prevede dreptul la azil.

În numeroase cazuri de expulzare/
extrãdare au fost solicitate sau oferite
garanþii diplomatice pentru a înlãtura, în
special, relele tratamente. Jurisprudenþa

619 Ibidem, p. 187.
620 Ibidem, p. 197-193.
621 CEDO, D. c. Regatului Unit, cererea nr.

30240/96, hotãrârea din 2 mai 1997 par. 47.
622 CEDO, Saadi c. Italiei, cererea nr. 37201/

06, hotãrârea din 28 februarie 2008.

623 CEDO, Othman c. Regatului Unit, cererea
nr. 8139/09, hotãrârea din 17 ianuarie 2012.

624 F. G. Jacobs, R. C.A. White, The European
Convention on Human Rights, Oxford University
Press, 1996, 2nd edition, p. 60.
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Curþii a evoluat odatã cu dezvoltarea
substanþialã a garanþiilor diplomatice.
Trebuie precizat, dintr-un început, cã
jurisprudenþa a rãmas constantã asupra
unui aspect: garanþiile diplomatice, nu
sunt, prin ele însele, hotãrâtoare,
decisive. Astfel, pot fi inadecvate sau
combãtute prin probe contrare625.

A. Soering c. Regatului Unit. În
aceastã cauzã a fost invocatã încãlcarea
art. 3 din Convenþie626. Dl. Soering era
reþinut în Regatul Unit în vederea
extrãdãrii sale în S.U.A., unde era inculpat
pentru comiterea unor asasinate. În
cererea sa adresatã CEDO, dl. Soering
a arãtat cã executarea deciziei de
extrãdare a sa în S.U.A. ar antrena
încãlcarea de cãtre Regatul Unit a art. 3
din Convenþie, întrucât în S.U.A. ar trebui
sã aºtepte multã vreme în închisoare, în
aºa-numitul culoar al morþii, în aºteptarea
eventualei sale condamnãri la moarte ºi
a eventualei executãri a pedepsei. De
asemenea, a arãtat cã suferea de anumite
tulburãri mentale ce ar agrava ºi mai mult
starea sa psihologicã, dacã ar trebui sã
rãmânã o perioadã îndelungatã în locul
de detenþie.

CEDO a statuat cã, având în vedere
perioada îndelungatã ce trebuie trãitã de
condamnat sub semnul sindromului
incriminat, cu temerea iminentã a sosirii
momentului execuþiei, situaþia persoanã
a inculpatului, în special vârsta fragedã
ºi starea sa mentalã la momentul comiterii
faptelor, extrãdarea domnului Soering
cãtre S.U.A. ar fi de naturã sã-l supunã la
un risc real de tratamente interzise de art.
3 din Convenþie. Astfel, executarea
deciziei de extrãdare ar constitui o
încãlcare a acestui text627.

Douã elemente nu au fost analizate
de Curte: posibilitatea încãlcãrii art. 2 ºi
eficienþa garanþiilor diplomatice oferite de
S.U.A. Cu privire la primul aspect, trebuie
precizat cã din ansamblul circumstanþelor
reieºea posibilitatea încãlcãrii ºi a acestui
articol, existând posibilitatea ca
reclamantul sã fie condamnat la moarte.
Trebuie menþionat cã Protocolul nr. 6
adiþional la Convenþie privind abolirea
pedepsei cu moartea pe timp de pace,
deºi semnat în anul 1983, a intrat în
vigoare abia în anul 1998628, nefiind deci
aplicabil în anul 1989.

Astãzi, soluþia ar fi diferitã, CEDO
neezitând sã invoce din oficiu încãlcarea
art. 2 din Convenþie, cu atât mai mult cu
cât a revenit asupra jurisprudenþei
Soering629. Astfel, în cauza Oçalan c.
Turciei, Curtea a apreciat cã practica
aboliþionistã a cvasi-tuturor statelor
contractante reflectã acordul acestora de
a abroga, sau cel puþin de a modifica,
excepþia pedepsei cu moarte pe timp de
pace, aceasta fiind o formã de sancþiune
inacceptabilã, inumanã, care nu mai este
autorizatã de art. 2630.

Cu privire la al doilea aspect, trebuie
reþinut în primul rând cã, nefiind aduse
niciun fel de critici garanþiilor diplomatice,
se poate considera cã, în general, CEDO
apreciazã cã acestea sunt permise.
Totuºi, rãmâne întrebarea: de ce nu au
fost analizate garanþiile diplomatice oferite
de procurorul din Virginia, în sensul cã
nu va fi solicitatã ºi aplicatã pedeapsa cu
moartea pentru a verifica dacã nu cumva
riscul unui tratament contrar art. 3 a fost
înlãturat? Rãspunsul este posibil printr-o
deducþie, fiind aplicabilã a doua parte a
§69 conform cãreia, procedura de

625 D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbirck, Law of
the European Convention on Human Rights, Oxford
University Press, 2 nd edition, 2009, p. 84.

626 CEDO, Soering c. Regatului Unit, citatã
anterior.

627 CEDO, Soering c. Regatului Unit, citatã

anterior, par. 109-111.
628 http://conventions.coe.int/Treaty/en/

Treaties/Html/114.htm
629 F. Sudre, op. cit., p. 267.
630 CEDO, Oçalan c. Turciei, cererea nr. 46221/

99, hotãrârea din 12 mai 2005, par. 196.
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aplicare a pedepsei capitale în Virginia
permite judecãtorului sã aibã în vedere
solicitãrile fãcute de guvernul Regatului
Unit în urma asigurãrilor oferite de
procurorul competent din Virginia. De
asemenea, Guvernatorul din Virginia
putea lua în considerare solicitãrile
guvernului Regatului Unit în cadrul
solicitãrii clemenþei. Interpretând acest
paragraf ce prezintã procedurile din statul
Virginia, se ajunge la concluzia cã
respectivele garanþii oferite de procuror
nu erau obligatorii pentru judecãtorul care
aplica pedeapsa. Din acest motiv, analiza
asigurãrilor diplomatice de cãtre CEDO
nu era utilã.

Hotãrârea mai prezintã importanþã ºi
datoritã interpretãrii dreptului internaþional
public. Analizând sfera de aplicare a
Conv. E.D.O., Curtea a arãtat cã prin
Conv. E.D.O. nu se solicitã statelor
contractante sã impunã standarde altor
state631. S-a dat, astfel, eficienþã
principiului de drept internaþional public
conform cãruia tratatele produc efecte
doar în privinþa statelor care sunt pãrþi la
acesta. Prin urmare, S.U.A. nu era þinutã
sã respecte Conv. E.D.O. De asemenea,
s-a dat eficienþã unui alt principiu: lipsa
rãspunderii statului pentru actele unui stat
terþ. Rãspunderea Regatului Unit a fost
atrasã nu de actele S.U.A. ci de propria
acþiune de expulzare.

Totodatã, s-a creat o rãspundere
extrateritorialã a statelor contractante,
întrucât actul statului contractant este în
strânsã legãturã cu acte din afara
teritoriului sãu, Soering fiind prima cauzã
în care s-a pus problema rãspunderii
statului de trimitere în cazul deportãrii.

Contrar principiului de drept internaþional
public care permite statului sã-ºi defi-
neascã întinderea propriei competenþe,
statul membru al Consiliului Europei nu
poate îndepãrta dincolo de frontierele sale
persoane aflate sub jurisdicþia sa632.

Un alt element semnificativ al acestei
hotãrâri este reprezentat de afirmarea
posibilitãþii ca o procedurã de extrãdare
sã ridice o probleme pe tãrâmul art. 6
dacã reclamatul a suferit sau existã riscul
sã sufere o denegare flagrantã de justiþie
în statul de destinaþie633. S-a statuat cã
în cauza de faþã nu rezulta un asemenea
risc.

Principiile statuate în cauza Soering
se aplicã ºi în situaþia expulzãrilor634,
dupã cum s-a arãtat în cauza Cruz Varas
c. Suediei635.

Cu privire la consecinþe, trebuie
precizat cã, dacã iniþial nu guvernul S.U.A.
nu a putut oferi garanþii suficiente cã dl.
Soering nu va fi plasat în culoarul morþii,
ulterior hotãrârii CEDO a oferit o asigurare
fermã cã va interzice urmãrirea penalã a
d-lui Soering în statul Virginia pentru
infracþiunea de omor calificat (statul
Virginia aplica pedeapsa capitalã).
Primind aceste garanþii, Regatul Unit l-a
extrãdat pe dl. Soering în S.U.A. unde a
fost judecat ºi condamnat la douã sentinþe
pe viaþã consecutive636. Astfel, situaþia
juridicã a fost rezolvatã prin folosirea
garanþiilor diplomatice.

B. Saadi c. Italiei. Reclamantul din
aceastã cauzã637, domnul Saadi, acuzat
de comiterea unor fapte de terorism
internaþional în Italia, era supus unei
proceduri de extrãdare în Tunisia, unde
fusese condamnat de un tribunal militar

631 CEDO, Soering c. Regatului Unit, citatã
anterior par. 86.

632 J. F. Renucci, Tratat de drept european al
drepturilor omului, Ed. Hamangiu, 2009, p. 783.

633 CEDO, Soering c. Regatului Unit, citatã
anterior, par. 113.

634 D. Harris, M. O’Boyle, C. Warbirck, Law of
the European Convention on Human Rights, Oxford

University Press, ed. a 2-a, 2009, p. 83.
635 CEDO, Cruz Varas c. Suediei, cererea nr.

15576/89, hotãrârea din 20 martie 1991.
636 R. A. Lawson ºi H. G. Schermers, op. cit., p.

328.
637 CEDO, Saadi c. Italiei, cererea nr. 37201/

06, hotãrârea din 28 februarie 2008.
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la o pedeapsã de 20 de ani închisoare
pentru apartenenþã la o organizaþie
teroristã ce acþiona în strãinãtate în timp
de pace ºi incitare la terorism.

CEDO a arãtat cã nu poate subestima
amploarea ºi pericolul pe care îl
reprezintã terorismul pentru societate, dar
cã aceste elemente nu sunt de naturã sã
punã în discuþie caracterul absolut al art.
3 din Convenþie. Prevederile acestui
articol impun ca o persoanã pentru care
existã un risc real de a fi supusã la rele
tratamente în statul de destinaþie sã nu
fie extrãdatã sau expulzatã în acea þarã,
regulã care nu suferã nici un fel de
excepþie638.

Curtea a mai arãtat cã riscul de fi
supus relelor tratamente nu poate fi pus
în balanþã cu periculozitatea pe care
persoana respectivã ar reprezenta-o
pentru societate în cazul neexpulzãrii /
neextrãdãrii, întrucât sunt noþiuni care pot
fi apreciate doar independent. Astfel,
faptul cã persoana poate prezenta o
ameninþare serioasã pentru comunitate în
cazul nereturnãrii nu reduce în nici un fel
riscul relelor tratamente. Pentru acest
motiv, nu ar fi corect sã se impunã un
standard mai ridicat de probã atunci când
persoana este consideratã a reprezenta
o ameninþare pentru societate deoarece
evaluarea riscului este independentã de
un astfel de test639.

Pentru ca o mãsurã de extrãdare sau
expulzare sã fie contrarã art. 3 din
Convenþie, condiþia necesarã ºi suficientã
impusã de text este demonstrarea exis-
tenþei unor motive serioase ºi confirmate,
pentru acea persoanã, a riscului în
discuþie640. Pe fondul cauzei, CEDO a
cercetat dacã exista un asemenea risc
pentru reclamant ºi dacã riscul a fost
înlãturat prin garanþiile diplomatice oferite.

Cu privire la primul aspect, s-a conchis
cã exista un risc real ca reclamantul sã

fie supus unor tratamente contrarii art. 3
în cazul extrãdãrii în Tunisia. CEDO a
avut în vedere rapoartele Amnesty
International ºi Human Rights Watch
privind Tunisia care descriau o situaþie
tulburãtoare, acestea menþionând
numeroase ºi repetate cazuri de torturã
ºi tratamente inumane aplicate persoa-
nelor acuzate de terorism de cãtre poliþie.

Cu privire la al doilea aspect, Curtea
a cercetat dacã riscul poate fi exclus pe
baza probatoriului. În primul rând, s-a
arãtat cã vizitele Crucii Roºii în închisori
nu exclud riscul întrucât personalul
acestei organizaþii are o obligaþie de
confidenþialitate. De asemenea, nu este
permis accesul altor organizaþii.

De asemenea, CEDO a analizat
garanþiile diplomatice solicitate de
guvernul italian guvernului tunisian, în
sensul cã reclamantul nu va fi supus
tratamentelor contrare art. 3 din Conv.
E.D.O. Curtea a constatat cã autoritãþile
tunisiene nu au oferit astfel de asigurãri,
deºi au rãspuns de douã ori. Astfel, la
primul rãspuns, autoritãþile tunisiene au
afirmat doar cã sunt pregãtite sã accepte
transferul cãtre Tunisia a cetãþenilor
tunisieni deþinuþi. În al doilea rãspuns,
trimis cu o zi înaintea ºedinþei Marii
camere, ministrul de afaceri externe
tunisian a precizat cã legile tunisiene
garanteazã drepturile prizonierilor ºi cã
Tunisia era parte la tratatele ºi convenþiile
internaþionale relevate. Cu privire la acest
aspect, CEDO a constatat cã existenþa
unor astfel de legi ºi aderarea la tratatele
internaþionale având ca obiect respec-
tarea drepturilor fundamentale nu sunt, în
principiu, suficiente prin ele însele pentru
a oferi protecþie împotriva riscului relelor
tratamente în situaþia în care surse demne
de încredere au raportat practici ale
autoritãþilor sau tolerate de acestea
manifest contrare principiilor Convenþiei.

638 CEDO, Saadi c. Italiei, citatã anterior, par.
137-138.

639 CEDO, Saadi c. Italiei, par. 139.
640 CEDO, Saadi c. Italiei, par. 140.
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Se poate observa cã „asigurãrile” date
în cauzã au fost considerate inexistente,
fiind generale. Curtea a precizat cã, în
ipoteza în care garanþiile solicitate de
Italia ar fi fost oferite, Curtea ar fi avut în
continuare obligaþia de a examina dacã
acestea ofereau, în aplicarea lor practicã,
o garanþie suficientã cã reclamantul va fi
protejat împotriva tratamentelor inumane.
Greutatea care se va acorda asigurãrilor
diplomatice oferite de statul de destinaþie
depinde, în fiecare caz, de circumstanþele
relevante din momentul respectiv641.

C. Einhorn c. Franþei. În aceastã
cauzã642, S.U.A. a solicitat Franþei extrã-
darea cetãþeanului american Einhorn,
condamnat în lipsã pentru omor. S.U.A.
a oferit asigurãri adecvate, în sensul cã
reclamantul va putea fi rejudecat, la
solicitarea sa, cã va beneficia de un
proces echitabil cã pedeapsa cu moartea
cu va fi cerutã împotriva lui. Pe baza
acestor asigurãri, autoritãþile franceze au
dispus extrãdarea reclamantului în S.U.A.

În cererea adresatã CEDO, domnul
Einhorn a susþinut cã aceastã extrãdare
reprezintã o încãlcare de cãtre Franþa a
art. 3 din Convenþie, întrucât reintrodu-
cerea pedepsei capitale de cãtre statul
Pennsylvania îl expune supunerii
sindromului culoarului morþii, pedeapsã
inumanã ºi degradantã. De asemenea,
risca pedeapsa cu închisoarea pe viaþã,
fãrã posibilitatea liberãrii condiþionate.

Cu privire la primul aspect, CEDO a
arãtat cã principiul neretroactivitãþii legii
penale împiedicã, în caz de rejudecare,
condamnarea sa la moarte, aspect
confirmat, sub prestare de jurãmânt de
procurorul competent ºi de notele verbale
transmise de Ambasada S.U.A. în Franþa.
Curtea a apreciat cã garanþiile oferite de
statul american au fost de naturã sã
convingã cã nu mai exista riscul unei

condamnãri la moarte643.
Cu privire la al doilea aspect invocat,

CEDO a precizat cã în anumite
circumstanþe o condamnare la închisoare
pe viaþã, fãrã posibilitatea liberãrii
condiþionate, poate fi incompatibilã cu art.
3. Totuºi, în cauzã, guvernatorul statutului
putea comuta pedeapsa închisorii pe
viaþã într-o altã pedeapsã susceptibilã de
liberare condiþionatã. Având aceste în
vedere, cerere domnului Einhorn a fost
respinsã ca inadmisibilã.

În aceastã cauzã, trebuie subliniatã
importanþa deosebitã a garanþiilor
diplomatice în luarea deciziei de inadmi-
sibilitate. Astfel, s-a considerat, deºi nu
s-a menþionat expres, cã asigurãrile erau
obligatorii pentru judecãtorul cauzei.

D. Othman c. Regatului Unit644. De
departe, cea mai cunoscutã ºi mai
importantã cauzã în materie.

În cauzã, domnul Othman era un
cetãþean iordanian aflat pe teritoriul
Regatului Unit, unde avusese statutul de
refugiat ºi fusese anchetat ºi arestat
pentru infracþiuni de terorism. El a fost
eliberat în urma abrogãrii legii ce incrimina
aceste fapte. Ulterior, autoritãþile
Regatului Unit au luat hotãrârea de a-l
deporta în interesul securitãþii naþionale.

În esenþã, reclamantul a invocat în faþa
CEDO cã deportarea sa ar fi contrarã art.
3, 5 ºi 6 din Convenþie. El a susþinut cã
profilul sãu de terorist înseamnã cã este
de un real interes pentru autoritãþile
iordaniene, iar dacã s-ar întoarce, s-ar
confrunta cu rejudecarea pentru
infracþiunile pentru care a fost condamnat
in absentia, cu o lungã duratã de arest
preventiv, dar ºi cu un risc real de torturã
pentru a se obþine de la el o mãrturisire
sau de a se obþine alte informaþii. De
asemenea, se confrunta cu riscul
pedepsei cu moartea sau extrãdarea în

641 CEDO, Saadi c. Italiei, par. 148.
642 CEDO, Einhorn c. Franþei, cererea nr.

71555/01, decizia din 16 octombrie 2001.

643 CEDO, Einhorn c. Franþei, par. 26.
644 CEDO, Othman c. Regatului Unit, citatã

anterior.
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alte þãri, cum ar fi S.U.A. Întemeindu-se
pe art. 6, reclamantul a pretins cã
rejudecarea procesului sãu ar fi flagrant
nedreaptã, întrucât exista un risc real ca
probele obþinute prin torturã sã fie admise
împotriva lui.

Deportarea reclamantului de cãtre
Regatul Unit se fãcea în baza unui M.o.U
încheiat cu Iordania, cu aplicabilitate
generalã, prin care statele se angajau,
între altele, sã ofere anumite drepturi
persoanelor returnate cum ar fi cazare
adecvatã, hranã, ºi tratament medical,
tratament în mod uman ºi adecvat, în
conformitate cu standardele acceptate pe
plan internaþional, aducerea de îndatã
înaintea unui judecãtor, pentru cã
legalitatea detenþiei sale sã poatã fi
decisã, dreptul de a primi vizita unui
centru de monitorizare etc.

a. Art. 3 din Convenþie ºi garanþiile
diplomatice. În cadrul par. 183-189 din
hotãrârea Othman, CEDO a reluat
jurisprudenþa sa în materie, reafirmând
anumite principii generale aplicabile în
materie.

Cu privire la asigurãrile diplomatice,
Curtea a admis cã existã o îngrijorare
generalã în cadrul comunitãþii interna-
þionale cu privire la practica solicitãrii de
asigurãri pentru a permite deportarea
celor consideraþi a fi o ameninþare la
adresa securitãþii naþionale. Totuºi, CEDO
a arãtat cã nu trebuie sã se pronunþe
asupra corectitudinii practicii de a solicita
asigurãri, sau sã evalueze consecinþele
pe termen lung ale acestei practici,
sarcina sa fiind doar aceea de a examina
dacã asigurãrile obþinute într-un anumit
caz sunt suficiente pentru a elimina orice
risc real de rele-tratamente645. Se poate
observa cã instanþa europeanã a evitat
sã se pronunþe asupra corectitudinii
practicii solicitãrii de asigurãri diplomatice.

Din cele statuate, se poate interpreta, per
a contrario, cã legalitatea acestui
mecanism nu este pusã în discuþie. Altfel,
CEDO nici nu le-ar fi luat în considerare.

În continuare, Curtea a stabilit cu
claritate modul sãu de abordare cu privire
la asigurãri în cauze cu privire la aplicarea
art. 3 în cazuri de expulzare. Etapele
acestui raþionament sunt, astfel: 1.
Verificarea existenþei unui risc real de rele
tratamente în þara în care reclamantul
urmeazã a fi returnat; 2. Verificarea dacã
asigurãrile oferã, în aplicarea lor practicã,
o garanþie suficientã cã reclamantul va fi
protejat împotriva riscului de maltratare.

Cu privire la primul aspect, CEDO a
arãtat cã în cadrul examinãrii existenþei
riscului va fi luatã în considerare situaþia
generalã a drepturilor omului în aceastã
þarã ºi caracteristicile specifice ale
reclamantului646.

Cu privire la al doilea aspect, s-a arãtat
cã asigurãri diplomatice oferite de cãtre
statul de destinaþie constituie un factor
relevant. Cu toate acestea, asigurãrile în
sine nu sunt suficiente pentru a asigura o
protecþie adecvatã împotriva riscului de
rele tratamente. Astfel, existã o obligaþie
de a examina dacã asigurãrile oferã, în
aplicarea lor practicã, o garanþie suficientã
cã reclamantul va fi protejat împotriva
riscului de maltratare. Ponderea acordatã
asigurãrilor din statul primitor depinde, în
fiecare caz, de circumstanþele de la
momentul faptelor. În evaluarea aplicãrii
practice a asigurãrilor se va examina în
primul rând dacã situaþia generalã a
drepturilor omului în statul primitor
exclude acceptarea vreunui fel de
asigurãri. Cu toate acestea, doar în cazuri
rare situaþia generalã într-o þarã va
însemna cã nu se poate acorda nicio
pondere asigurãrilor647.

645 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 186.
646 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 187.

647 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par.
187-188.
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De asemenea, CEDO a evaluat, în
primul rând, calitatea garanþiilor oferite ºi,
în al doilea rând, dacã, în lumina
practicilor statului de primire, acestea pot
fi invocate. În acest sens, Curtea a arãtat
cã va avea în vedere, printre altele,
urmãtorii factori, în cazul fiecãruia fãcând
trimitere la cauze anterioare relevante:

i. dacã termenii asigurãrilor au fost
dezvãluiþi în faþa Curþii;

ii. dacã garanþiile sunt specifice sau
sunt generale ºi vagi;

iii. cine a dat asigurãrile ºi dacã acea
persoanã poate obliga statul acreditar;

iv.  în cazul în care asigurãrile au fost
emise de cãtre guvernul central a statului
de primire, dacã autoritãþile locale se vor
conforma acestora;

v. dacã se referã la asigurãri cu privire
la un tratament care este legal sau ilegal
în statul primitor;

vi.dacã acestea au fost date de cãtre
un stat contractant;

(vii) durata ºi forþa relaþiilor bilaterale
între statul trimiþãtor ºi cel de primire,
inclusiv istoricul statului care primeºte cu
privire la respectarea unor asigurãri
similare;

(viii) dacã conformarea autoritãþilor la
asigurãri poate fi verificatã în mod obiectiv
prin intermediul unor mecanisme de
monitorizare diplomatice sau de altã
naturã, inclusiv asigurarea accesului
neîngrãdit la avocaþii;

(ix) dacã existã un sistem eficient de
protecþie împotriva torturii în statul de
reºedinþã, inclusiv dacã este dispus sã
coopereze cu mecanismele internaþionale
de monitorizare ºi dacã este dispus sã
investigheze acuzaþiile de torturã ºi sã
pedepseascã pe cei responsabili;

(x) dacã reclamantul a fost anterior
maltratat în statul de reºedinþã ºi

(xi) dacã fiabilitatea asigurãrilor a fost
examinatã de cãtre instanþele naþionale

ale statului de trimitere/contractant.
În ultimii ani se observã creºterea

importanþei factorului monitorizãrii. Este,
de altfel, singurul care se asigurã cã
garanþiile oferite sunt respectate. Este cu
atât mai important în contextul afirmãrii
ºi dovedirii, în anumite cazuri, cã
persoanele extrãdate au fost torturate648.
Trebuie precizat cã este posibil ca în viitor
CEDO sã aibã în vedere ºi alþi factori, în
acest sens fiind sintagma între altele. De
asemenea, Convenþia este un instrument
viu care trebuie interpretat în lumina
condiþiilor de viaþã actuale.

Bazându-se pe rapoarte ale Comite-
tului împotriva Torturii, confirmate de cãtre
rapoartele Amnesty International, Human
Rights Watch ºi Centrul Naþional
Iordanian pentru Drepturile Omului649,
Curtea a constatat cã, fãrã asigurãri din
partea guvernului iordanian, ar exista un
risc real de rele tratamente, dacã
reclamantul s-ar întoarce în Iordania, fapt
cu care pãrþile au fost de acord.

În continuare, CEDO a analizat dacã
asigurãrile cuprinse în M.o.U., însoþite de
monitorizarea de cãtre centrul Adaleh, ar
elimina orice risc real de maltratare a
reclamantului. Reclamantul a arãtat cã în
cazul în care Iordania nu-ºi respectã
obligaþiile sale legale, internaþionale,
multilaterale de a nu tortura, nu se poate
aºtepta din partea sa sã se conformeze
cu asigurãri bilaterale fãrã caracter
obligatoriu. Curtea a precizat cã nu a
stabilit o regulã absolutã cã un stat care
nu este în conformitate cu obligaþiile
multilaterale nu poate fi invoca garanþii
bilaterale. De asemenea, nu existã nicio
interdicþie de a solicita asigurãri atunci
când existã o problemã sistematicã cu
privire la torturã ºi rele tratamente în statul
de reºedinþã. Mai mult decât atât, Curtea
nu a considerat cã situaþia generalã cu
privire la drepturile omului în Iordania

648 Columbia Law School Human Rights
Institute, op. cit., p. 85, 93.

649 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 191.
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exclude acceptarea asigurãrilor din partea
guvernului iordanian650.

Analizând M.o.U.-ul încheiat între
Regatul Unit ºi Iordania, CEDO a
constatat cã cele douã guverne au fãcut
eforturi reale pentru a obþine ºi, respectiv
a oferi asigurãri transparente ºi detaliate
pentru a se asigura cã reclamantul nu va
fi maltratat la întoarcerea sa în Iordania.
Acest M.o.U., este superior, atât în
detaliu, cât ºi în formalitate, oricãror
asigurãri pe care Curtea le-a examinat
anterior ºi altor asigurãri examinate de
cãtre Comitetul O.N.U. împotriva torturii
ºi Comitetul pentru Drepturile Omului a
O.N.U. M.o.U. este specific, cuprinzãtor
ºi unic prin faptul cã a fost examinat
amãnunþit de cãtre un tribunal indepen-
dent, S.I.A.C., care a primit probe
prezentate de ambele pãrþi care au fãcut
obiectul unor ample examinãri încruci-
ºate.

De asemenea, Curtea a examinat
contextul în care asigurãrile au fost date.
Având în vedere declaraþiile domnului
Layden (Reprezentant Special al
Regatului Unit pentru Deportarea cu
Garanþii) ºi alte dovezi înaintate S.I.A.C.,
Curtea a considerat cã existã probe
suficiente pentru ca aceasta sã conchidã
cã asigurãrile au fost date cu bunã
credinþã de cãtre un guvern al cãrui relaþii
bilaterale cu Regatul Unit au un trecut
foarte puternic. Mai mult decât atât,
garanþiile diplomatice au fost aprobate la
cele mai înalte niveluri ale guvernului
iordanian, cu aprobarea expresã ºi
sprijinul regelui însuºi651.

Totodatã, s-a arãtat cã, indiferent de
statutul M.o.U. în legea iordanianã,
asigurãrile au fost date de cãtre funcþio-
nari care sunt capabili sã lege din punct
de vedere juridic statul iordanian. Din cele
statuate de Curte, se poate observa cã
nu prezintã relevanþã legislaþia statului de

destinaþie cu privire la asigurãri, ci este
importantã angajarea rãspunderii statului
pe plan internaþional. Or dacã un stat ºi-a
asumat anumite obligaþii internaþionale,
nu va putea invoca dreptul intern pentru
a justifica neexecutarea acestora652.
CEDO a mai avut în vedere faptul
asigurãrile au aprobarea ºi sprijinul unor
oficiali de rang înalt ai G.I.D., garantând
astfel punerea în executare. S-a conchis
cã toþi aceºti factori pledeazã în favoarea
respectãrii termenilor M.o.U.

În continuare, a fost analizat conþinutul
M.o.U., avându-se în vedere criticile
reclamantului. S-a arãtat cã o primã
garanþie împotriva torturii este dreptul
reclamantului la un avocat la prezentarea
sa în faþa procurorului în termen de 24 de
ore de la întoarcere, fiind diminuat
semnificativ orice risc de maltratare care
ar putea apãrea dintr-o lipsã de claritate
în M.o.U., admiþându-se însã cã ar fi fost
preferabilã prezentarea reclamantului în
faþa unui judecãtor civil, iar nu a unui
procuror.

Cu privire la lipsa unui avocat în timpul
interogatoriului, mai ales în faþa G.I.D., s-a
arãtat cã refuzul accesului la un avocat
pentru un deþinut, în special în timpul
interogatoriului, este un motiv serios de
îngrijorare întrucât dreptul deþinutului de
a avea acces la consiliere juridicã este o
garanþie fundamentalã împotriva relelor
tratamente. Cu toate acestea, în cazul de
faþã, riscul este redus substanþial de alte
mãsuri de siguranþã cuprinse în M.o.U. ºi
acordurile de monitorizare.

 De asemenea, Curtea înlãturã riscul
cã reclamantul sã fie maltratat în timpul
eventualelor interogatorii de cãtre C.I.A.,
cã va fi plasat într-un centru de detenþie-
fantomã a G.I.D. sau C.I.A. în Iordania,
sau cã va fi supus la predarea în afara
Iordaniei. Deºi predarea nu este abordatã
în mod specific în M.o.U., acesta specificã

650 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par.
193-194.

651 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 195.
652 M. Shaw, op. cit., p. 133.
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faptul cã reclamantul va fi deportat în
Iordania, reþinut ºi rejudecat pentru
infracþiunile pentru care a fost condamnat
în contumacie în 1998 ºi 1999. Dacã va fi
condamnat, va fi închis într-un centru de
detenþie al G.I.D. Ar fi total incompatibil
cu M.o.U. ca Iordania sã-l primeascã pe
reclamant ºi, în loc sã-l rejudece, sã-l þinã
într-un loc secret în Iordania sau sã-l
predea unui stat terþ653.

Cu privire la posibilitatea ca în dreptul
iordanian M.o.U. sã nu fie obligatoriu din
punct de vedere juridic, CEDO a constatat
cã, fiind o asigurare împotriva
comportamentului ilegal, ar trebui sã fie
tratatã cu mai mult scepticism decât în
cazul în care statul se angajeazã sã nu
facã ceea ce este permis de legislaþia
naþionalã. Curtea a arãtat cã ar exista un
stimulent real ºi puternic, pentru Iordania,
pentru a evita sã fie vãzutã ca încãl-
cându-ºi cuvântul ºi cã sprijinul pentru
M.o.U. la cele mai înalte niveluri din
Iordania reduce în mod semnificativ riscul
ca oficialii G.I.D., care au participat la
negocierea M.o.U., sã tolereze
nerespectarea termenilor sãi.

Curtea a mai subliniat cã din cuprinsul
tuturor actelor rezultã clar cã Adaleh va
avea acces la reclamant pe toatã durata
detenþiei. A apreciat cã, în ciuda unor
limitãri, acest centru finanþat de Regatul
Unit va monitoriza satisfãcãtor situaþia
reclamantului, fiind în mãsurã sã verifice
cã asigurãrile au fost respectate654.

Având în vedere toate aceste aspecte,
s-a conchis cã întoarcerea reclamantului
în Iordania nu l-ar expune la un risc real
de rele tratamente, în consecinþã aceastã
expulzarea nu ar fi o încãlcare a art. 3 din
Convenþie.

b. Art. 5 din Convenþie. Aspectul din
plângere analizat prin prisma art. 5 a fost
acela cã reclamantul ar fi expus la un risc
real de negare flagrantã a dreptului sãu

la libertate datoritã posibilitãþii, în
conformitate cu legislaþia iordanianã, a
unei detenþii incommunicado de pânã la
50 de zile.

În primul rând, CEDO a rãspuns la
întrebarea dacã art. 5 se aplicã într-un caz
de expulzare în sens afirmativ. Astfel, un
stat contractant ar încãlca art. 5 în cazul
în care extrãda un reclamant într-un stat
în care ar fi expus la un risc real de
încãlcare flagrantã a acestui articol. Cu
toate acestea, ca ºi în cazul art. 6, trebuie
sã se aplice un nivel de gravitate ridicat.
O încãlcare flagrantã a art. 5 va avea loc
în cazul în care, de exemplu, statul
primitor l-ar deþine pe reclamant în mod
arbitrar timp de mulþi ani, fãrã nicio intenþie
de a-l judeca, sau în cazul în care un
reclamant ar fi în pericol de a fi închis
pentru o perioadã importantã în statul
primitor, dupã ce a fost condamnat
anterior într-un proces flagrant nedrept655.

Aplicând aceste principii în cauzã,
CEDO a constatat cã nu exista un risc
real de încãlcare flagrantã a art. 5 în ceea
ce priveºte arestarea preventivã a
reclamantului în Iordania întrucât recla-
mantul trebuie adus la proces în cincizeci
de zile, termen departe de durata
perioadei de detenþie necesarã pentru o
încãlcare656.

c. Art. 6 din Convenþie. Reclamantul
s-a plâns cã ar fi expus la un risc real de
denegare flagrantã de dreptate, dacã ar
fi rejudecat în Iordania pentru infracþiunile
pentru care a fost condamnat in absentia.

 În cadrul principiilor generale, Curtea
a reafirmat principiul stabilit jurispru-
denþial, stabilit pentru prima datã în cauza
Soering c. Regatului Unit, ºi anume cã o
problemã ar putea fi ridicatã în mod
excepþional pe terenul art. 6 de cãtre o
expulzare sau o decizie de extrãdare, în
condiþiile în care persoana ce urmeazã
sã fie returnatã a suferit sau suferã un

653 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 200.
654 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 204.

655 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 233.
656 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 235.
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risc de denegare flagrantã de dreptate în
statul solicitant.

„Denegarea flagrantã de dreptate”
presupune un proces care este vãdit
contrar dispoziþiilor art. 6 sau principiilor
cuprinse în acesta. Urmãtoarele forme de
nedreptate ar putea echivala cu o dene-
gare flagrantã de dreptate: condamnarea
în lipsã fãrã posibilitate, ulterioarã, de a
obþine o redeschidere a cauzei; un proces
sumar ºi realizat cu un dispreþ total faþã
de dreptul la apãrare; detenþia fãrã acces
la un tribunal independent ºi imparþial
pentru a avea verifica legalitatea detenþiei;
refuzul deliberat ºi sistematic de acces
la un avocat, mai ales pentru o persoanã
deþinutã într-o þarã strãinã657. Denegarea
flagrantã de dreptate merge dincolo de
simple nereguli sau lipsã de garanþii în
cadrul procedurilor de judecatã, care ar
putea conduce la o încãlcare a art. 6, dacã
au loc în statul contractant în sine,
trebuind sã fie încãlcare a principiilor
procesului echitabil care este atât de
fundamentalã încât sã constituie distru-
gerea a însãºi esenþei dreptului garantat
de articolul respectiv.658.

În continuare s-a rãspuns la o altã
întrebare: admiterea probelor obþinute
prin torturã reprezintã o denegare fla-
grantã de dreptate? Curtea a rãspuns
afirmativ, argumentând dupã cum
urmeazã.

Un prim motiv ar fi cã admiterea
probelor obþinute prin torturã ar servi doar
pentru a legitima indirect un fel de
comportament imoral pe care autorii art.
3 din Convenþie au cãutat sã-l interzicã.
Un al doilea motiv ar fi cã probele obþinute
prin torturã ar trebui excluse pentru cã “nu
sunt de încredere, sunt nedrepte,
jignitoare la adresa standardelor obiºnuite
de umanitate ºi decenþã ºi incompatibile

cu principiile care ar trebui sã anime un
tribunal care doreºte sã administreze
justiþia”. Dovezile obþinute prin torturã
dãuneazã iremediabil procesului;
înlocuieºte statul de drept cu forþa ºi
întineazã reputaþia oricãrei instanþe care
o admite659.

Reconfirmând soluþia din cauza
Gäfgen c. Germania660, Curtea a reiterat
cã în sistemul Convenþiei interzicerea
utilizãrii probelor obþinute prin torturã este
fundamentalã, aceastã soluþie fiind
confirmatã de dreptul internaþional. Astfel,
s-a observat cã puþine norme
internaþionale referitoare la dreptul la un
proces echitabil sunt mai fundamentale
decât excluderea probelor obþinute prin
torturã661.

CEDO a arãtat cã nu exclude cã se
pot aplica considerente similare ºi în cazul
probelor obþinute prin tratamente
inumane. Cu toate acestea, cu privire la
faptele din prezenta nu a fost considerat
necesar sã se rãspundã la aceastã
întrebare662. Se poate constata cã s-a
extins astfel protecþia ºi asupra
tratamentelor inumane, fiind însã incert
dacã se aplicã cu aceeaºi forþã.

Aplicând principiile în speþã, cu privire
la anumite probe obþinute împotriva
reclamatului prin torturarea unor martori,
s-a arãtat cã dacã aceºtia au fost
maltrataþi în modul în care aceºtia pretind
(bãtaie la tãlpi), ºi cum cicatricile acestora
sugereazã, este vorba despre torturã.

În continuare s-a examinat douã
chestiuni: (i) dacã un risc real de admitere
a dovezilor obþinute în urma torturii este
suficient; ºi (ii) în caz afirmativ, dacã o
denegare flagrantã de dreptate ar putea
apãrea în acest caz.

Cu privire la primul aspect, CEDO a
arãtat cã este suficient sã existe un risc

657 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par.
258-259.

658 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 260.
659 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 264.

660 CEDO, Gäfgen c. Germaniei, cererea nr.
22978/0, hotãrârea din 1 iunie 2010, par. 166.

661 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 266.
662 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 267.
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real de admitere a acestor dovezi, fiind
nedrept sã se impunã o sarcinã ºi mai
mare de probã asupra reclamantului. Au
fost avut în vedere, în principal, dificultãþile
speciale în probarea acuzaþiilor de torturã
întrucât este practicatã în secret, de multe
ori de cãtre anchetatori cu experienþã,
care sunt calificaþi sã se asigure cã nu
lasã semne vizibile pe victimã663. CEDO
a constatat, bazându-se pe rapoarte
credibile ale Comitetului împotriva torturii
ºi ale organizaþiilor non-guvernamentale
amintite mai sus, nu numai cã tortura este
practicatã pe scarã largã în Iordania, ci
la fel este ºi utilizarea de dovezi obþinute
în urma torturii de cãtre instanþe. De
asemenea, în acest sistem accentul este
pus pe obþinerea de confesiuni. Mai mult,
autoritãþile din sistem acceptã asemenea
practici, neanchetând în mod real plângeri
privind tortura ºi neexcluzând asemenea
probe664.

Cu privire la al doilea aspect, s-a arãtat
cã existã o mare probabilitate ca
declaraþiile incriminatoare ale celor doi
martori sã fie admise la rejudecarea
cauzei reclamantului ºi cã aceste dovezi
ar fi considerabile, poate decisive,
împotriva lui. S-a constatat, astfel, cã
existã un risc real ca rejudecarea cauzei
reclamantului sã echivaleze cu o
denegare flagrantã de dreptate665.

Fãrã îndoialã, în viitor CEDO va trebui
sã stabileascã care ipoteze ar putea
reprezenta denegãri flagrante de
dreptate. Întrucât Curtea a fãcut referire
la standardele internaþionale cele mai de
bazã, apreciez cã vor trebui analizate
convenþii internaþionale ºi cutume în
materia procesului echitabil. O prevedere
recentã semnificativã este reprezentatã
de art. 8 pct. 2 din Statutul Curþii Penale
Internaþionale care aratã cã este crimã de
rãzboi fapta de a priva cu intenþie un

prizonier de rãzboi sau oricare altã
persoanã protejatã de dreptul sãu de a fi
judecatã regulamentar ºi imparþial. De
asemenea, sunt crime de rãzboi
condamnãrile pronunþate ºi execuþiile
efectuate fãrã o judecatã prealabilã, date
de un tribunal legal constituit ºi cu
respectarea garanþiilor judiciare general
recunoscute ca indispensabile. Deºi
aceste crime presupun existenþa unui
conflict armat, apreciez cã prevederile pot
fi avute în vedere pentru stabilirea
caracterului cutumiar al acestor norme cu
atât mai mult cu cât prevederi similare se
regãsesc ºi în statutele Tribunalelor
ad-hoc pentru Fosta Yugoslavie ºi
Rwanda.

d. Importanþa hotãrârii. Consecinþe. În
primul rând, hotãrârea este deosebit de
importantã, deoarece a reconfirmat
admisibilitatea folosirii asigurãrilor
diplomatice. Curtea nu s-a îndepãrtat de
la jurisprudenþa din cauza Saadi, ci în
concret, a constat cã garanþiile oferite
erau suficiente, de naturã a înlãtura riscuri
de încãlcare ale art. 3, 5, 6 în condiþiile
specifice. Un alt element relevant este
sistematizarea factorilor avuþi în vedere
la aprecierea garanþiilor diplomatice, utili
instanþelor naþionale în analiza unor astfel
de asigurãri.

În al doilea rând, a fost stabilitã expres
aplicabilitatea art. 5 ºi 6 în cauze de
expulzare/extrãdare. În al treilea rând,
prin analiza M.o.U.-ului, CEDO a oferit un
exemplu de asigurãri diplomatice viabile,
care au înlãturat riscul torturii ºi riscul
privãrii flagrante de libertate.

În al patrulea rând, CEDO a analizat
situaþia dreptului internaþional la acest
moment, stabilind caracterul de ius
cogens al normei de interzicere a torturii
ºi a fost statuat expres cã folosirea
probelor obþinute prin torturã reprezintã
o denegare flagrantã de dreptate.

663 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par. 276.
664 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par.

277-278.

665 CEDO, Othman c. Regatului Unit, par.
281-282.
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Astfel, în hotãrâre s-au evidenþiat
punctele slabe din M.o.U.-ul menþionat,
în special lipsurile în materia procesului
de rejudecare a reclamantului, oferind
statelor o viziune asupra conþinutului
garanþiilor diplomatice. De altfel, aceste
lipsuri au fost corijate ulterior. Chiar dacã
hotãrârea CEDO a împiedicat deportarea
domnului Othman, ulterior au avut loc
comunicãri numeroase între miniºtri ºi alþi
oficiali britanici ºi iordanieni. Oficiali
iordanieni au dat asigurãri cã guvernul
iordanian nu va interfera în procesul
judiciar ºi cã vor asigura caracterul
echitabil al acestuia. Astfel, instanþa de
rejudecare urma sã fie compusã din 3
judecãtori civili, aleºi de Consiliul
Magistraþilor. G.I.D. nu va fi implicatã în
nici un fel nici în arestarea domului
Othman, nici în interogarea ºi detenþia
acestuia, ºi nu va încerca sã influenþeze
procesul de rejudecare.

 De asemenea, instanþa englezã a
constatat cã reputaþia curþii iordaniene se
îmbunãtãþise ºi cã puterea judiciarã
iordanianã urmãrea garantarea unui
proces. Cu privire la admisibilitatea
probelor obþinute prin torturã, a fost luatã
în considerarea modificarea constituþiei
iordaniene care excludea aceste probe.
Totuºi, s-a afirmat cã existã, totuºi, riscul,
ca mãrturiile obþinute prin torturã sã fie
folosite împotriva d-lui Othman. Pe de altã
parte, CEDO a fixat un standard ridicat
pentru aprecierea unui denegãri flagrante
de dreptate, ceea ce nu este cazul.666

Având acestea în vedere, dl. Othman a
fost expulzat. Întrucât noua decizia de
expulzare nu a mai fost contestatã în faþa

CEDO, se poate aprecia cã autoritãþile
iordaniene ºi britanice au colaborat pentru
realizarea unor garanþii diplomatice
conforme cu cerinþele stabilite de CEDO
în cauza Othman.

3.3. Aspecte referitoare la natura
juridicã a asigurãrilor diplomatice

CEDO nu doar a acceptat folosirea
asigurãrilor diplomatice în materia
expulzãrii/ extrãdãrii, cum ar putea pãrea
din cauzele de mai sus, ci a solicitat
expres folosirea acestora667, considerând
cã asigurã un minim de protecþie în cazul
extrãdãrii. Totuºi, pentru a reduce riscul
unui tratament contrar Convenþiei în statul
de trimitere, este necesar, între altele, ca
garanþiile sã fie demne de încredere ºi sã
se aprecieze cã statul de primire poate
îndeplini aceste asigurãri.

În general, CEDO a evitat sã se
pronunþe explicit asupra caracterului
juridic al asigurãrilor diplomatice, deºi
lipsa caracterului obligatoriu a fost
invocatã adesea de opozanþii asigurãrilor
drept principal argument împotriva
acestor garanþii668. Cu toate acestea, din
analiza jurisprudenþei rezultã cã pentru a
fi eficiente, ele trebuie sã fie considerate
obligatorii de statul care le formuleazã.
Astfel, CEDO a statuat cã pentru a fi
eficiente, este necesar sã prevadã
obligaþii punctuale, specifice, necon-
diþionate669 iar nu o simplã trimitere la
obligaþia statului de a respecta tratatele
internaþionale la care este parte sau o
obligaþie generalã de cooperare.

În mai multe cauze, CEDO nu a acor-
dat niciun efect asigurãrilor diplomatice
tocmai datoritã caracterului vag, general

666 England and Wales Court of Appeal (Civil
Division), [2013] EWCA Civ 277, Case No: T2/2012/
3138, http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/
2013/277.html.

667 CEDO, M.S. c. Belgiei, cererea nr. 50012/
08, hotãrârea din 31 ianuarie 2012, par. 131.

668 Human Rights Watch, op.cit. Amnesty

International, Europe must halt unreliable
‘diplomatic assurances’ that risk torture, http://
www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/
europe-must-halt-unreliable-diplomatic-assurances-risk-torture-2010-04-12,
12.04.2010.

669 CEDO, Rrapo c. Albaniei, cererea nr. 58555/
10, hotãrârea din 25 septembrie 2012, par. 73.
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al conþinutului670. Apreciez cã în aceste
cauze s-a apreciat implicit de Curte cã
nu s-au asumat valabil obligaþii
internaþionale, neexistând intenþia de a se
angaja juridic. Analizând cauza Othman
se poate afirma cã urmãtoarele criterii
prezentate de Curte sunt relevante pentru
decelarea caracterului juridic al asigu-
rãrilor unilaterale: 1. Caracterul specific
sau general ºi vag al asigurãrilor diplo-
matice (text) ºi 2. Dacã statul de primire
este obligat prin acþiunile autoritãþii/
persoanei care a emis asigurãrile
diplomatice, 3. Durata ºi intensitatea
relaþiilor bilaterale dintre statul de trimitere
ºi statul de primire, inclusiv dacã statul
de primire a respectat astfel de obligaþii
diplomatice (context). Un important
criteriu care nu poate inserat într-una din
cele douã categorii este controlul
judecãtoresc al garanþiilor diplomatice.

Pentru a decela caracterul de tratat/
declaraþie unilateralã, trebuie analizate
textul actului ºi contextul în care acesta a
fost adoptat. Cu privire la text, în cazul
M.o.U. se poate observa cã, în general,
spre deosebire de actele unilaterale,
acesta nu se limiteazã la o anumitã
persoanã ºi la o situaþie specificã, fiind
aplicabil tuturor persoanelor care sunt
returnate dintr-unul din cele douã state.
De asemenea, sunt relevanþi termenii
folosiþi. Statele evitã folosirea unor
termeni precum obligatoriu, se obligã,
intrã în vigoare. Totuºi, sunt relevante
sintagme precum se va/ se vor (will), care,
arãtând o acþiunea concretã din viitor, se
distanþeazã de o formulare politicã.
Totodatã, este relevant dacã se prevãd
obligaþii concrete. O altã probã a
caracterului legal este permiterea

supravieþuirii unor obligaþii – spre exemplu
dacã ulterior încetãrii M.o.U. acesta
continuã sã se aplice persoanelor
extrãdate/expulzate în temeiul sãu671.

Cu privire la context, prezintã
deosebitã importanþã practica statelor,
fapt avut în vedere de CEDO. Spre
exemplu, Regatul Unit se foloseºte foarte
mult de acest instrument internaþional, iar
unele M.o.U. cu S.U.A. au fost chiar
depuse la O.N.U., pãrþile considerând cã
au valoare de tratate. De asemenea,
Regatul Unit ºi Iordania au relaþii
diplomatice de o perioadã îndelungatã ºi
nu existã dovezi ale nerespectãrii
înþelegerilor în trecut.

Deºi a evitat sã afirme explicit cã
asigurãrile diplomatice au forþã juridicã
obligatorie, CEDO a ajuns la o astfel de
concluzie, dupã cum rezultã din statuarea
cã asigurãrile bilaterale trebuie luate în
considerare, chiar în situaþia în care statul
respectiv a încãlcat convenþii interna-
þionale multilaterale672.

Existã, totuºi, o cauzã mai puþin
cunoscutã în care CEDO a afirmat
caracterul obligatoriu al asigurãrilor
diplomatice din perspectiva dreptului
internaþional este Al-Moyad c.
Germaniei673. Aceastã excepþie este
importantã deoarece asigurãrile oferite în
speþã de autoritãþile nu erau diferite de
cele din alte cauze.

4. Compatibilitatea garanþiilor
diplomatice cu sistemul juridic român

În cele ce urmeazã va fi prezentat
cadrul normativ din România în materia
extrãdãrii ºi a expulzãrii, evidenþiindu-se
motivele de refuz al returnãrii.

670 CEDO, Saadi c. Italiei, cererea nr. 37201/
06, hotãrârea din 28 februarie 2008, par. 147-148.

 CEDO, Savriddin Dzhurayev c. Rusiei, cererea
nr. 71386/10, hotãrârea din 25 aprilie 02013, par.
174.

 CEDO, Klein c. Rusiei, cererea nr. 24268/08,

hotãrârea din 1 aprilie 2010, par. 55.
671 W. T. Worster, op. cit., p. 49.
672 CEDO, Othman c. Regatului Unit, citatã

anterior.
673 CEDO, Al-Moayad c. Germania, cererea nr.

35865/03, decizia din 20 februarie 2007, par. 69.
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Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind
cooperarea judiciarã internaþionalã în
materie penalã constituie cadrul normativ
din materia extrãdãrii. Art. 4 alin. 1
prevede cã aceastã lege se aplicã în baza
ºi pentru executarea normelor interesând
cooperarea judiciarã în materie penalã,
cuprinse în instrumentele juridice
internaþionale la care România este parte.
Astfel, extrãdarea se face în baza
tratatelor încheiate de România cu alte
state (ex. Tratatul din 10 septembrie 2007
de extrãdare dintre România ºi Statele
Unite ale Americii etc.).

Art. 19 alin. 1 lit. b aratã cã sunt
persoane care nu pot fi extrãdate
solicitanþii de azil, beneficiarii statutului de
refugiat sau ai protecþiei subsidiare în
România, dacã extrãdarea ar avea loc în
orice stat în care viaþa ori libertatea
acestora ar fi pusã în pericol sau în care
ar fi supuºi la torturã, tratamente inumane
ºi degradante.

Art. 21 stabileºte motivele obligatorii
de refuz al extrãdãrii. Acestea sunt, între
altele: a) nerespectarea dreptului la un
proces echitabil (…); b) existenþa unor
motive serioase sã se creadã cã
extrãdarea este solicitatã în scopul
urmãririi sau pedepsirii unei persoane pe
motive de rasã, religie, sex, naþionalitate,
limbã, opinii politice sau ideologice ori de
apartenenþã la un anumit grup social; c)
situaþia persoanei riscã sã se agraveze
din unul dintre motivele enunþate la lit. b);
d) cererea este formulatã într-o cauzã
aflatã pe rolul unor tribunale extraordinare
sau în vederea executãrii unei pedepse
aplicate de un asemenea tribunal (…).

Art. 22 alin. 2 stabileºte ca motiv
opþional de refuz sau de amânare a
extrãdãrii situaþia în care predarea
persoanei poate avea consecinþe de o
gravitate deosebitã pentru ea, în special
din cauza vârstei sau a stãrii de sãnãtate.

Conform art. 27, dacã fapta pentru
care se cere extrãdarea este pedepsitã
cu moartea de cãtre legea statului

solicitant, extrãdarea nu va putea fi
acordatã decât cu condiþia ca statul
respectiv sã dea asigurãri considerate ca
îndestulãtoare de cãtre statul român cã
pedeapsa capitalã nu se va executa,
urmând sã fie comutatã.

Art. 32 alin. 1 prevede cã în cazul în
care se solicitã extrãdarea unei persoane
în vederea executãrii unei pedepse
pronunþate printr-o hotãrâre datã în lipsã
împotriva sa, statul român poate refuza
extrãdarea în acest scop, dacã apreciazã
cã procedura de judecatã a nesocotit
dreptul la apãrare recunoscut oricãrei
persoane suspectate sau acuzate de
sãvârºirea unei infracþiuni. Totuºi,
extrãdarea se va acorda dacã statul
solicitant dã asigurãri apreciate ca
suficiente pentru a garanta persoanei a
cãrei extrãdare este cerutã dreptul la o
nouã procedurã de judecatã care sã îi
salvgardeze drepturile la apãrare.

Se poate observa cã Legea nr. 302/
2004 include mai multe elemente care
trebuie luate în considerare la analiza unei
cereri de extrãdare. Este vorba atât de
riscuri ale încãlcãrii drepturilor
fundamentale prevãzute de art. 2 ºi 3 din
Conv. E.D.O., cât ºi ale art. 6 (cauza este
pe rolul unor tribunale extraordinare,
judecare în lipsã). De asemenea, lege
solicitã asigurãri în sensul cã nu va fi
executatã o persoanã, cã pedeapsa este
comutatã. Se observã cã nu se solicitã
neaplicarea pedepsei capitale, ci
neexecutarea acesteia. Totodatã, se
solicitã asigurãri pentru a garanta
persoanei a cãrei extrãdare este cerutã
dreptul la o nouã procedurã de judecatã
care sã îi salvgardeze drepturile la
apãrare

O prevedere legalã cuprinzãtoare este
cea privind motivul facultativ de refuz al
extrãdãrii dacã predarea persoanei este
susceptibilã sã aibã consecinþe de o
gravitate deosebitã pentru ea. Apreciez
cã pot fi incluse nu doar motive umanitare
(vârstã înaintatã sau foarte fragedã ºi
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nicio rudã în statul solicitant, boalã foarte
avansatã), ci ºi posibile încãlcãri ale art.
5 ºi 6 din Conv. E.D.O., care sunt, cu
siguranþã, motive foarte grave.

În ceea ce priveºte expulzarea, cadrul
normativ este reprezentat în principal de
Codul penal (Legea nr. 286/2009 intratã
în vigoare la data de 1 februarie 2014).
Conform art. 66 alin. 1 lit. c, strãinului îi
poate fi aplicatã pedeapsa interzicerii
dreptul strãinului de a se afla pe teritoriul
României pe o perioadã de la 1 la 5 ani.
Conform alin. 4 al aceluiaºi articol,
aceastã pedeapsã nu se va dispune
atunci când existã motive întemeiate de
a crede cã viaþa persoanei expulzate este
pusã în pericol ori cã persoana va fi
supusã la torturã sau alte tratamente
inumane ori degradante în statul în care
urmeazã a fi expulzatã. Se observã
preluarea parþialã a jurisprudenþei CEDO,
fãcându-se referire doar la riscuri sub art.
2 ºi 3 din Convenþie. Judecãtorul naþional
va trebui însã sã examineze ºi riscul
încãlcãrii flagrante a art. 5 ºi 6, dupã cum
a fost statuat în cauza Othman.

Un alt normativ incident este O.U.G,
nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în
România. Conform art. 81 alin. 1 din
Ordonanþã, împotriva strãinilor cu ºedere
ilegalã ºi a foºtilor solicitanþi de azil, Oficiul
Român pentru Imigrãri poate dispune
mãsura returnãrii de pe teritoriul
României. Alin. 2 face referire la alte douã
situaþii în care persoana este expulzatã
ºi anume cazul strãinilor declaraþi
indezirabili, ºi cazul strãinilor pentru care
instanþa a dispus mãsura de siguranþã a
expulzãrii.

Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind
azilul în România reglementeazã
principiul nereturnãrii în cadrul art. 6.
Astfel, conform alin. 1, împotriva
solicitantului de azil nu pot fi luate mãsuri
de expulzare, extrãdare sau de returnare
forþatã de la frontierã ori de pe teritoriul
României, cu excepþia cazurilor prevãzute
la art. 44 din Legea nr. 535/2004 privind

prevenirea si combaterea terorismului. De
asemenea, conform alin. 2, persoana
care a fost recunoscutã ca refugiat sau
cãreia i s-a acordat protecþie subsidiarã
este protejatã împotriva expulzãrii,
extrãdãrii ori returnãrii în þara de origine
sau în orice stat în care viaþa ori libertatea
sa ar fi pusã în pericol sau în care ar fi
supusã la torturi, tratamente inumane ori
degradante.

Va fi permisã îndepãrtarea de pe
teritoriul României, dacã: a) existã motive
temeinice ca persoana în cauzã sã fie
consideratã un pericol la adresa securitãþii
statului român; sau b) persoana în cauzã,
fiind condamnatã pentru o infracþiune
gravã printr-o hotãrâre definitivã,
constituie un pericol la adresa ordinii
publice din România. Aceastã derogare
nu se aplicã în cazul alin. 2 (dacã în statul
de destinaþie viaþa ori libertatea sa ar fi
pusã în pericol sau în care ar fi supusã la
torturi, tratamente inumane ori
degradante).

Potrivit art. 129 împotriva strãinilor
care fac obiectul procedurii de stabilire a
statului membru responsabil nu se pot lua
mãsuri de expulzare sau de returnare
forþatã de pe teritoriul României.

O altã prevedere semnificativã este
art. 77 din Legea nr. 302 din 28 iunie 2004,
conform cãruia predarea unei persoane
prin expulzare, readmisie, reconducere la
frontierã sau altã mãsurã de acelaºi fel
este interzisã ori de câte ori ascunde
voinþa de a se eluda regulile de extrãdare.

Un alt act normativ incident este Legea
nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind
prevenirea ºi combaterea terorismului.
Conform art. 44 din lege, împotriva
cetãþenilor strãini sau apatrizilor despre
care existã date sau indicii temeinice cã
intenþioneazã sã desfãºoare acte de
terorism ori de favorizare a terorismului
se dispune mãsura de declarare ca
persoanã indezirabilã pentru România
sau de întrerupere a dreptului de ºedere
în þarã. Aceste prevederi se aplicã în mod
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corespunzãtor ºi solicitanþilor de azil,
refugiaþilor ºi victimelor conflictelor armate
ale cãror statut ºi regim sunt reglementate
prin legi speciale.

Se observã cã în cazul expulzãrii moti-
vele de refuz sunt mai puþin numeroase
decât cele din cazul extrãdãrii. Totuºi, art.
77 din Legea nr. 302/2004 previne
eludarea regulilor de extrãdare. Dacã în
cazul extrãdãrii, prevederile legale
naþionale pot fi interpretate în sensul
includerii altor riscuri grave pentru
persoanã cum ar fi încãlcãri ale art. 5 ºi
6, în cazul expulzãrii nu existã temei
pentru o astfel de interpretare. Astfel, va
trebui aplicatã direct jurisprudenþa CEDO
amintitã mai sus.

4.1. Oferirea de garanþii diploma-
tice. Cu siguranþã, un stat din cadrul
Consiliului Europei nu va solicita statului
român garanþii diplomatice, ºi cu atât mai
puþin, un stat din cadrul Uniunii Europene,
unde la baza cooperãrii stã încrederea
reciprocã între state. De asemenea,
ambele organizaþii internaþionale au ca
fundament respectarea drepturilor
fundamentale.

Nu este însã exclus ca un alt stat terþ
sã solicite garanþii diplomatice. Apreciez
cã, în lipsa unei interdicþii, autoritãþile
române pot oferi astfel de asigurãri. Spre
exemplu, directorul Agenþiei Naþionale
pentru Penitenciare ºi judecãtorul delegat
la închisoare pot oferi garanþii cã o
persoanã nu va fi torturatã ºi supusã
relelor tratamente.

Pentru efectivitatea asigurãrilor, este,
însã necesar, ca autoritãþile sã se
considere legate de garanþiile oferite.
Astfel, o garanþie în sensul cã persoana
anchetatã nu va fi condamnatã nu va lega
în niciun caz instanþa românã. Procurorul
general/ sau procurorul competent ar
putea emite garanþii doar în sensul cã
persoana nu va fi trimisã în judecatã,
urmând a se aplica o soluþie de clasare
sau de renunþare la urmãrirea penalã.

Conform criteriului iii. enunþat în cauza
Othman ºi menþionat mai sus, este
importantã persoana/autoritatea care a
dat asigurãrile, mai ales dacã acea
persoanã poate obliga statul acreditar.
Apreciez cã este vorba de posibilitatea
angajãrii rãspunderii statului de destinaþie.
Astfel, pentru a fi conformã cu standardele
CEDO, garanþiile trebuie sã fie cuprinse
într-un act juridic încheiat de ºeful de stat,
prim-ministru, ministrul de externe sau,
la nivel departamental, de miniºtrii de
resort. Un astfel de ministrul poate fi
considerat procurorul general al Ro-
mâniei. Apreciez cã acesta are com-
petenþa de a încheia tratate sau de a
angaja rãspunderea statului prin declaraþii
unilaterale, în domenii specifice, þinând
de competenþa sa.

Din punct de vedere al aplicãrii
Convenþiei, emiterea în sine a unor astfel
de garanþii nu poate fi cenzuratã întrucât
actul bilateral/unilateral nu este de naturã
sã vatãme persoana aflatã pe teritoriul
altui stat.

4.2. Acceptarea garanþiilor diplo-
matice. Din expunerea de mai sus a
cadrului normativ rezultã cã legea românã
solicitã asigurãri doar în materia extrãdãrii
ºi doar în douã situaþii: executarea
pedepsei capitale ºi judecarea in
absentia. Garanþiile trebuie sã fie
apreciate ca fiind suficiente.

Legea nu prevede alte situaþii în care
se solicitã garanþii. Prin urmare,
constatând existenþa unui risc de rele
tratamente în statul de destinaþie,
judecãtorul român va trebui sã refuze
extrãdarea/ expulzarea, chiar în cazul
oferirii unor garanþii. Aceasta întrucât
legea românã oferã, în acest caz, o
protecþie superioarã celei convenþionale.
Este, însã, posibil ca legiuitorul român sã
introducã prevederi privind admisibilitatea
unor astfel de garanþii ºi cazuri privind
tortura sau tratamentele inumane.

O altã problemã este autoritatea care
solicitã astfel de garanþii. În lipsa unor
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precizãri, trebuie conchis cã instanþa va
solicita astfel de garanþii. Nu este însã
exclus ca Ministerul Public, demarând
procedura extrãdãrii, sau Oficiul pentru
Imigrãri, procedând la expulzare, sã
observe asemenea riscuri, ºi sã le solicite
anterior. Problema care se pune ulterior
este dacã aceste actori naþionali trimit
direct solicitãri sau prin intermediul
Ministerului Justiþiei sau al Ministerului de
Externe674.

Tot în acest context se pune problema
evaluãrii credibilitãþii garanþiilor
diplomatice. Apreciez cã, spre deosebire
de S.U.A., în cazul României, stat
membru al Consiliului Europei, un
judecãtor independent trebuie sã
hotãrascã dacã garanþiile sunt credibile
ºi înlãturã riscul unui tratament contrar
Convenþiei.

5. Concluzii
În majoritatea cazurilor, garanþiile

diplomatice, declaraþii unilaterale sau

acorduri internaþionale, sunt acte
obligatorii din punct de vedere juridic.
Analiza unor acte aparent politice trebuie
sã priveascã textul acestora ºi
circumstanþele în care actul a fost încheiat
pentru decelarea adevãratei naturi.

Folosite pentru înlãturarea unor riscuri
de încãlcare a art. 2, 3, 5 ºi 6 din
Convenþie, garanþiile diplomatice sunt
regãsite în practica a numeroase state.
Deºi admisibilitatea acestei instituþii a fost
contestatã în faþa Curþii de la Strasbourg,
CEDO a admis ºi chiar solicitat garanþii
diplomatice. Se poate conchide cã, date
cu respectarea condiþiilor stabilite
jurisprudenþial de CEDO, asigurãrile
diplomatice reprezintã un mijloc de
protecþie eficient pentru individ împotriva
torturii ºi a altor încãlcãri flagrante a
drepturilor sale. De asemenea, nu trebuie
neglijat faptul cã aceastã instituþie recentã
încurajeazã cooperare judiciarã între
state, fiind o importantã unealtã în lupta
împotriva terorismului.

674 În S.U.A., spre exemplu, în cazul extrãdãrii,
garanþiile diplomatice sunt atributul Departamentului
de Stat (State Department) acesta negociindu-le ºi
evaluându-le de la caz la caz. În cazul altor tipuri

de returnare, sunt competente alte agenþii de stat.
Columbia Law School Human Rights Institute, op.
cit., p. 34, 37.
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Rezumat:
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, renumitã ca fiind cel mai ardent apãrãtor

al drepturilor omului, înfruntã noi provocãri procedurale prin prisma primului caz adus
în faþa Curþii Europene cu privire la accesul la protecþia instituitã de aceasta, împotriva
încãlcãrii abuzive a drepturilor persoanelor instituþionalizate cu dizabilitãþi, care nu
sunt capabile sã facã o plângere sau sã solicite repararea prejudiciilor cauzate în faþa
unor instanþe naþionale. Scopul acestui articol este de a analiza angajamentul Curþii
de a asigura accesul la justiþie pentru persoanele cu disabilitãþi, în pofida cerinþelor
sale extrem de restrictive în ceea ce priveºte calitatea procesualã. În cazurile în care
persoanele decedeazã în circumstanþe suspecte, întrebarea privind accesul la Curtea
Europeanã se poate constitui într-o lacunã considerabilã cu referire la protecþia oferitã
de Convenþie, care ar deveni astfel iluzorie ºi impracticã. Având în vedere cã în prezent
Curtea recunoaºte calitatea procesualã doar rudelor victimei pentru a înainta o plângere
privind încãlcarea art. 2 CEDO privind dreptul la viaþã, plângerea introdusã de un
ONG în numele unei persoane cu dizabilitãþi ar fi acceptatã de Curte sau ar fi respinsã
ca inadmisibilã? În lumina unui asemenea caz, decizia Curþii ar putea avea un efect
nebãnuit ºi revoluþionar asupra sistemului de drept naþional. Ca ºi consecinþã, acestã
lucrare þinteºte spre a evalua posibilul rãspuns al Curþii, iar în cazul unui rãspuns
pozitiv, ce ar stabili un precedent, care ar fi urmãrile acestuia.

Abstract:
The European Court of Human Rights, renowned as the most ardent defender of

human rights, faces new procedural challenges in dealing with the first case brought
before the Court which concerns the access to ECtHR’s protection against extreme
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human rights abuses inflicted upon institutionalised people with disabilities who are
unable to complain or seek remedies for their plight before a national court. This
paper aims at analysing the Court’s commitment to ensure access to justice for
people with disabilities in contradiction with its extremely restrictive construction of
standing requirements. In cases of people who subsequently die in suspicious
circumstances, the question of access to the Court could raise a considerable gap in
the protection provided by the Convention, which would thus become illusory and
impractical. Given the fact that, in present, the Court only recognises standing to
bring cases under Article 2 of the European Convention on Human Rights concerning
the right to life for the victim’s next-of-kin, would the application lodged by an NGO
on behalf of a person with disabilities meet the acceptance of the Court, or would it
be dismissed as inadmissible? In the light of a case like this, the decision of the
Court may have an unthinkable and revolutionary effect on domestic law systems.
Accordingly, this work targets the evaluation of the possible answer of the Court,
whether a positive response would set a precedent and what would its outcomes be.

Keywords: The European Court of Human Rights, effective access, proceedings
for people with disabilities, personal capacity

of recurring human rights abuses
perpetrated against its residents.

Our paper is built upon the momentous
case of The Centre for Legal Resource
on behalf of Valentin Câmpeanu v.
Romania, which is currently pending
before the Grand Chamber of the
European Court of Human Rights.679

According to Application no. 47848/08,
the applicant, Valentin Câmpeanu, now
deceased, was a Romanian national of
Roma ethnicity born in 1985. He had been
abandoned at birth, never met his parents
and lived his whole life in care institutions.
He was diagnosed with “profound mental
retardation” and in time, he also
developed associated symptoms such as
pulmonary tuberculosis, pneumonia and
chronic hepatitis. Mr. Câmpeanu was
discharged in September 2003, after

Introduction

A survey supported by various
inter-governmental bodies for

human rights675 and conducted in several
European countries concluded that the
access of people with intellectual
disabilities to rights and justice has not
been ensured properly by states676.
These kinds of reports are irrefragable
evidence that the mortality rate in mental
disability institutions is still increasing.677

For example, as a result of a visit of the
European Committee for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (hereinafter:
CPT) at Poiana Mare Psychiatric Hospital
in Romania in 1995, CPT noted 61 deaths
over a seven-month period.678 Mean-
while, the situation has not improved. The
hospital has a bad reputation for its record

675 i.e. the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment, Centre for Legal
Resources.

676 (Centre for Legal Resources, 2009),
(Fundamental Rights Agency, 2011), pp.37-5.

677 (MDAC, 2011), p. 9.
678 (CPT, Rapport au Gouvernement de la

Roumanie relatif à la visite effectuée par le Comité

européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants en
Roumanie, 1995).

679 CLR on behalf of Valentin Câmpeanu v.
România, Application no. 47848/08, lodged with the
European Court on 2 October 2008; on 4 September
2013, the European Court held a Grand Chamber
Hearing and, at the moment, the Court had yet to
rule on admissibility.
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reaching the age of majority (18 years in
Romania), from the orphanage where he
lived. All efforts by local authorities to
identify an institution for adults willing to
accept him were in vain, mostly due to
Câmpeanu’s HIV infection, despite the
fact that his medical diagnosis was
engineered to make the admission
process easier by removing any reference
to his intellectual disability. Eventually,
Câmpeanu was admitted to a social
home, where he was brought without
proper clothing or any antiretroviral
treatment which he had been taking for
years. He stayed there for five days,
before being transferred to the Poiana
Mare Psychiatric Hospital, where he was
abandoned in an isolation room, lacking
proper care, treatment, and in extremely
degrading living conditions. Câmpeanu
died there on 20 February 2004.

The highest Romanian court
recognised680 that the Centre for Legal
Resources (hereinafter: CLR), an NGO,
has legal standing to initiate and continue
domestic proceedings on applicant’s
behalf.681 The official investigation of
Câmpeanu’s death, marred by procedural
irregularities, did not result in any charges
against officials involved in his successive
transfers, or against staff from the
institutions he was admitted to during the
last months of his life. The death
certificate also noted that HIV infection
was the “initial morbid state” and
designated “mental retardation” as
“another important morbid state”.
Furthermore, an autopsy of the body was
not carried out.

In these circumstances, CLR lodged
an application before the European Court

on behalf of Valentin Câmpeanu, claiming
violation of art. 2, 3, 5, 8, 13 and 18 of the
Convention. This application is testing the
Court’s commitment to ensure remedies
against extreme human rights abuses
inflicted upon people with disabilities, as,
in accordance with its procedural rules,
only direct victims or their next-of-kin
could lodge an application. NGOs,
international instruments for human rights
and the intervention of Nils Muiznieks, the
European Commissioner for Human
Rights, have put pressure on the Court to
adapt its admissibility criteria so as to
allow NGOs to bring cases on behalf of
the deceased Valentin Câmpeanu, having
regard in particular that he was an orphan
and he had no appointed legal guardian.
At present, the Court is about to rule on
the admissibility of the application. In
analysing the possible answers of the
Court, we have examined the importance
of ensuring the respect of rights of
institutionalised people with mental
disabilities, the history of access to justice
for those people both in ECHR jurisdiction
and other international courts and the
consequences of eventual positive or
negative responses of the Court.

The obligation to ensure the respect
of rights for people with mental
disabilities

Article 21(1) of the Romanian
Constitution regarding the free access to
justice states that: „every person may
access justice to defend his rights,
freedoms and legitimate interests” and, if
this article is read in conjunction with
article 16(1),682 it is a matter of course to
assume that people with disabilities have

680 Decision no. 4948/1/2006, High Court of
Cassation and Justice, 15 June 2006.

681 Government Ordinance no.137/2000
(reissued), art.28(1) (NGOs, which aim to protect
human rights or have legitimate interest in
combating discrimination, have locus standi where

discrimination is manifested in their field and affects
a community or group of people.).

682 “The citizens are equal before the law and
the public authorities, without privileges and
discrimination”, the Romanian Constitution, adopted
in 1991 and revised in 2003.
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likewise access to justice. Despite this,
in the light of the rules of Romanian legal
procedure, on most occasions, this exists
only in theory. This situation is even more
peculiar, given the fact that we are
referring to a vulnerable social category
that needs those extra protective
measures to ensure their fundamental
rights.683 Ignoring the broad legal
provisions,684 the protection of basic
rights of people with mental disorder or
with intellectual disability, particularly in
case of persons placed in psychiatric
establishments, was repeatedly
challenged.685

 Such a situation has been noted by
CPT, which visited the Poiana Mare
Hospital three times, in 1995, 1999 and
2004.686 The Romanian government had
been informed repeatedly about the
CPT’s findings and each time it filled a
reply.687 By doing so, the State not only
has acknowledged the facts, but also
became liable to assume its guilt,
consequently being no longer in
ignorance of the situation.

Under international human rights law,
the national authorities are obliged to
conduct effective investigation when an
individual’s right to life has been violated
by a governmental body or a private
individual.688 Moreover, the state is under
an exceptional duty to protect individuals
who find themselves in a vulnerable
position as a result of their placement in

state custody, including medical care.689

In the case of Valentin Câmpeanu, the
circumstances of his death were brought
before the Romanian courts by CLR690 on
his behalf. The NGO was recognized as
having legal standing during the criminal
investigation. The domestic proceedings
were concluded in a malevolent manner
for the current case, as the Prosecution
Office considered that “no causal
relationship between the death and the
activities of the two defendants had been
established” and that in relation to the
defendants, “the two fulfilled their duties
adequately”.

As a consequence, no prosecution
was initiated, despite the fact that Mr
Câmpeanu died in at least suspicious
circumstances. The official investigation
was „limited in scope, superficial, overly
deferential towards medical opinion, and
extremely lengthy”691. But, was there
indeed „no causal relationship”, in the
context of a common practice of
misdiagnosis, incorrect administration of
medicines, medical records which were
not duly kept692 and no autopsies being
performed?693

Can we talk about an impartial
investigation, if the evidence administered
to conclude this criminal investigation was
superficial and insufficient? The reliance
on evidence presented by only one party,
i.e. personnel of the hospital, is insufficient
for the purpose of effective investigation.

683 The Constitution includes a provision
regarding the protection of persons with disabilities
in general in art. 50.

684Romanian Civil Code (art.143); Law no. 487/
2002; Directive 2000/43/EC.

685 At the ECtHR, there is another application
pending, filed by CLR, on behalf of five patients
who died at the Poiana Mare Psychiatric Hospital
in the period of January to February 2004: Malacu
and others v. Romania, application no. 55093/09.

686(CPT, Rapport au Gouvernement de la
Roumanie relatif à la visite effectuée par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants en

Roumanie, 1995-2004).
687 Ibidem.
688 (Powell c. United Kingdom, 2000).
689 (Amnesty International, 2005).
690 Romanian NGO with expertise in the

promotion of the human rights of persons with
disabilities.

691 (Centre for Legal Resources, 2009).
692 (Amnesty International, 2005).
693 (Order no. 1134, art. 34(3)(d)), lack of

autopsy is not possible in the case of people who
were previously hospitalized in state custody
(prisoners, the mentally ill, hospitalised persons);
Law no. 104/2003, per a contrario art. 26(d).
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Failure to obtain evidence from all key
witnesses, including NGO monitors that
may hold relevant information694

indicates, once again, that the authorities
have not handled this case with the
diligence required. The European Court
has established that there is a need for
effective, independent system for
establishing the cause of death of an
individual under the care and
responsibility of health professionals.695

The practice of the ECHR reveals that
the public authorities have the duty to
adopt rules which are to be imposed to
the hospitals, both public and private, to
take measures through which the life of
patients is to be protected. Furthermore,
this implies the obligation to establish an
efficient and independent judicial system,
able to determine the mortis causa of a
person found under the protection of an
authority of a specialized medical body,
public or private, and able to make
possible the engaging their responsibility
for their actions, if necessary.696

A short overview on the right to
access to justice under ECHR

Access to justice is not just a right in
itself, but also an enabling and

empowering right in so far as it allows
individuals to enforce their rights and to
obtain redress. Undoubtedly, the respect
of fundamental rights for persons with
disabilities should be first and foremost
an issue at the national level,697 but when
states fail to ensure a proper protection,
international monitoring bodies may
operate as subsidiary means of obtaining
redress.

The ECtHR represents, in terms of
both case load and influence, the main
mechanism for accessing justice above
national level in Europe. The Convention
ensures the right of access to justice,
provided in art. 6 of the Convention, but,
at the same time, its unduly restrictive
concepts of legal standing and victim
status could, paradoxically, in some
circumstances, exclude persons with
disabilities, held in mental health
institutions, from the protection of ECHR
by denying them the access to the Court’s
proceedings.698

Consistent with art.34 of the
Convention, only direct victims of a
violation of the rights provided by the
Convention, acting in their personal
capacity, have locus standi to file an
application before the Court.699

Notwithstanding, the Court used a more
flexible admissibility criterion in cases of
violation of the right to life under art. 2
when interpreting the notion of “victim” in
a wider understanding, so that claims
might be brought before the Court on
behalf of those who died by their
next-of-kin.700 The Fairfield v. United
Kingdom case is only one situation in
which the Court fashioned an exception
to the principle of “direct victim”, invoking
“the interest of human rights”, a concept

694 (Amnesty International, 2005).
695 (Powell c. United Kingdom, 2000).
696 (Bîrsan, 2010), p. 88.
697 (Fundamental Rights Agency, 2011).

698 (Cojocaru, 2011).
699 (Amuur v. France, 1996, §36 ).
700 (Gakiyeva v. Russia, 2009, §165), (Marie-

Louise Loyen and Other v. France, 2005, § 29).

In case of states that do not
recognize the legal standing of a

NGO on behalf of a victim, a
positive decision in Valentin
Câmpeanu v. Romania would

certainly be a cornerstone for a
progressive, salutary and
imperative change in their

procedural rules.
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included in art.37 (1) in fine of the
Convention.701

In its case-law, the Court stated that
persons with intellectual disabilities, who
are deprived of their legal capacity, may
initiate judicial proceedings only through
their guardians.702 Yet, this interpretation
of locus standi rules still does not ensure
the protection provided by the Convention
for individuals who died in circumstances
arising under art. 2 and had no next-of-kin
to represent them.703.

Cases initiated by third parties where
there was no one who could assert the
rights of victims have previously been
examined by the ECtHR. The early
European Commission of Human Rights
rendered a negative precedent in the
Skjoldager v. Sweden case. The
complaint made by a state-employed
psychologist, on behalf of three residents
who suffered from mental disability and
were detained unlawfully in a nursing
home, was rejected as inadmissible on
the basis that the applicant lacked locus
standi.704 In contrast, in Becker v.
Denmark, the Court recognised the
validity of the application lodged by a
person who had neither the custody nor
the guardianship of approximately 200
Vietnamese orphans who had been
threatened with expulsion. The decision
was made in the view of the vulnerability
of the children.705

Notwithstanding, the admissibility
criteria for legal standing remain a barrier
for persons or entities, such as NGOs, to
file a claim on behalf of a dead person

who had suffered egregious human rights
violations and had no next-of-kin to
validity lodge an application in front of the
Court.

Access to justice for persons with
disabilities in international human
rights law

Other international adjudication bodies
have proved to be more permissive than
the ECtHR in regard to legal standing
rules. For example, the Inter-American
Commission of Human Rights (IACHR)
and the African Commission of Human
and Peoples’ Rights706 expressly permit
applications submitted by human rights
bodies on behalf of persons with mental
disabilities, even in the absence of
specific written authorization.707

The recognition of locus standi for
NGO’s on behalf of persons with
disabilities is well-established by the
jurisprudence of various international
bodies. For example, in Purohit and
Moore v The Gambia, the African
Commission found the complaint lodged
by two British mental health workers
holidaying in Gambia, who witnessed the
poor conditions prevailing at a hospital in
Banjul, admissible. This was despite the
fact that they lacked any authority to act
on behalf of victims.708 The IACHR was
confronted with a similar situation to that
of Valentin Câmpeanu, when two
international NGOs had filed a request for
precautionary measures on abuses
perpetrated against residents of a
psychiatric hospital.709

701 (Fairfield v. United Kingdom, 2005), (Cardot
v. France , 1991), (Katic and Katic v. Serbia , 2004).

702 (Stanev v. Bulgaria, 2010), (Lashchevskiy v.
Russia).

703 The same applies to victims with disabilities
who have died and have no relatives who could file
an application on behalf of them (Cojocaru, 2011).

704 (Skjoldager v. Sweden , 1995).
705 (Becker v. Denmark, 1975).

706 Art. 12 and 13 of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities, art.44 of
IACHR.ACHPR Information Sheet No.2: Guidelines
on the Submission of Communications [http://
w w w . a c h p r . o r g / e n g l i s h / _ i n f o /
guidelines_communications_en.html [retrieved on
16 November 2013].

707 (MDAC, 2011).
708 (Purohit and Moore v. The Gambia, 2003).
709 (Hillman, 2005), pp. 25-28.
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We can conclude that in contrast to
the ECHR’s legal standing rules, the
person or entity filing a claim need not to
be a direct victim of the violation alleged
to assert an application on behalf of any
specific victim.710

Third party attitudes and reactions
in support of admissibility of the
Valentin Câmpeanu v. Romania
application

Notwithstanding that this case may be
a typical and classical violation of the
Convention, its success is surrounded by
hazard because of the Court’s rules of
procedure. Nevertheless, civil society and
official entities have acknowledged its
importance and clearly expressed their
supportive point of view towards the
procedural issues in front of the European
Court.

At the hearings from 4 September, the
Commissioner for Human Rights of the
Council of Europe, Nils Muižnieks,
intervened as a third party. He stated that,
in exceptional circumstances, NGOs
should be allowed to apply to the Court
on behalf of victims.711 He motivated his
assertions stating that “effective equality
for persons with disabilities requires
removing the barriers that prevent them
from accessing courts to claim their
human rights”.712

A study by the non-governmental
organization Inclusion Europe concluded
that access to justice for people with
intellectual disabilities is by no means
guaranteed in many European countries,
stressing that „partial or complete legal
incapacitation combined with limited
access to justice are the ingredients for a
degree of social exclusion by only few

other groups of people”.713 However, in
the current domestic law of European
states, there is a tendency to accept that
a third party may take legal action in the
name of victims of alleged human rights
violations in domestic courts, especially
in cases concerning vulnerable groups of
people.714

Other European Union member states
grant support to the landmark case of
Valentin Câmpeanu v. Romania. For
example, the Bulgarian Helsinki
Committee (hereinafter: BHC), after
receiving an invitation from applicants,
has been given the Court’s permission to
intervene with observations on the
application. According to the BHC’s
statement,715 if the Court examines the
claim, this will set a precedent which the
Bulgarian NGO could use before the
ECtHR in cases of children with
disabilities which died in long-term stay
institutions. In September 2011, following
a joint operation of the BHC and the Chief
Prosecutor’s Office, a grisly picture of
neglect in Bulgarian state homes for
mentally disabled children was revealed:
238 children have died since 2000. The
Bulgarian NGO submits that if the ECtHR
shall rule negatively on admissibility,
people with disabilities who die in
long-term stay institutions without
relatives to represent them would be
subject to equal injustice twice, once by
the ECtHR, and once by the national-level
bodies.716

A positive answer from the European
Court would improve access to justice for
people with disabilities. A survey
supported by the European Commission
and Inclusion Europe,717 based on reports

710 (Pasqualucci, 2003), p. 100.
711 (Juridice.ro, 2013).
712 (Commissioner for Human Rights, 2011).
713 (Fundamental Rights Agency, 2011).
714 (Commissioner for Human Rights, 2011).
715 (BHC, 2011).
716 http://www.novinite.com/view_news.

php?id=132691 [retrieved on 21 November 2013].
717 Justice, Rights and Inclusion for People with

Intellectual Disability, a report of the European
Commission and Inclusion Europe, available at
h t tp : / /d ig i ta lcommons. i l r.corne l l .edu/cg i /
viewcontent.cgi?article=1279&context=gladnetcollect
[viewed on 21 October 2013].
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from 9 European Union member states,718

provided an overview on a very hetero-
geneous situation among European
countries. The situation of service
provision for people with intellectual
disability in the EU is in all countries far
from adequate as legal structures and
proceedings are generally not accessible
for them. It results that states bear legal
responsibility for the situation of those
persons. Moreover, only a few
countries’719 NGOs have legal standing
to defend the interests of people with
intellectual disability in domestic
proceedings, while the vast majority of
states recognise standing only for persons
appointed as guardians.720

It follows that the only remedy to this
pervasive disenfranchisement is to allow
NGOs to pursue justice for
institutionalised persons with mental
disabilities in their own right, even where
a victim is deceased, or lacks formal
capacity under domestic law to validly
authorise representation.

Conclusion
In the light of the above presented, it

is our belief that the Court should not only
declare admissible the Valentin
Câmpeanu v. Romania case, but it should
also give a pilot-judgment.721 In doing so,
the Court would once again consolidate
its role, as „the decisions of such a court
are mandatory and are not susceptible to
be contested in the domestic legal
system, on the grounds of free access to
justice”.722

The long awaited response of the
Grand Chamber upon the admissibility of

the case lodged by CLR on behalf of
Valentin Câmpeanu v. Romania could
have two outcomes. On the one hand, if
the response is a negative one, there will
be undoubtedly strong reactions among
NGOs and other international instruments
for protecting persons with disabilities. A
negative response will prove the
European Court’s rigorous loyalty towards
the rigidity and the steadiness of its
well-established rules. In our opinion, this
should not prevail over the primary
purpose of the Convention, the protection
of human rights.

 On the other hand, if the court
declares the application admissible, the
outcomes will have a great impact on
several levels. Firstly, by a presumptively
affirmative response, the Court will have
to revise its rules on locus standi. Then,
the NGOs ability to file an application on
behalf of a victim whose fundamental
rights were violated, must be restricted
only to the special circumstances
expressly provided by the Convention,
which, in our opinion, are: the victim must
be deprived either totally or partially of
legal capacity due to severe intellectual
disabilities or deceased; there exists no
next-of-kin who could file a claim on behalf
of it; and the fundamental rights infringed
must be among those provided by the
Convention. Secondly, the entity that files
an application on behalf of the victim must
prove legitimate interest, which can be
easily demonstrated by the statute,
general rules or declared purpose of such
an entity. Thirdly, a favourable response
would have repercussions on the
domestic level as well. A judgment of the

718 Sweden, Germany, Spain, France, Ireland,
Belgium, the Netherlands, Poland and Slovenia.

719 France (only if NGOs receive authorisation
from the victim, the family or guardian), Germany,
Poland, Spain.

720 Including the Netherlands, Slovenia,
Sweden..

721 Rule 61(1) of The Rules of Court (the Court
may initiate a pilot-judgment procedure and adopt
a pilot judgment where the facts of an application
reveal in the Contracting States concerned the
existence of a structural or systematic problem or
other similar dysfunction which has given rise or
may give rise to similar applications).

722 (Drãganu, 2003), p. 53.



202   Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014

Court in this matter would consolidate the
admissibility of complains submitted by
NGOs on behalf of a victim, leaving no
excuses for a state to continue a flagrant
and systematic violation of human rights.
In case of states that do not recognize
the legal standing of a NGO on behalf of
a victim, a positive decision in Valentin
Câmpeanu v. Romania would certainly be
a cornerstone for a progressive, salutary
and imperative change in their procedural
rules. Nevertheless, all these criteria
should not turn into another rigid rule of
proceedings. They should be approached
in a flexible manner and in accordance
with case-to-case facts.

One issue that we thought that might
occur is that of the remedies sought. In
our point of view, even if in countries such
as Malta, the interveners are entitled to
claim in their own right the same remedies
as victims can, entities that act on behalf
of victims should not have standing to
claim any remedies in their own right. The

one and the only aim of such an
application must be the engagement of
the state’s responsibility towards the
failure to ensure the respect of
fundamental rights of its citizens.

Albeit the almost absolute wording of
art.21 of the Romanian Constitution, and
of art. 6(1) of the ECHR, the jurisprudence
and doctrine have generally recognised
that the right to access to justice has a
non-absolute character. Tudor Drãganu
asserted that this non-absolute nature of
this right is given by the factual reality in
which an individual who suffered an
infringement of his rights is not always
provided with access to justice by the
authorities, except for some well-esta-
blished situations.723 This reality is neither
shocking nor unheard of. It is simply a fact
of a society and a system that, despite
their imperfections, are in continuous
progress, aiming to provide protections
for all humans.

723 (Drãganu, 2003), p.92.
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1. Introduction

Foster cares are provided under the
conditions of Law of child

protection724 (LCP). There is no any
possibility under the Bulgarian legislation
to remove the detention or imprisonment
with foster care or some similar
measures.

The biggest question is if the foster
care could apply in some situations as an
alternative of the restrictive measures. In
the present report I will try to find the
answer, giving a comprehensive
panorama of the current criminal
legislation.

2. Legal framework
There are few laws, providing special

provisions for the criminal responsibility
of minors and juveniles. Penal Code725

(PC) gives the definition for “criminal
responsible person” and states some
special rules for juveniles. Criminal
Procedure Code726 (CPC) contains a
chapter for the rules for hearing cases of
crimes committed by juveniles. There are
some provisions about the different
conditions for juvenile criminals in places
for deprivation of liberty under the Law
on Execution of Penalties and
Detention727 (LEPD). The most important
act for the responsibility of children is the
Law on Measures of Delinquency of
Minors and Juveniles728 (LMDMJ).

3. The age as a condition for the
criminal liability

Criminally responsible is the person
of age – who has accomplished 18 years
of age, who in a state of sanity commits a
crime. A juvenile who has accomplished
14 years of age but who has not
accomplished 18 years of age is criminally
responsible if he could have realised the

quality and the importance of the act and
handle his conduct. The necessity of
sanity requires in each case the juvenile
to be a subject of expert examination in
the sphere of psychiatry. The juveniles
whose acts cannot be imputed shall be
accommodated by a court decision in a
corrective boarding school or in other
suitable establishment if so required by
the circumstances of the case – Art. 31,
para. 3 PC.

A juvenile who has not accomplished
14 years of age is not criminally
responsible. Applied, with respect of the
juveniles who have committed social
dangerous acts, can be respective
corrective measures – Art. 32, para. 2 PC.

There is different approach for the
responsibility of minors and juveniles,
committed delinquencies. Under Art. 12
LMDMJ some special correctional
measures can be taken in relation to
minors who are aged between 8 and 14 if
they have committed anti-social acts and
minors who are from 14 to 18 years of
age have committed anti-social acts, as
well as when underage have committed
a crime.

4. Punishments
The punishment for the juveniles shall

be imposed with the priority objective of
their reformation and preparation for
socially useful labour – Art. 60 PC.

Regarding a juvenile who commits a
crime due to aberration or frivolity, which
does not represent a great social danger,
the prosecutor may decide not to
constitute or discontinue the constituted
pre-trial procedure, and the court may
decide on no committal to trial or no
conviction if corrective measures can be
successfully applied according to the
LMDMJ. In these cases the court itself

724 Promulgated, State Gazette (SG), No. 48/
13.06.2000.

725 Promulgated, SG, No. 26/02.04.1968.

726 Promulgated, SG, No. 83/18.10.2005.
727 Promulgated, SG, No. 25/03.04.2009.
728 Promulgated, SG, No. 13/14.02.1958.
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can impose a corrective measure
informing about that the local commission
for juvenile delinquency or send to it the
file regarding the imposing of such a
measure. If the prosecutor decides not to
constitute pre-trial procedure or abandon
the constituted one, he shall send the file
to the commission for imposing corrective
measure – Art. 61, para. 3 PC.

Only the following punishments can be
imposed on the juveniles:

1. imprisonment;
2. probation;
3. public reprobation;
4. deprivation of right to practice a

definite profession or activity.
The punishments stipulated for the

juveniles under the PC shall be replaced
as follows:

1. the life imprisonment without option
and the life imprisonment – by
imprisonment from three to ten years;

2. the imprisonment of more than ten
years – by imprisonment of up to five
years;

3. the imprisonment of more than five
years – by imprisonment of up to three
years;

4. the imprisonment of up to five years
including – by imprisonment of up to two
years, but no longer than the stipulated
by the law;

5. the fine – by a public reprobation;
6. the probation for those under 16

years of age – by a public reprobation.
Punishments stipulated by the PC for

the juveniles who have accomplished
sixteen years of age shall be replaced as
follows:

1. the life imprisonment without option
and the life imprisonment and
imprisonment of more than fifteen years
– by imprisonment from five to twelve
years;

2. the imprisonment of more than ten
years – by imprisonment of two to eight
years.

If the determined punishment is
imprisonment of less than one year and

its fulfilment has not been postponed
(under condition) the juvenile shall be
released from its incurring and the court
shall accommodate him in a corrective
boarding school or shall impose another
corrective measure stipulated by the
LMDMJ. This rule cannot apply: a) when
the juvenile has committed a crime during
the time of serving imprisonment
sentence and b) when he is convicted
after coming of age.

Upon a proposal of the prosecutor or
of the respective local commission for
fighting juvenile delinquency the court
can, after rendering the verdict, replace
the accommodation in a corrective school
by another corrective measure.

The juveniles, until coming of age,
shall serve the time of imprisonment in a
corrective home. After coming of age they
shall be moved to a prison or to a prison
hostel. For completion of their education
or qualification, upon proposal of the
pedagogical council, by a permit of the
prosecutor, they can remain in the
corrective house until the accomplishment
of twenty years.

Regarding a person who has been
awarded a probationary sentence for a
crime he has committed as a juvenile the
probation period shall be from one to three
years – Art. 69, para. 1 PC.

5. Restraining measures
A restraining measure may be taken

to the defendant in case of general nature,

Unfortunately, the Bulgarian
legislation in the sphere of

juvenile justice is too old and
disorganised. Some of the de lege

ferenda suggestions are only
palliative cure.
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where from the evidence on the case a
reasoned assumption that he/she has
committed the crime – Art. 56, para. 1
CPC. While determining the restraining
measures, the degree of social danger of
the crime, the evidence against the
defendant, the health status, family status,
the profession, the age and other data
about the defendant shall be taken in
consideration. The restraining measures
shall be taken with the purpose to stop
the defendant to abscond, to commit a
crime or to foil the execution of the entered
in force verdict.

The restraining measures are:
1. subscription;
2. guarantee;
3. home arrest.
4. detention in custody.
But there is a different rule for

juveniles. As regards minor age persons,
only the following restraining measures
may be taken:

1. surveillance by parents or trustee;
2. surveillance by the administration

of the education establishment where the
minor age person is accommodated;

3. surveillance by the inspector with
the children’s educational unit or by a
member of the local board for combating
antisocial manifestations of underage or
minor age persons;

4. detention in custody.
The restraining measure detention in

custody could be taken in exceptional
cases – Art. 386, para. 2 CPC.

In cases of detention, the minor age
persons shall be accommodated in
suitable premises separate from the
adults, where their parents or trustees and
the principal of the educational
establishment, when the detained person
is a student, shall immediately be notified.

6. Correctional measures
The following correctional measures

can be taken in relation to minors having
committed anti-social acts and underage,

having committed crime and having been
released from criminal liability (Art. 13,
para. 1 LMDMJ):

1. warning;
2. putting under the obligation to offer

an apology to the victim;
3. obligation to participate in

consultations, training and programmes
for overcoming the deviations of
behaviour;

4. placement under correctional
supervision of the parents or the person
substituting for them, under the obligation
to take special care;

5. placement under the correctional
control of a public tutor;

6. prohibition of the underage to visit
definite places and establishments;

7. prohibition of the underage to visit
and establish contacts with definite
persons;

8. prohibition of the underage to leave
his permanent address;

9. obligation of the underage to
remove, by his work the caused damage
if this is within his abilities;

10. obligation of the underage to
perform a definite job in favour of the
public;

11. placement in a social pedagogical
boarding school;

12. warning for placement in a
correctional boarding-school with a
probation period of up to 6 months;

13. placement in a correctional
boarding-school.

There is a possibility for releasing
ahead of term for the measures of
placement in boarding school.

7. Places for deprivation of liberty
The implementation of the penalty

deprivation of liberty in relation to
underage persons, shall aim first of all
their re-education and preparation for life
in freedom. At their placement in the
reformatory home, the underage persons,
deprived of liberty shall be placed in a
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reception department, where they stay 14
days – to 1 month under supervision of a
supervisor, doctor and psychologist – Art.
187, para. 1 LEPD. Persons, coming for
the first time in a reformatory home shall
be placed separately from the others.
Within the term of 3 days after the
underage persons are placed, the
administration of the reformatory home
shall notify their parents or the persons,
exercising parental rights, the
prosecution, the military command, the
municipal council, the monitoring
commission and the children pedagogical
room in the places, where they live and
the relevant local commission for fight
against the anti-social acts of minors and
underage persons.

The underage persons, who are taught
in the schools and courses during the
period of the school classes, may be
included in work up to 3 hours daily aside
of those, envisaged in the curricula. The
training shall be done in day schools and
courses. For the time of work and
presence at school classes, the underage
persons, deprived of liberty shall be
recognized as working days for
diminishing the term of the penalty – Art.
189 LEPD.

8. Is there place for foster care?
Foster placement is one of the main

aims of the United Nation Convention of
the Rights of the Child729 (UNCRC).
States Parties shall in accordance with
their national laws ensure alternative care
for such a child. Such care could include,
inter alia, foster placement, kafalah of
Islamic law, adoption or if necessary
placement in suitable institutions for the
care of children. When considering
solutions, due regard shall be paid to the
desirability of continuity in a child’s
upbringing and to the child’s ethnic,

religious, cultural and linguistic
background – Art. 20 UNCRC.

Under the provisions of LCP, it is
clearly indicated that the family
environment is the best option for living
of children.

When the court imposes a punishment
of imprisonment up to three years, it can
postpone the imposed punishment for a
period from three to five years if the
person has not been convicted for
imprisonment for a crime of general
nature, and if the court finds that for the
purpose of the punishment and, most of
all for the reformation of the convicted, it
is not necessary to serve the sentence –
Art. 66, para. 1 PC. During the probation
period the convicted shall be obliged to
study or work, unless he/she is obliged
to undergo treatment.

In case of postponement of the
fulfilment of the punishment the court can
assign to the respective public
organisation or a work team, upon their
consent, corrective care for the convicted
during the probation period – Art. 67, para.
1 PC. For postponement of the
punishment for a juvenile the court shall
inform the respective local commission
which shall organise the corrective care
– Art. 67, para. 4 PC.

That is one of the possibilities for
implementing foster care as a part of the
execution of the penalty for juvenile
offenders – they could be obliged to live
with foster family during the postponed
period. Of course, this is an option only
for children without biological families.

The other good place for implemen-
tation of foster care is the case of
releasing ahead the term of the
punishment. The court can rule a
probationary release ahead of term for the
remaining part of the punishment of
imprisonment regarding a convicted with

729 Adopted and opened for signature,
ratification and accession by General Assembly

resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into
force 2 September 1990.
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exemplary conduct and honest attitude to
the work, and who has proven his
reformation and has served actually no
less than half of the imposed punishment
– Art. 70, para. 1 PC. The court can
release ahead of term the convicted to
imprisonment juvenile if he has corrected
himself, after having served actually no
less than one third of the imposed
punishment – Art. 71, para. 1 PC.
Regarding the persons released ahead
of term the court shall assign the
organising of the supervision and the
corrective care for them during the
probationary term to the respective
commission, and for the juveniles - to the
local commission for fighting juvenile
crime – Art. 73, para. 1 PC. The total
control and the management of the
corrective care and of the conduct of the
released ahead of term shall be carried
out by the regional court at the place of
their residence – Art. 73, para. 3 PC. As

to the previous example, the foster care
in this case could be an intensive
instrument for reintegration of the young
offender.

Some of the restraining measures
could implement a foster care. For
example, the surveillance could be
successfully completed in the foster
family. It is a better solution for both – the
offender and the inspector.

9. Conclusion
The brief review of the relevant

national legislation shows that there is
place for foster care. Unfortunately, the
Bulgarian legislation in the sphere of
juvenile justice is too old and
disorganised. Some of the de lege
ferenda suggestions are only palliative
cure. Probably the only way for
implementation of alternative measures
of detention is a quite new reform of the
system of correctional measures and
places of detention.
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Prin decizia de inadmisibilitate din 15
aprilie 2014, din cauza Lefter împotriva
României (cererea nr. 66268/13), s-a
constatat neîncãlcarea de Statul român
a prevederilor art. 6 ºi 13 din Convenþie.
S-a reþinut cã procedura de regularizare
a cererii de chemare în judecatã,
reglementatã de art. 200 NCPC, nu se
substituie unei cercetãri judiciare ºi nu
anticipeazã faza de admitere a probelor,
însã este vorba de o etapã obligatorie,
care urmãreºte a impune reclamanþilor o
anumitã disciplinã, în vederea evitãrii
oricãrei tergiversãri în cadrul procedurii,
prin urmare o astfel de procedurã e
prevãzutã de lege ºi urmãreºte buna
administrare a justiþiei. Curtea a apreciat
cã anularea cererii reclamantei nu a
constituit o ingerinþã disproporþionatã în
dreptul sãu de acces la instanþã (art. 6
din Convenþie), reþinând cã reclamanta a
fost informatã de instanþã asupra omisiunii
sale ºi de sancþiunea susceptibilã a-i fi
aplicatã.

În ce priveºte plângerea reclamantei
întemeiatã pe art. 13 din Convenþie,
Curtea a constatat cã reclamanta a
beneficiat la nivel intern de un recurs
(cerere de reexaminare) pentru a contesta

decizia de anulare, iar reclamanta l-a
exercitat. Curtea a considerat cã
respingerea acestui recurs, pe motiv cã
reclamanta nu s-a conformat solicitãrii de
regularizare a cererii emisã de instanþã,
nu demonstreazã, în speþã, o competenþã
limitatã a instanþei în materie.

Prezentarea deciziei
Situaþia de fapt
Reclamanta M.L. locuieºte în Iaºi iar,

la 22 aprilie 2013, a cumpãrat de la piaþã
12 pachete de þigarete a cãror
comercializare era interzisã. A fãcut
obiectul unui control din partea
reprezentanþilor Autoritãþii Naþionale a
Vãmilor (ANV). Reclamanta a recunoscut
cã a cumpãrat ºi deþinut þigaretele
interzise la comercializare. Printr-un
proces-verbal de contravenþie încheiat în
aceeaºi zi, întemeiat pe art. 221³ alin. 2
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ANV a amendat-o pe reclamantã cu o
amendã contravenþionalã de 20.000 lei
(aproximativ 4.500 EUR) ºi a dispus
confiscarea þigaretelor.

La 10 mai 2013, reclamanta a sesizat
Judecãtoria Iaºi cu o plângere contra-
venþionalã, susþinând cã sancþiunea

JURISPRUDENÞÃ

Din jurisprudenþa recentã
a Curþii Europene a
Drepturilor Omului

1. Decizia de inadmisibilitate din cauza Lefter împotriva României. Procedura
de regularizare a cererii de chemare în judecatã prevãzutã de Noul Cod de
procedurã civilã. Neîncãlcarea art. 6 ºi 13 din Convenþie.

Rezumat de Roxana Maria Cãlin,
judecãtor, Tribunalul Bucureºti
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impusã de ANV era disproporþionatã în
raport de gradul de pericol al faptelor. În
plângerea sa a indicat cã a recunoscut
faptele ºi a solicitat reaprecierea
sancþiunii, þinându-se de cont de situaþia
ei financiarã precarã.

Întemeindu-se pe dispoziþiile art. 200
Noul Cod de procedurã civilã, la 4 iunie
2013, judecãtoria a solicitat reclamantei
sã regularizeze cererea sa, prin indicarea
denumirii ºi a sediului pãrþii pârâte,
probele pe care intenþioneazã sã le
prezinte în sprijinul cererii sale ºi temeiul
juridic al acesteia, în termen de 10 zile
de la data primirii comunicãrii.

La 13 iunie 2013, reclamanta,
reprezentatã prin avocat, ºi-a completat
plângerea, indicând articolele de lege pe
care se întemeia acþiunea, precum ºi
numele ºi adresa pârâtului. Nu menþiona
niciun mijloc de probã.

Reclamanta nu a fost citatã pentru a
se prezenta la instanþã.

Prin încheierea din 28 iunie 2013 datã
în camera de consiliu, judecãtoria,
întemeindu-se pe art. 200 alin. 3 Noul Cod
de procedurã civilã, a anulat plângerea
reclamantei, pe motiv cã aceasta a omis
sã indice probele pe care intenþiona sã
îºi susþinã plângerea.

La 30 august 2013, reclamanta a
depus o cerere de reexaminare a
încheierii din 28 iunie 2013 precizând cã,
þinând cont de obiectul plângerii sale, ea
nu intenþiona sã prezinte probe. A indicat,
de asemenea, cã absenþa probelor nu
împiedica instanþa sã examineze cauza.

Prin încheierea din 16 septembrie
2013 datã în camera de consiliu,
judecãtoria, în temeiul art. 200 alin. 6
NCPC, a respins cererea de reexaminare
pe motiv cã reclamanta a omis sã se
conformeze solicitãrii în vederea punerii
pe rol a cauzei.

Aprecierile Curþii
Invocând art. 6 al Convenþiei,

reclamanta a invocat încãlcarea dreptului
sãu de acces la instanþã prin anularea

plângerii contravenþionale de cãtre
judecãtorie pentru motive care, potrivit
opiniei sale, nu erau clar prevãzute de
lege ºi nu împiedicau examenul cauzei
pe fond.

În temeiul art. 13 din Convenþie,
reclamanta a invocat cã a nu beneficiat
de un recurs efectiv pentru a contesta
anularea plângerii.

Curtea a constatat cã, în speþã,
reclamanta a fost sancþionatã
contravenþional pe motiv cã deþinea 12
pachete de þigarete a cãror comercializare
era interzisã în România, i-au fost
confiscate þigãrile ºi amendatã cu suma
de 4.500 EUR. Þinând seama de
caracterul general al legii naþionale
aplicabile, de finalitatea represivã a
sancþiunii ºi de cuantumul foarte ridicat
al amenzii, Curtea a considerat cã art. 6
al Convenþiei este aplicabil în speþã,sub
aspectul sãu penal (Albert c. României,
par. 33).

Având în vedere faptele speþei, a
existat o ingerinþã în dreptul reclamantei
de acces la instanþã în vederea examinãrii
plângerii contravenþionale.

Curtea a amintit cã dreptul de acces
la instanþã nu este absolut. Restricþiile nu
limiteazã accesul la instanþã dacã dreptul
nu se gãseºte afectat în substanþa sa. O
limitare a dreptului de acces la instanþã
nu se conciliazã cu art. 6 din Convenþie
decât dacã urmãreºte un scop legitim ºi
existã un raport de rezonabil de
proporþionalitate între mijloacele folosite
ºi scopul urmãrit.

În speþã, Curtea a observat cã
judecãtoria ºi-a întemeiat hotãrârea sa pe
dispoziþiile art. 200 alin. 3 NCPC care
reglementeazã procedura de regularizare
a unei cereri. Aceastã procedurã nu se
substituie unei cercetãri judiciare ºi nu
anticipeazã faza de admitere a probelor,
însã este vorba de o etapã obligatorie
care urmãreºte a impune reclamanþilor o
anumitã disciplinã, în vederea evitãrii
oricãrei tergiversãri în cadrul procedurii.
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Curtea a constatat cã reclamanþii trebuie
sã prezinte o cerere completã de sesizare
a instanþei pentru a permite judecãtorului
fondului sã examineze cauza la prima
ºedinþã. Curtea a considerat prin urmare
cã, în speþã, ingerinþã era prevãzutã de
lege ºi urmãrea a asigura o bunã
administrare a justiþiei.

În ce priveºte proporþionalitatea
ingerinþei, Curtea nu a pierdut din vedere
caracterul special al cãii de atac în
materie contravenþionalã. Astfel, a relevat
cã O.G. nr. 2/201 privind procedura
specialã în referitoare la plângerile
contravenþionale prevede expres un rol
activ al instanþei, aceasta din urmã
trebuind cã citeze pãrþile ºi sã interogheze
toate persoanele implicate. În acelaºi
timp, Curtea a constatat cã elementele
indicate în art. 194 NCPC – a cãror
omisiune în formulare putea antrena
anularea cererii – sunt elemente fãrã de
care examinarea cauzei devenea dificil
de conceput.

În speþã, Curtea a constatat cã
reclamanta fost sancþionatã pe motiv de
omisiune în prezentarea probelor în
sprijinul plângerii sale. În plus, faþã de
claritatea dispoziþiilor din NCPC care
privesc conþinutul unei cereri cât priveºte
elementele ei, Curtea a relevat cã
reclamanta a fost informatã de instanþã
asupra omisiunii sale ºi de necesitatea
de a prezenta probele într-un termen de

10 zile. De asemenea, a notat cã instanþa
a informat reclamanta de sancþiunea
susceptibilã a-i fi aplicatã. Or, reclamanta,
chiar asistatã de un avocat, nu s-a
conformat directivelor instanþei ºi aceasta
fãrã sã îºi motiveze atitudinea.

Þinând seama de aceste elemente,
Curtea a apreciat cã anularea cererii
reclamantei nu a constituit o ingerinþã
disproporþionatã în dreptul sãu de acces
la instanþã.

În ce priveºte plângerea reclamantei
întemeiatã pe art. 13 din Convenþie,
Curtea a observat cã, în temeiul art. 200
alin. 6 NCPC, reclamanta putea formula
o cerere de reexaminare în urma soluþiei
de anulare a cererii de chemare în
judecatã ºi cã, pe acelaºi fundament,
instanþa putea reveni asupra hotãrârii
dacã aceasta din urmã ar fi fost
pronunþatã eronat sau dacã reclamanta
regularizase cererea în termenul prevãzut
de lege. Prin urmare, reclamanta a
beneficiat la nivel intern de un recurs
pentru a contesta soluþia de anulare, pe
care l-a utilizat. Mai mult, Curtea a
considerat cã respingerea acestei cereri,
pe motiv cã reclamanta nu s-a conformat
solicitãrii de regularizare emisã de
instanþã, nu demonstreazã, în speþã, o
competenþã limitatã a instanþei în materie.

Pentru aceste motive, Curtea a
declarat cererea inadmisibilã.

2. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sorin ªtefan Roºca Stãnescu împotriva
României. Lipsa unei ingerinþe în libertatea de exprimare a unui ziarist în situaþia
în care Ministrul Justiþiei i-a solicitat sã nu se mai pronunþe asupra unor chestiuni
legate de justiþie, întrucât fãcea obiectul unei proceduri judiciare penale.

Rezumat de Dragoº Cãlin,
judecãtor, Curtea de Apel Bucureºti

Prin decizia de inadmisibilitate din 28
ianuarie 2014 din cauza Sorin ªtefan
Roºca Stãnescu împotriva României
(cererea nr. 49357/08) s-a constatat
neîncãlcarea de Statul român a
prevederilor art. 6 ºi 10 din Convenþie.

Prezentarea deciziei
Procesul penal împotriva recla-

mantului
În 2004 s-a dispus începerea urmãririi

penale împotriva reclamantului, ziarist, ºi
altor persoane, inclusiv D.C.P., S.G.P. ºi
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H.C.R. (co-inculpaþi), pentru sãvârºirea
unor infracþiuni prevãzute de Legea nr.
297/2004 privind piaþa de capital.

Printr-un rechizitoriu din 7 septembrie
2006, Parchetul de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie l-a trimis pe
reclamant în judecatã pentru utilizarea de
informaþii privilegiate ºi aderarea sau
sprijinirea sub orice formã a unui grup
infracþional organizat. Prin acelaºi
rechizitoriu, co-inculpaþii, inclusiv D.C.P.
au fost, de asemenea, trimiºi în judecatã
pentru sãvârºirea unor diverse infracþiuni.
Cu toate acestea, parchetul a decis sã
disjungã cauza în ce îi priveºte pe D.C.P.,
S.G.P. ºi H.C.R., pentru asociere în
vederea sãvârºirii de infracþiuni.

La 3 noiembrie 2006, reclamantul a
contestat în faþa procurorului disjungerea
cauzei cu privire la D.C.P., S.G.P. ºi
H.C.R.. Acesta a susþinut cã mãsura a
fost ilegalã ºi a încãlcat garanþiile unui
proces echitabil, cum ar fi accesul la o
instanþã, principiul contradictorialitãþii ºi
termenul rezonabil.

Printr-o ordonanþã din 26 februarie
2007, procurorul a respins plângerea,
considerând disjungerea drept legalã.
Parchetul a constatat cã disjungerea
fusese decisã cu privire la S.G.P. ºi
H.C.R., întrucât aceºtia ar trebui sã fie
citaþi în Statele Unite ale Americii, unde
locuiau. Procurorul a observat, în plus, cã
reclamantul nu avea calitate procesualã
pentru a contesta mãsura, ce oricum nu
producea vreun efect asupra procedurilor
îndreptate împotriva sa.

Reclamantul a contestat soluþia pro-
curorului în faþa Tribunalul Bucureºti,
care, printr-o hotãrâre din 26 februarie
2008, a declarat inadmisibilã plângerea.
Instanþa a constatat cã nici legea, nici
jurisprudenþa internã ºi nici art. 6 din
Convenþie nu impuneau un control juris-
dicþional cât priveºte mãsura disjungerii
dispusã de procuror. Instanþa a constatat,

în plus, cã soluþia disjungerii acestei
cauze nu reprezenta o acuzaþie în materie
penalã, în sensul art.6 din Convenþie.

Recursul declarat de reclamant a fost
respins, prin decizia din 25 aprilie 2008 a
Curþii de Apel Bucureºti, care a constatat
cã nici art. 6, nici art. 13 din Convenþie nu
erau aplicabile.

Reclamantul nu a informat Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului cu privire
la soluþionarea pe fond a procesului penal
pornit împotriva sa.

Declaraþiile Ministrului Justiþiei
La 13 decembrie 2006, reclamantul a

fost invitat al emisiunii 100% la canalul
de televiziune R.. A participat în calitate
de director al cotidianului Ziua ºi a
discutat, printre altele, probleme legate de
infrastructura ºi organizarea justiþiei,
inclusiv renovarea sediilor instanþelor.
M.M., ministrul justiþiei la acel moment, a
intervenit prin telefon pentru a-ºi prezenta
punctul de vedere ºi a dat urmãtoarea
replicã: „Domnule Sorin Roºca Stãnescu,
poate cã aveþi probleme cu legea”.

La 19 decembrie 2006, reclamantul ºi
ministrul justiþiei au fost invitaþi împreunã
la aceeaºi emisiune. Discuþia s-a axat, în
mare mãsurã, pe starea instanþelor ºi a
parchetelor din România, precum ºi pe
lupta împotriva corupþiei în sistemul
judiciar. Extrasele relevante ale emisiunii
sunt:

„M.M.: Permiteþi-mi sã vã spun de la
început ºi fãrã a vã ofensa cã aveþi poate
o problemã personalã cu legea.

Reclamantul: Sunteþi Ministrul
Justiþiei. Nu am nicio problemã cu legea,
doar cu un procuror. Nu am nimic cu
justiþia.

M.M.: Aveþi o experienþã personalã
care ar putea determina atitudinea
dumneavoastrã.

Reclamantul: Sigur, am vãzut cum
funcþioneazã. Am experienþã ºi este vorba
despre experienþa unui jurist care observã
lucrurile.
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Moderatorul: Câte dosare aveþi?
Reclamantul: Unul singur. Pentru

obþinerea de informaþii privilegiate la
bursã.

M.M.: Dosare politice. De îndatã ce
parlamentarii sau membrii opoziþiei sunt
investigaþi, cu toþii pretind cã sunt
victimele rãzbunãrii politice, aºa cum a
susþinut ºi domnul A.N. ºi alþii”.

La 10 ianuarie 2007, Ministrul Justiþiei
a intervenit prin telefon, în emisiunea
Revista presei, la postul de radio G..
Extrasele relevante sunt cele ce urmeazã:

„M.M.: Din moment ce aþi menþionat
cotidianul Ziua, vreau sã reamintesc
ascultãtorilor cã asearã, directorul
cotidianului, Sorin Roºca Stãnescu, a
afirmat cã a început o campanie împotriva
mea ºi a chiar a început, am vãzut. Aº
dori sã reamintesc faptul cã are probleme
cu legea, el este inculpat ºi trimis în
judecatã. Cred cã ar fi mai bine pentru
justiþie, pentru a evita un conflict de
interese, sã îi las sã vorbeascã pe ceilalþi.

Moderatorul: Ar fi mult mai discret.
M.M.: Da, mult mai discret”.
În aceeaºi zi, a avut loc o conferinþã

de presã cu privire la reforma justiþiei la
Ministerul Justiþiei. M.M. a fost prezentã
ºi a rãspuns întrebãrilor formulate de
reporteri. Printre altele, a declarat
urmãtoarele:

„ (... ) [Reclamantul] este trimis în
judecatã în acelaºi dosar cu domnul D.P..
Deci, poate cã nu este persoana cea mai
în mãsurã sã discute obiectiv despre
justiþie (... ) „

Plângerea penalã împotriva doamnei
M.M.

La 16 ianuarie 2007, reclamantul a
formulat plângere penalã împotriva d-nei
M.M., pentru abuz în serviciu contra
intereselor persoanelor ºi abuz în serviciu
prin îngrãdirea unor drepturi. Invocând
cauzele Allenet de Ribemont c. Franþei
(hotãrârea din 10 februarie 1995),

Daktaras c. Lituaniei (nr. 42095/98) ºi
Butkevicius c. Lituaniei (nr. 48297/99),
reclamantul a susþinut cã, în intervenþiile
sale la televiziune ºi la radio, ministrul a
încãlcat prezumþia de nevinovãþie, fãcând
declaraþii de culpabilitate în ce îl priveºte
ºi punând presiune asupra judecãtorilor
care soluþionau pe fond cauza. De
asemenea, a afirmat cã ministrul i-a limitat
libertatea de exprimare, impunându-i sã
nu se mai exprime, ca jurnalist, pe teme
legate de justiþie.

Procurorul a dispus neînceperea
urmãririi penale faþã de M.M., printr-o
soluþie din 6 martie 2007, confirmatã la
20 aprilie 2007. Procurorul a constatat cã
M.M. doar a informat publicul cu privire
la existenþa unui proces împotriva
reclamantului, fãrã sã se pronunþe asupra
vinovãþiei acestuia.

Reclamantul a contestat soluþia de
neîncepere a urmãririi penale la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie. Printr-o
sentinþã penalã din 7 ianuarie 2008, Înalta
Curte a respins plângerea, constatând cã
M.M. doar a informat publicul cu privire
la faptul cã reclamantul fãcea obiectul
unei anchete penale, fapt care
corespunde realitãþii. M.M. nu a formulat
afirmaþiile în cursul urmãririi penale, ci
atunci când dosarul era înregistrat pe rolul
instanþelor de judecatã, fiind public acest
fapt. În plus, nu s-a pronunþat cu privire
la vinovãþia reclamantului ºi a dat
informaþii reale ºi exacte referitoare la
situaþia celui din urmã, ceea ce distinge
aceastã cauzã de cele pe care
reclamantul le-a menþionat. În ceea ce
priveºte exercitarea libertãþii de exprimare
a reclamantului ca jurnalist, Înalta Curte
a decis cã acesta nu a suferit ingerinþe,
afirmaþiile ministrului limitându-se la
„simple declaraþii ºi luãri de poziþie”.

Reclamantul a formulat recurs la
Completul de 9 judecãtori al Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþiei. În cadrul ºedinþei
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din 29 septembrie 2008, avocatul
reclamantului a informat Înalta Curte,
printre altele, cã reclamantul intenþio-
neazã sã formuleze o acþiune civilã la o
datã ulterioarã. Printr-o decizie pronunþatã
din aceeaºi zi, Înalta Curte a respins
recursul reclamantului ºi a menþinut
sentinþa din 7 ianuarie 2008.

Invocând art. 6 ºi 13 din Convenþie,
reclamantul s-a plâns de lipsa de acces
la o instanþã ºi a unui recurs efectiv în ce
priveºte plângerea împotriva soluþiei
procurorului de a disjungere în dosarul
penal referitori la unii dintre co-inculpaþi.

Tot în temeiul art. 6 din Convenþie,
reclamantul a susþinut cã, la soluþionarea
plângerii penale împotriva Ministrului
Justiþiei, instanþele naþionale au încãlcat
obligaþia de motivare a hotãrârilor
pronunþate.

Invocând art. 6 par. 2 din Convenþie,
acesta a pretins încãlcarea prezumþiei de
nevinovãþie, din cauza declaraþiilor
publice de culpabilitate date de Ministrul
Justiþiei.

În temeiul art. 10 din Convenþie, a mai
susþinut cã afirmaþiile Ministrului Justiþiei
au avut un efect descurajator asupra
activitãþii sale de ziarist.

Asupra art. 6 din Convenþie,
referitor la pretinsa lipsã de acces la o
instanþã

Curtea reaminteºte, în primul rând, cã
aceste condiþii prevãzute de art. 6 din
Convenþie sunt mai stricte decât cele
prevãzute de art. 13, care sunt absorbite
de acestea (Kudla c. Poloniei [MC], nr.
30210/96, par. 146). Prin urmare, Curtea
va examina plângerea doar sub aspectul
art. 6 din Convenþie.

Reclamantul susþine cã problema
disjungerii era strâns legatã unei „acuzaþii
penale” împotriva sa, în fapt, era singurul
trimis în judecatã pentru aderare sau
sprijinire sub orice formã a unui grup
infracþional organizat, în timp ce cauza a
fost disjunsã în raport cu toþi ceilalþi
co-inculpaþi suspectaþi de sãvârºirea

aceleiaºi infracþiuni. Reclamantul
concluzioneazã cã art. 6 se aplicã în
aceastã situaþie. Invocând cauza Forum
Maritime S.A. c.. României (nr. 63610/00
ºi nr. 38692/05, hotãrârea din 4 octombrie
2007), susþine cã dreptul sãu de acces la
o instanþã a fost încãlcat, deoarece
procurorul care a examinat plângerea nu
era independent ºi instanþele de judecatã
au considerat plângerea inadmisibilã, fãrã
a examina fondul cauzei.

Curtea a subliniat deja în jurisprudenþa
sa cã nu se pot ignora fazele care se
deruleazã înainte de procedura judecãþii
(Vera Fernández-Huidobro c. Spaniei, nr.
74181/01, par. 109, hotãrârea din 6
ianuarie 2010). Astfel, garanþiile art. 6 se
aplicã întregii proceduri, inclusiv fazelor
premergãtoare ºi urmãririi penale, în
mãsura în care nerespectarea lor iniþialã
ar putea afecta grav caracterul echitabil
al procedurii (Imbrioscia c. Elveþiei,
hotãrârea din 24 noiembrie 1993, par. 36,
John Murray c. Regatului Unit, hotãrârea
din 8 februarie 1996, par. 62, Pandy c.
Belgiei, nr.13583/02, par. 50, hotãrârea
din 21 septembrie 2006).

În aceastã cauzã, Curtea constatã, ca
ºi instanþele naþionale, cã mãsura de
disjungere contestatã de reclamant a fost
dispusã de procuror la sfârºitul urmãririi
penale împotriva reclamantului ºi a fost
motivatã de faptul cã doi dintre
co-inculpaþi ar trebui sã fie citaþi în
strãinãtate.

Cu toate acestea, reclamantul nu a
furnizat Curþii vreo informaþie cu privire
la evoluþia pe fond a procesului penal
pornit împotriva lui. În plus, nu a arãtat
niciun alt element care ar putea
compromite caracterul echitabil al
procedurilor derulate împotriva sa
(Imbrioscia, citatã mai sus, par. 36).

Rezultã cã acest capãt trebuie sã fie
respins, în temeiul art. 35 par. 3 a) ºi 4
din Convenþie.

Asupra art. 6 din Convenþie,
referitor la pretinsa nemotivare a
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hotãrârilor judecãtoreºti pronunþate de
instanþele interne

În baza art. 6 din Convenþie,
reclamantul s-a plâns de nemotivarea
hotãrârilor judecãtoreºti în cadrul plângerii
penale formulate împotriva ministrului
justiþiei. Curtea trebuie sã examineze
dacã dispoziþiile invocate de reclamant se
aplicã în cauzã, deoarece se pare, din
documentele din dosar, cã acesta avea
calitatea de parte vãtãmatã în cadrul
procesului. În aceastã privinþã, Convenþia
nu garanteazã dreptul la urmãrirea penalã
a altor persoane (Perez c. Franþei [MC],
nr. 47287/99, par. 70). Art.6 din
Convenþie, prin urmare, nu se aplicã sub
aspectul sãu penal. În plus, Curtea
observã cã, în cauza de faþã, reclamantul
nu a formulat o cerere de constituire ca
parte civilã ºi, prin urmare, art.6, sub
aspectul sãu civil, nu este aplicabil.

Rezultã cã ºi acest capãt trebuie sã
fie respins, în temeiul art. 35 par. 3 a) ºi 4
din Convenþie.

Asupra art. 6 par. 2 din Convenþie,
referitor la nerespectarea prezumþiei
de nevinovãþie

Curtea reaminteºte cã principiul
prezumþiei de nevinovãþie garantat de art.
6 par. 2 din Convenþie nu se limiteazã la
o garanþie proceduralã în materie penalã:
domeniul sãu de aplicare este mai larg ºi
impune ca niciun reprezentant al statului
sã nu declare cã o persoanã este vinovatã
de sãvârºirea unei infracþiuni înainte ca
vinovãþia sa sã fi fost stabilitã de instanþã
(Allenet Ribemont, supra, par. 35-36). În
plus, o încãlcare a prezumþiei de
nevinovãþie poate fi realizatã nu doar de
un judecãtor sau de o instanþã de
judecatã, ci ºi de alte autoritãþi publice
(Daktaras, supra, par. 41-42).

Curtea recunoaºte cã art. 6 par. 2 din
Convenþie nu împiedicã autoritãþile, în
temeiul art. 10 din Convenþie, sã
informeze publicul cu privire la anchetele
penale, dar este nevoie ca acestea sã
facã acest lucru cu discreþie ºi rezervã

(Allenet Ribemont, citatã mai sus, par.
38). O campanie de presã virulentã, în
unele cazuri, poate afecta caracterul
echitabil al procedurii, influenþând opinia
publicã (Priebke c. Italiei, nr. 48799/99,
decizia de inadmisibilitate din 5 aprilie
2001 ºi Akay c. Turciei, nr. 34501/97,
decizia de inadmisibilitate din 19 februarie
2002).

Revenind la faptele cauzei, Curtea
constatã, ca ºi instanþele naþionale, cã
Ministrul Justiþiei a dat declaraþii cu privire
la procesul penal derulat împotriva
reclamantului, dupã ce acesta fusese
trimis în judecatã, iar procedura devenise
publicã. Spre deosebire de alegaþiile
reclamantului, Curtea considerã cã,
fãcând aceste declaraþii, ministrul s-a
limitat informarea publicului cu privire la
existenþa unui proces penal împotriva
reclamantului ºi, prin conþinutul ºi forma
lor, acestea nu lãsau sã se înþeleagã cã
ar fi vorba de luãri de poziþie cu privire la
vinovãþia reclamantului (a contrario,
Allenet Ribemont, citatã mai sus, par. 41).

În plus, reclamantul nu a indicat Curþii
nicio probã care sã demonstreze cã
declaraþiile erau de naturã sã influenþeze
formarea opiniei judecãtorilor sau
rezultatul deliberãrilor în cadrul procesului
penal (mutatis mutandis, Mircea c.
României, nr. 41250/02, par. 75,
hotãrârea din 29 martie 2007 ºi Jiga c.
României, nr. 14352/04, par. 94-95,
hotãrârea din 16 martie 2010).

Rezultã cã ºi acest capãt trebuie sã
fie respins, în temeiul art. 35 par. 3 a) ºi 4
din Convenþie.

Asupra art. 10 din Convenþie,
referitor la presupusa restrângere a
libertãþii de exprimare

Reclamantul susþine cã a suferit o
restrângere a libertãþii de exprimare,
pentru cã ministrul i-a cerut sã nu se mai
pronunþe asupra unor chestiuni legate de
justiþie. Acesta a reamintit cã, în calitate
de jurnalist, avea datoria de a informa
publicul. Cu toate acestea, ministrul i-a
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limitat libertatea de exprimare ºi, prin
urmare, l-a îndepãrtat de cititorii sãi,
sugerând cã nu era obiectiv cu privire la
aspectele legate de justiþie.

Curtea a reitereazã faptul cã presa
joacã un rol important într-o societate
democraticã: deºi nu trebuie sã depã-
ºeascã anumite limite, în special legate
de protecþia reputaþiei ºi a drepturilor
altora, este de datoria acesteia a
comunica, în respectarea îndatoririlor ºi
responsabilitãþilor sale, informaþii ºi idei
cu privire la toate problemele de interes
general (De Haes si Gijsels c. Belgiei,
hotãrârea din 24 februarie 1997, par. 37).

Revenind la faptele cauzei, Curtea
noteazã cã Ministrul Justiþiei i-a sugerat
reclamantului, în mod expres ºi repetat,
sã nu se mai exprime cu privire la
aspectele legate de justiþie, pe motiv cã
fãcea obiectul unei proceduri judiciare.
Prin urmare, este necesar sã se analizeze
dacã, din cauza acestor declaraþii publice,
reclamantul a suferit sau nu o ingerinþã
în libertatea de exprimare din partea unei
autoritãþi a statului.

Curtea reþine de la început cã recla-
mantul, care era director al unui cotidian,
la epoca faptelor, s-a plâns de efectul
disuasiv al declaraþiilor ministrului asupra
activitãþii sale ulterioare ca jurnalist. Cu
toate acestea, Curtea constatã cã
reclamantul nu a fost supus niciunei
proceduri ºi a nu i-a fost aplicatã vreo
pedeapsã pentru exercitarea libertãþii de
exprimare.

Curtea reaminteºte cã a avut deja
ocazia sã ia în considerare aspectul
„efectului disuasiv”, ce rezultã dintr-o
pedeapsã aplicatã persoanei în cauzã.
Spre exemplu, s-a constatat drept factor
de descurajare pentru exercitarea libertãþii
de exprimare condamnarea la închisoare
a unui avocat pentru sfidarea instanþei
(Kyprianou c. Ciprului [MC], nr. 73797/01,
par. 175 ºi 181), a doi jurnaliºti pentru
calomnie (Cumpãnã ºi Mazãre c.
României [MC], nr. 33348/96, par.

114-116) sau a unui om politic pentru
insultarea gravã a regelui (Otegi
Mondragon c. Spaniei, nr. 2034/07,
par.60). Curtea a ajuns la aceeaºi
concluzie cu privire la refuzul de numire
a reclamantului în orice funcþie publicã din
pricina opiniilor pe care le-a exprimat în
timpul unei conferinþe publice (Wille c.
Liechtenstein [MC], nr. 28396/95, par. 50),
lrevocarea reclamantului pentru cã a
divulgat presei informaþii confidenþiale
(Guja c.. Republicii Moldova [MC], nr.
14277/04, par. 95) sau demiterea
reclamantului din pricina formulãrii unei
plângeri penale împotriva angajatorului
sãu (Heinisch c. Germaniei, nr. 28274/08,
par. 91).

În absenþa unei proceduri împotriva
reclamantului sau a oricãrei alte sancþiuni,
aceste concluzii nu pot fi luate în
considerare în aceastã cauzã.

Chiar acceptând cã Ministrul Justiþiei
a urmãrit restrângerea libertãþii de
exprimare a reclamantului, Curtea
considerã cã expresiile sale aveau un
domeniu limitat de aplicare, fiind lipsite
de caracter obligatoriu (a contrario,
Hashman ºi Harrup c. Regatului Unit
[MC], nr. 25594/94, par. 27-28, ºi Axel
Springer AG c. Germaniei [MC], nr.
39954/08, par. 75, 7 februarie 2012). În
plus, reclamantul nu a prezentat niciun
element de probã pentru a stabili cã
afirmaþiile ministrului l-ar fi împiedicat sã
continue sã îºi desfãºoare activitatea de
director al unui cotidian ori au schimbat
în vreun fel comportamentul sãu.
Într-adevãr, riscul expus, mai degrabã
ipotetic, este cã declaraþiile ministrului ar
putea avea efecte asupra activitãþii sale
viitoare, mai degrabã decât consecinþele
concrete pe care aceste declaraþii le pot
avea. Prin urmare, Curtea a constatat cã
reclamantul nu a suferit o ingerinþã în
exercitarea libertãþii sale de exprimare.

În consecinþã, Curtea a respins
plângerea, în temeiul art. 35 par. 3 a) ºi 4
din Convenþie.
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1. Situaþia de fapt
Reclamanta, procuror în cadrul

Parchetului de pe lângã Tribunalul Neamþ,
a dispus trimiterea în judecatã a unei
persoane (A.B.), în baza unui rechizitoriu
întocmit la data de 17 ianuarie 2000, sub
aspectul sãvârºirii infracþiunilor de fals în
declaraþii ºi distrugere, iar la data de 20
septembrie 2001 Judecãtoria Ploieºti a
condamnat-o pe A.B. la ºase luni
închisoare pentru fiecare infracþiune,
sentinþã menþinutã de Tribunalul Prahova.
Curtea de Apel Ploieºti a admis recursul
lui A.B. cu privire la infracþiunea de
distrugere, constatând intervenitã
prescripþia rãspunderii penale cu privire
la aceastã infracþiune.

Un alt rechizitoriu emis de reclamantã
împotriva lui A.B., la data de 25 iulie 2001,
în cadrul unei alte proceduri, a fost infirmat
de prim-procuror, dispunându-se scoate-
rea de sub urmãrire penalã.

La data de 7 februarie 2002, în cadrul
procedurii disciplinare iniþiate împotriva
reclamantei, ca urmare a plângerii formu-
late de A.B., s-a reþinut cã reclamanta nu
a sãvârºit nicio abatere disciplinarã.

La data de 13 februarie 2002 ºi
respectiv la 22 februarie 2002, jurnalistul
A.S. a publicat, în cadrul ziarului naþional
R.L., douã articole critice la adresa
reclamantei în legãturã cu activitatea
acesteia în cadrul procedurilor judiciare
desfãºurate împotriva lui A.B.

Primul articol-intitulat „Corupþie
judiciarã. Procurorul L. a falsificat douã
rechizitorii! O persoanã nevinovatã a fost

condamnatã la închisoare” conþinea
referiri la falsificarea rechizitoriului din
data de 25 iulie 2001 precum ºi la faptul
cã A.B. ar fi fost o persoanã nevinovatã,
care a devenit victima acþiunilor de
corupþie ale reclamantei. În opinia
jurnalistului, împrejurarea cã rechizitoriul
din 25 iulie 2001 a fost infirmat de
procurorul ierarhic dovedeºte faptul cã
acesta a fost falsificat ºi cã poate fi
considerat un „rebut profesional”.

Tot în cuprinsul respectivului articol,
în cadrul unei secþiuni intitulate „Excludere
din magistraturã”, jurnalistul a fãcut
referire la „procurorul mãsluitor” care nu
a reuºit sã trimitã în judecatã pe A.B. în
baza „rechizitoriului falsificat”, cu trimitere
la procedura disciplinarã începutã
împotriva acestuia.

Al doilea articol, intitulat „E.L.
procurorul care falsificã rechizitorii”,
conþinea afirmaþii privitoare la influenþa
asupra reclamantei pe care ar fi avut-o o
altã persoanã S.E., direct interesatã în
cauza care a condus la condamnarea lui
A.B. Potrivit jurnalistului, reclamanta ar fi
primit de la S.E., în mod repetat, bunuri
sub forma unor produse alimentare pe
care S.E. le-ar fi adus la locuinþa
reclamantei.

La data de 15 aprilie 2002 reclamanta
a formulat plângere penalã împotriva
jurnalistului A.S. pentru sãvârºirea
infracþiunii de calomnie, solicitând ºi
daune morale în cuantum de 1.000.000
lei (Rol).

3. Afirmaþii grave fãcute prin presã la adresa unui procuror privind pretinse
acte de corupþie ºi falsificarea unor rechizitorii - încãlcarea art.8 din Convenþie
în cauza Lavric împotriva României

Prin hotãrârea din 14 ianuarie 2014, pronunþatã în cauza Lavric c. României
(cererea nr.22231/05), Curtea a constatat încãlcarea art. 8 din Convenþie prin faptul
cã instanþa naþionalã nu a sancþionat afirmaþiile calomnioase ale unui jurnalist la adresa
reclamantei în legãturã cu funcþia sa de procuror.

Rezumat ºi notã de Vasile Bozeºan,
 judecãtor, Judecãtoria Alexandria
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Judecãtoria Cãlãraºi l-a condamnat pe
jurnalistul A.S. la plata unei amenzi
penale în cuantum de 10.000.000 ROL,
pentru infracþiunea de calomnie, iar
societatea editoare a fost obligatã în
solidar cu jurnalistul la plata sumei de
300.000.000 ROL cãtre reclamantã, cu
titlu de daune morale, apreciind cã, prin
articolele sale, jurnalistul a depãºit limitele
criticii admisibile prevãzute de art.10 din
Convenþie.

Prin decizia din 28 decembrie 2004
Tribunalul Hunedoara a admis calea de
atac ºi, dupã rejudecare, l-a achitat pe
jurnalistul inculpat ºi a respins acþiunea
civilã, reþinând cã jurnalistul doar a
furnizat elemente privitoare la situaþia lui
A.B., astfel cum acestea rezultau din
actele dosarului.

Tribunalul a calificat afirmaþiile
jurnalistului din cuprinsul articolelor ca
fiind judecãþi de valoare ºi a reþinut cã
expresiile utilizate trebuie apreciate în
legãturã cu funcþia presei într-o societate
democraticã de a comunica informaþii ºi
idei privitoare la teme de interes general,
cum ar fi cea a administrãrii justiþiei,
aplicabilã în cauzã, jurnalistul recurgând
la doza de exagerare ºi provocare ce-i
este recunoscutã.

2. Asupra art. 8 din Convenþie
Reclamanta, întemeiat pe prevederile

art. 8 din Convenþie, a invocat încãlcarea
dreptului la protecþia reputaþiei ºi
demnitãþii sale ca urmare a publicãrii
articolelor din 13 ºi 22 februarie 2002 care
nu au fost doar insultãtoare ºi
defãimãtoare ci ºi scrise cu rea-credinþã.

Curtea a reiterat cã, deºi scopul art.8
din Convenþie îl reprezintã protecþia
particularilor împotriva ingerinþelor
arbitrare ale autoritãþilor publice, acesta
impune statelor contractante obligaþii
pozitive pentru asigurarea unei protecþii
efective a vieþii private ºi de familie.
Aceste obligaþii pozitive presupun
adoptarea de mãsuri apte sã asigure
respectul vieþii private ºi de familie,

inclusiv în sfera relaþiilor dintre particulari
(cauza Dickson c. Regatului Unit,
nr.44362/04, par.70).

Instanþa de contencios european a
considerat cã în prezenta cauzã sunt
angajate obligaþiile pozitive ale statului pe
temeiul art. 8 din Convenþie pentru
asigurarea protecþiei efective a dreptului
reclamantei la viaþã privatã ºi, în special,
a dreptului acesteia la protecþia reputaþiei
sale. În acest sens, Curtea a reamintit cã,
pentru a atrage aplicabilitatea art. 8 din
Convenþie, un atac la onoarea sau
reputaþia unei persoane trebuie sã atingã
un anumit nivel de gravitate ºi sã se
manifeste într-o manierã susceptibilã de
a cauza un prejudiciu în exercitarea
dreptului la respectul vieþii private.

Curtea a subliniat cã principiile vizând
obligaþiile pozitive sunt similare cu acelea
referitoare la obligaþiile negative ale
statului, în sensul cã trebuie asigurat un
echilibru rezonabil între interesele aflate
în conflict ºi anume între, pe de o parte,
dreptul reclamantei la protecþia reputaþiei
sale ºi, pe de altã parte, libertatea de
exprimare a jurnalistului ºi a societãþii
editoare.

În cauzã, Curtea a reþinut cã articolele
respective se refereau la activitatea
profesionalã a reclamantei, în calitatea sa
de procuror, funcþie cu referire la care
trebuie avut în vedere rolul sãu de a
contribui la o bunã administrare a justiþiei.

În acest context, Curtea a subliniat cã
nu existã nici o îndoialã cã într-o societate
democraticã publicul este îndrituit sã
comenteze ºi sã critice activitatea de
administrare a justiþiei precum ºi
persoanele oficiale implicate în aceasta.
Însã aceastã criticã nu poate depãºi
anumite limite, tot astfel cum este în
interesul general ca procurorii sau
judecãtorii sã se bucure de încrederea
publicului, ceea ce face necesar ca statul
sã îi protejeze de acuzaþii nefondate
(Lesnik c. Slovaciei, nr.35640/97,
par.54)
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În cauzã, Curtea a constatat cã, în timp
ce prima instanþã naþionalã a reþinut cã
afirmaþiile jurnalistului erau nefondate,
instanþa de control judiciar le-a calificat
ca fiind simple judecãþi de valoare.

Reamintind distincþia clarã dintre
judecãþi de valoare ºi imputarea unor
fapte concrete, Curtea a subliniat cã
inclusiv în cazul în care o afirmaþie poate
fi consideratã ca o judecatã de valoare,
trebuie sã existe o bazã factualã sufi-
cientã sã o susþinã, în caz contrar aceasta
fiind una excesivã (Pedersen ºi
Baadsgaard c. Danemarcei, nr.49017/
99, [MC], par.76)

Referindu-se la criticile aduse prin
articolele respective, Curtea nu a fost
convinsã cã afirmaþiile fãcute de
jurnalistul A.S. puteau fi considerate
simple judecãþi de valoare.

Curtea a constatat cã articolele în
cauzã conþineau acuzaþii cu privire la o
conduitã nelegalã ºi improprie a
reclamantei în exerciþiul funcþiei sale de
procuror, care ar fi abuzat de preroga-
tivele sale aducându-i lui A.B. acuzaþii de
naturã penalã, în mod nelegal. De aseme-
nea jurnalistul a mai afirmat cã recla-
manta a fost implicatã în luare de mitã ºi
în falsificarea rechizitoriilor cu privire la
A.B. Aceste acuzaþii reprezintã, în
viziunea Curþii, afirmarea unor fapte în
legãturã cu care instanþã naþionalã de
ultim grad nu a solicitat dovezi relevante.

 Curtea a apreciat cã acuzaþiile
privitoare la pretinsele acte de corupþie ºi
incompetenþã ale reclamantei aveau un
caracter grav putând afecta activitatea
profesionalã a acesteia ºi distruge
reputaþia sa.

În condiþiile în care statutul de politi-
cian sau de figurã publicã a unei persoane
nu exonereazã pe autorul criticii de
obligaþia de a furniza o bazã factualã
minimalã în susþinerea afirmaþiilor sale,
chiar în cazul în care alegaþiile pot fi
considerate simple judecãþi de valoare ºi
nu imputaþii de fapt, Curtea a remarcat

cã prima instanþã naþionalã a reþinut cã
nu exista vreo probã cã reclamanta ar fi
sãvârºit vreo abatere disciplinarã sau
faptã penalã în legãturã cu activitatea sa
profesionalã.

De asemenea Curtea a constatat cã
în cadrul procedurilor judiciare interne,
jurnalistul nu a furnizat nici o probã
suficientã prin care sã susþinã alegaþiile
sale. Mai mult, prim instanþã a reþinut cã
la momentul în care primul articol a fost
publicat, jurnalistul a cunoscut faptul cã
primul rechizitoriu fusese menþinut de
instanþa de fond tot astfel cum jurnalistul
cunoºtea cã procedura disciplinarã
împotriva reclamantei era în curs de
desfãºurare. Curtea a subliniat cã simplul
fapt cã al doilea rechizitoriu întocmit de
cãtre reclamantã a fost infirmat de
procurorul ierarhic nu putea conduce la
concluzia cã reclamanta comisese o faptã
penalã.

Curtea nu a împãrtãºit punctul de
vedere al instanþei naþionale de control
judiciar potrivit cãreia jurnalistul doar a
reprodus în articolele sale conþinutul
plângerii privind abaterea disciplinarã a
reclamantei formulate de A.B..

Curtea a constatat cã jurnalistul, în
articolele sale, nu s-a disociat faþã de
poziþia exprimatã de A.B. în plângerea sa
ºi nu a învederat cã articolele sale
reprezintã numai o reproducere a
alegaþiilor lui A.B., astfel cã, prin acestea,
jurnalistul le-a prezentat ca pe un adevãr
obiectiv ºi nu ca afirmaþii ale unei terþe
persoane.

De asemenea, Curtea a remarcat cã
acurateþea informaþiilor nu a fost verificatã
înainte de a fi publicate iar reclamantei
nu i-a fost oferitã posibilitatea de a
rãspunde la acuzaþiile ce i-au fost aduse
prin presã.

În concluzie, Curtea a considerat cã
jurnalistul A.S. nu a fãcut dovada cã
articolele critice au fost scrise cu diligenþa
profesionalã care se impune jurnaliºtilor
ceea ce face sã nu fie aplicabilã, în cauzã,
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doza de exagerare ºi provocare
recunoscutã, de regulã, jurnaliºtilor.

Luând în considerare gravitatea
particularã a alegaþiilor cuprinse în
articolele publicate, prin care s-au depãºit
limitele criticii admisibile, Curtea a reþinut
cã motivele oferite de cãtre instanþa
naþionalã de control judiciar pentru
protecþia libertãþii de exprimare a
jurnalistului A.B. ºi a publicaþiei au fost
insuficiente în raport cu dreptul
reclamantei la protecþia reputaþiei sale.

A fost, astfel, încãlcat art. 8 din
Convenþie.

3.Satisfacþia echitabilã
Curtea a dispus ca statul român sã

plãteascã reclamantei, în termen de 3 luni
de la data rãmânerii definitive a hotãrârii,
suma de 4.500 EUR, cu titlu de daune
morale.

Notã
În primul rând, trebuie remarcat cã

instanþa de contencios european nu a
împãrtãºit punctul de vedere al instanþei
naþionale care a calificat afirmaþiile

jurnalistului ca fiind simple judecãþi de
valoare ºi nu imputarea unor fapte
concrete. Într-adevãr, alegaþiile privitoare
la pretinsa falsificare a unor rechizitorii
sau la primirea de bunuri necuvenite sunt
greu încadrabile în sfera judecãþilor de
valoare.

Distincþia dintre judecãþi de valoare ºi
imputarea unor fapte concrete este mai
mult decât semanticã, având consecinþe
decisive în planul probatoriului necesar a
fi furnizat în susþinerea acestora.

În al doilea rând, trebuie reþinut cã
statutul de politician sau de altã figurã
publicã (în speþã, procuror) al persoanei
criticate nu exonereazã pe autorul
afirmaþiilor de obligaþia de furniza o
minimã bazã factualã în sprijinul
alegaþiilor care pot afecta reputaþia
persoanelor vizate.

Nu în ultimul rând, Curtea a nuanþat ºi
întãrit principiul potrivit cãruia, chiar în
cazul unor simple judecãþi de valoare,
autorul acestora va trebui sã ofere un
minimum de suport factual, în caz contrar
chiar judecãþile de valoare putând fi
considerate excesive.

4. Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta Majtenyi ºi Ildiko Majteneyi
împotriva României. Neîncãlcarea principiului securitãþii juridice în situaþia unei
singure hotãrâri judecãtoreºti irevocabile pronunþate în sens contrar celei din
cauza reclamantelor.

Rezumat de Roxana Maria Cãlin,
judecãtor, Tribunalul Bucureºti

Prin decizia de inadmisibilitate din 3
decembrie 2013 din cauza Agneta
Majtenyi ºi Ildiko Majteneyi împotriva
României (cererea nr. 28285/05) s-a
constatat neîncãlcarea de Statul român
a prevederilor art. 6 par. 1 ºi 14 din
Convenþie ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1
adiþional la Convenþie, sub aspectul
pretinsei divergenþe de jurisprudenþã, în
materia anulãrii contractelor de vânzare-
cumpãrare încheiate în baza Legii nr. 112/
1995.

Prezentarea deciziei
Petenþii locuiau împreunã cu mama lor

într-un apartament închiriat de la stat
într-un imobil naþionalizat. În 1997 mama
reclamanþilor a cumpãrat apartamentul de
la stat, în baza Legii nr. 112/1995.

Subsecvent, fostul proprietar al
imobilului naþionalizat a formulat acþiune
în anularea contractului ºi recuperarea
posesiei. Prin o decizie irevocabilã din 7
februarie 2005, Curtea de Apel Bucureºti
a admis în parte acþiunea reclamantului
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ºi a obligat pe petenþi sã predea posesia
apartamentului cãtre acesta, deºi a
apreciat cã actul de vânzare-cumpãrare
încheiat era valabil. Curtea a reþinut cã
imobilul naþionalizat a fost preluat de Stat
fãrã titlu ºi a acordat prevalenþã
proprietarului iniþial.

Petenþii s-au plâns, în baza art. 6 par.
1 din Convenþie, pentru încãlcarea
dreptului la un proces echitabil, deoarece
aceeaºi Curte de Apel a emis o decizie
contradictorie într-o cauzã identicã
referitoare la o acþiune formulatã
împotriva altor cumpãrãtori privind alt
apartament din aceeaºi clãdire naþiona-
lizatã. De asemenea, s-au plâns, în baza
art. 1 Protocolul nr. 1 adiþional la Con-
venþie, de pierderea dreptului lor de
proprietate, câtã vreme instanþele
naþionale i-au obligat sã predea recla-
mantului posesia apartamentului.
Totodatã, au invocat discriminarea în
baza art. 14 coroborat cu art. 6 par. 1 din
Convenþie, argumentatã de aspectul cã
aceeaºi Curte de Apel a pronunþat decizii
contradictorii într-un dosar identic
înregistrat împotriva cumpãrãtorilor unui
apartament din aceeaºi clãdire naþiona-
lizatã.

Curtea a reiterat cã nu intrã în atribu-
þiile sale sã se pronunþe asupra erorilor
de fapt ori drept ale instanþelor naþionale,
decât dacã ºi în mãsura în care aceste
erori au înfrânt drepturile ºi libertãþile
protejate de Convenþie (García Ruiz c.
Spaniei, cererea nr. 30544/96, par. 28).
Revine în primul rând autoritãþilor
naþionale, în speþã instanþelor, sã rezolve
problemele de interpretare a legislaþiei
naþionale. Rolul Curþii este de a verifica
dacã efectele unei asemenea interpretãri
au fost compatibile cu prevederile
Convenþiei, dacã acestea au fost în mod
evident arbitrarii, când Curtea poate pune
în discuþie interpretarea legii naþionale de
cãtre instanþele naþionale (Nejdet ªahin
ºi Perihan ªahin c. Turciei, hotãrârea
din 20 octombrie 2011, nr. 13279/05, par.
49-50).

Divergenþele de jurisprudenþã pot
apãrea între instanþe ca parte a procesului
de interpretare a prevederilor legale prin
aplicarea prevederilor la situaþiile
concrete. Asemenea divergenþe se pot ivi
în cadrul aceleiaºi Curþi. Aceastã situaþie,
în sine, nu poate consideratã contrarã
Convenþiei.

În vederea stabilirii condiþiilor în care
deciziile contradictorii ale instanþelor
naþionale aduc atingere dreptului la un
proces echitabil, garantat de art. 6 par. 1
din Convenþie, Curtea va trebui sã
examineze dacã existã „divergenþe
profunde ºi persistente” în jurisprudenþa
instanþelor naþionale (Albu ºi alþii c.
României, par. 34, hotãrârea din 10 mai
2012).

În cauzã, Curtea a notat cã petenþii au
depus doar o copie a unei singure decizii
contradictorii a Curþii de Apel privind
anularea unor contracte încheiate în baza
Legii nr. 112/1995.

În asemenea circumstanþe, nu se
poate afirma cã a existat o divergenþã
profundã ºi persistentã în cauze
relevante. Având în vedere acest aspect,
Curtea nu a identificat niciun motiv sã
examineze dacã legea naþionalã conþine
prevederi pentru soluþionarea acestor
divergenþe, dacã aceste prevederi au fost
aplicate ºi dacã au avut efect.

Curtea a adãugat cã aceastã cauzã
trebuie distinsã de cauza Tudor Tudor
c. României, în care a observat cã
aceeaºi Curte de Apel a pronunþat
interpretãri contradictorii privitoare la
relevanþa bunei-credinþe în încheierea
contractelor cu Statul, însã în prezenta
cauzã nu a existat nicio dovadã a unor
decizii contradictorii. De asemenea, în
cauza Tudor Tudor, Curtea a stabilit cã
principiul securitãþii juridice a fost încãlcat
ca urmare a intervenþiei Procurorului
General în dosar, prin formularea unei cãi
extraordinare de atac care în sine a
încãlcat principiul menþionat.
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Curtea a reþinut, în fine, cã petenþii din
cauza prezentã au beneficiat de o
procedurã contradictorie în care au avut
posibilitatea sã aducã dovezile pe care
le considerau necesare ºi sã prezinte
argumentele lor, în mod corespunzãtor
examinate de instanþe. În acelaºi timp,
concluziile instanþelor ºi interpretarea legii

naþionale nu au putut fi apreciate ca fiind
în mod manifest arbitrare ori nerezo-
nabile.

Pentru toate aceste consideraþii,
Curtea a considerat cã plângerea
petenþilor este în mod vãdit nefondatã ºi
trebuie respinsã ca inadmisibilã, în
temeiul art. 35 par. 3 ºi 4 din Convenþie.

5. Decizia de inadmisibilitate din cauza Sindicatul Pro Asistenþã Socialã
împotriva României. Neîncãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie, ca urmare a
refuzului Curþii de Apel Timiºoara de a trimite o întrebare preliminarã Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene.

Rezumat de Dragoº Cãlin,
judecãtor, Curtea de Apel Bucureºti

Prin decizia de inadmisibilitate din 6
martie 2014, din cauza Sindicatul Pro
Asistenþã Socialã împotriva României
(cererea nr. 24456/13), s-a constatat
neîncãlcarea de Statul român a preve-
derilor art. 6 par. 1 din Convenþie, ca
urmare a refuzului Curþii de Apel Timi-
ºoara de a trimite o întrebare preliminarã
Curþii de Justiþie a Uniunii Europene.

Prezentarea deciziei
În luna mai 2011, Sindicatul Pro

Asistenþã Socialã, în numele membrilor
sãi, a introdus o acþiune împotriva
autoritãþilor locale ºi a Direcþiei judeþene
pentru protecþia copilului, solicitând
obligarea, în principal a acesteia din urmã,
la plata cãtre membrii de sindicat a unei
indemnizaþii compensatorii. S-a arãtat cã,
impunându-se obligaþia continuitãþii
serviciului pentru asistenþii maternali,
acestora le-a fost negat dreptul la
perioade minime de concediu ºi de
odihnã. Sindicatul apreciazã cã, la fel ca
alþi profesioniºti care fac obiectul unor
constrângeri de serviciu, ºi asistenþii
maternali ar trebui sã primeascã o
compensaþie pentru concedii ºi zilele de
sãrbãtoare de care nu s-au putut bucura.
Pârâþii s-au opus, menþionând cã aceastã
continuitate a furnizãrii serviciilor impusã

asistenþilor maternali reprezenta o
obligaþie specificã plasamentului familial,
cât timp copilul dat în plasament trebuia
sã fie pe deplin integrat în familia gazdã
ºi tratat în mod egal cu ceilalþi membri ai
familiei.

Prin sentinþa din 25 noiembrie 2011,
Tribunalul Timiº a respins acþiunea.
Instanþa a considerat cã obligaþia de
integrare a copilului plasat în familia
gazdã ºi tratamentul în mod egal cu alþi
membri ai familiei asistentului maternal
presupuneau inclusiv petrecerea
concediului împreunã cu copilul plasat, cu
excepþia situaþiei în care conducerea
direcþiei dispunea altfel. Întrucât aceastã
obligaþie era inerentã serviciului, instanþa
a constatat cã nicio dispoziþie legalã nu
acorda dreptul la despãgubiri. Mai mult,
membrii de sindicat nu au urmat
procedura prevãzutã de H.G. nr. 679/
2003 ºi nu au solicitat conducerii permi-
siunea de a-ºi lua concediu fãrã a-i avea
lângã aceºtia pe copiii daþi în plasament.

Reclamantul a formulat recurs,
invocând faptul cã art. 10 alin. 1 lit. f din
H.G. nr. 679/2003 era contrar Directivei
2003/88/CE a Parlamentului European ºi
a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind
anumite aspecte ale organizãrii timpului
de lucru. Directiva stabilea o perioadã



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   223

minimã de repaus zilnic, un repaus
sãptãmânal ºi un concediu anual; astfel,
în speþã, obligaþia de a asigura continui-
tatea serviciului golea de conþinut aceste
standarde.

S-a solicitat formularea unei trimiteri
preliminare la Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene pentru a se rãspunde „dacã un
concediu petrecut alãturi de copilul aflat
în plasament constituie timp de lucru” în
sensul directivei anterior menþionate.

Prin încheierea din 2 octombrie 2012,
Curtea de Apel Timiºoara a respins
cererea de sesizare a Curþii de Justiþie a
Uniunii Europene. În motivare, s-a amintit,
în primul rând, faptul cã instanþele ale
cãror decizii nu sunt supuse recursului se
bucurã de aceeaºi apreciere ca ºi orice
alte instanþe naþionale în ceea ce priveºte
întrebarea dacã o hotãrâre referitoare la
un aspect al dreptului Uniunii Europene
este necesarã sau nu pentru soluþionarea
cauzei. În al doilea rând, Directiva 2003/
88/CE nu se aplicã anumitor activitãþi
enumerate la art. 2 din Directiva 89/391/
CEE din 12 iunie 1989 privind intro-
ducerea de mãsuri pentru promovarea
îmbunãtãþirii securitãþii ºi sãnãtãþii lucrã-
torilor la locul de muncã. În cele din urmã,
art. 2 din ultima directivã indica faptul cã
nu era aplicabilã atunci când caracte-
risticile inerente ale anumitor activitãþi
specifice funcþiei publice se împotriveau
în mod obligatoriu. Cu toate acestea,
Curtea de Apel Timiºoara a constatat cã,
prin rolul care le este atribuit prin H.G. nr.
679/2003, respectiv protecþia minorilor
aflaþi în plasament familial, asistenþii
maternali exercitau o activitate specificã
funcþiei publice, care, din cauza
particularitãþii sale, se opunea aplicãrii
Directivelor 89/391/CEE ºi 2003/88/CE.
Considerând cã asistenþii maternali au
fost excluºi din domeniul de aplicare al
acestor directive, Curtea de Apel
Timiºoara a considerat cã întrebarea nu
era relevantã ºi a refuzat sã efectueze
trimiterea preliminarã.

Printr-o decizie definitivã ºi irevocabilã
pronunþatã la 9 octombrie 2012, Curtea
de Apel Timiºoara a respins recursul
reclamantei ºi a confirmat hotãrârea
pronunþatã în primã instanþã.

Asupra art. 6 par. 1 din Convenþie
Invocând art. 6 par. 1 din Convenþie,

reclamantul s-a plâns de refuzul Curþii de
Apel Timiºoara de a trimite o întrebare
preliminarã Curþii de Justiþie a Uniunii
Europene.

Principiile generale pentru a verifica
dacã refuzul instanþelor interne de a
trimite întrebãri preliminare a fost sau nu
conform art. 6 par.1 din Convenþie au fost
rezumate în hotãrârea pronunþatã în
cauza Ullens de Schooten ºi Rezabek c.
Belgiei (cererile nr. 3989/07 ºi 38353/07)
la 20 septembrie 2011 ºi, mai recent, în
cauza Krikorian c. Franþei, cererea nr.
6459/07, par. 18 ºi 19, decizia de
inadmisibilitate din 26 noiembrie 2013.

Curtea a reþinut cã le revine în primul
rând autoritãþilor naþionale, în mod special
instanþelor judecãtoreºti, sarcina de a
interpreta ºi de a aplica dreptul intern,
dupã caz, în conformitate cu dreptul
Uniunii Europene, rolul Curþii limitându-se
la a verifica compatibilitatea cu Convenþia
a efectelor hotãrârilor lor (Streletz,
Kessler ºi Krenz c. Germaniei, hotãrârea
Marii Camere din 22.01.2001, cererile nr.
34044/96, 35532/97 ºi 44801/98, pct. 49,
Bosphorus Hava Yollarý Turizm þi Ticaret
Anonim Þirketi c. Irlandei, hotãrârea Marii
Camere din 30.06.2005, cererea nr.
45036/98, par. 143).

Pe de o parte, Convenþia nu garan-
teazã, ca atare, dreptul ca o întrebare sã
fie trimisã cu titlu preliminar de cãtre
instanþa internã în faþa unei alte instanþe,
naþionalã sau supranaþionalã (Coëme ºi
alþii c. Belgiei, nr.32492/96, 32547/96,
32548/96, 33209/96 ºi 33210/96, par.
114). Pe de altã parte, dacã, într-un
sistem juridic dat, alte surse de drept
rezervã un domeniu juridic la aprecierea
unei instanþe ºi instituie pentru celelalte
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instanþe interne obligaþia de a-i prezenta
cu titlu preliminar întrebãrile care li se
aduc, este în logica unui astfel de
mecanism ca înainte de a da curs unei
cereri de trimitere cu titlu preliminar,
aceste instanþe interne sã verifice dacã
este determinant, pentru examinarea
litigiului în legãturã cu care au fost
sesizate, sã se rãspundã la întrebarea
adresatã.

Curtea a arãtat cã miza punerii în
aplicare a paragrafului al treilea al art. 234
din Tratatul de instituire a Comunitãþii
Europene (în prezent art. 267 din Tratatul
privind funcþionarea Uniunii Europene)
este, cum a subliniat Curtea de Justiþie,
„buna aplicare ºi interpretarea uniformã
a dreptului comunitar în toate statele
membre”, aceastã dispoziþie vizând mai
precis sã „evite stabilirea unor divergenþe
de jurisprudenþã în interiorul Comunitãþii
cu privire la problemele de drept
comunitar”.

În cazul în care existã un mecanism
de trimitere preliminarã, Curtea nu
exclude ca refuzul unei instanþe interne
de a adresa o întrebare preliminarã sã
poatã, în anumite circumstanþe, sã
afecteze echitatea procedurii – chiar dacã
instanþa menþionatã nu se pronunþã în
ultimã instanþã. Astfel stau lucrurile în
cazul în care refuzul se dovedeºte a fi
arbitrar, adicã atunci când intervine
refuzul în timp ce normele aplicabile nu
prevãd nicio excepþie de la principiul de
trimitere preliminarã sau de organizare a
acestuia, în cazul în care refuzul se
bazeazã pe alte motive decât cele care
sunt prevãzute de aceste norme ºi în
cazul în care acesta nu este motivat
corespunzãtor în privinþa acestora. Astfel,
art. 6 par. 1 pune în acest context în
sarcina instanþelor interne o obligaþie de
motivare cu privire la dreptul aplicabil a
deciziilor prin care acestea refuzã sã
adreseze o întrebare preliminarã, cu atât
mai mult când dreptul aplicabil nu admite
un astfel de refuz decât cu titlu de
excepþie.

În acest context, hotãrârea preliminarã
a Curþii de Justiþie a Uniunii Europene,
Curtea a amintit, cu toate acestea, în
decizia Stichting Mothers of Srebrenica
ºi alþii, par.174, cã, dacã art. 6 par. 1
obligã instanþele sã îºi motiveze deciziile,
aceastã cerinþã nu poate fi înþeleasã ca
necesitând un rãspuns detaliat la fiecare
argument. Mai mult, Curtea reitereazã cã
nu este necesar sã se verifice dacã
argumentele au fost abordate în mod
adecvat (a se vedea Van de Hurk c.
Olandei, 19 aprilie 1994, par. 61 ºi Perez
c. Franþei [MC], nr. 47287/99, par. 81-82).

În prezenta cauzã, Curtea observã cã,
în sprijinul cererii de efectuare a unei
trimiteri preliminare, reclamantul a invocat
contrarietatea legislaþiei interne cu privire
la asistenþii maternali cu Directiva 2003/
88/CE în ce priveºte perioadele minimale
de repaus ºi concediu.

Curtea a observat cã instanþa de
recurs era ultima jurisdicþie naþionalã
chematã sã soluþioneze cauza, ºi, prin
urmare, era þinutã, în principiu, sã
efectueze trimiterea preliminarã la Curtea
de Justiþie a Uniunii Europene, dar a
refuzat, considerând cã întrebarea
ridicatã de reclamant nu era relevantã,
asistenþii maternali fiind excluºi din
domeniul de aplicare al acestor directive,
deoarece exercitau o activitate specificã
funcþiei publice, care, din cauza
particularitãþii sale, se opunea aplicãrii
Directivelor 89/391/CEE ºi 2003/88/CE.

Graþie cunoaºterii directe a condiþiilor
ºi nevoilor locale în domeniul protecþiei
copiilor, instanþele naþionale sunt mai bine
plasate decât judecãtorul supranaþional
pentru a se pronunþa cu privire la natura
juridicã a utilizãrii asistenþilor maternali.
Curtea a apreciat cã recurentul contestã
interpretarea datã de Curtea de Apel
Timiºoara prevederilor referitoare la
domeniul de aplicare al Directivei 2003/
88/CE, pe care o considerã eronatã. Cu
toate acestea, Curtea reþine cã este vorba
despre un domeniu care se aflã în afara
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jurisdicþiei sale (a se vedea Ullens de
Schooten ºi Rezabek c. Belgiei, precitatã,
par.66).

Curtea constatã cã rãspunzând în
acest mod argumentelor reclamantului,
Curtea de Apel Timiºoara a motivat
suficient, în raport de art. 6 din Convenþie,
refuzul de a efectua o trimitere preliminarã
la Curtea de Justiþie a Uniunii Europene.

Plângerea reclamantului este în mod
vãdit nefondatã, motiv pentru care a fost
respinsã, ca inadmisibilã, în temeiul art.
35 par. 3 ºi par. 4 din Convenþie.

Cu privire la celelalte pretinse
încãlcãri

Invocând art. 6 par. 1 din Convenþie ºi
art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþie, reclamantul s-a plâns de faptul

cã instanþele naþionale au realizat o
interpretare eronatã a dreptului intern ºi
a dreptului Uniunii Europene. Mai mult
decât atât, invocând art. 14 din Convenþie,
reclamantul a pretins discriminarea
membrilor sãi asistenþi maternali în raport
de colegii lor care lucreazã în alte judeþe
ale cãror acþiuni similare au fost admise.

Având în vedere toate materialele
aflate în posesia sa ºi în mãsura în care
aceste plângeri intrã în competenþa sa,
Curtea a constatat cã nu existã nici o
aparenþã de încãlcare a drepturilor ºi
libertãþilor prevãzute de aceste dispoziþii.

Ca atare, plângerea reclamantului
este în mod vãdit nefondatã, motiv pentru
care a fost respinsã, ca inadmisibilã, în
temeiul art. 35 par. 3 ºi par. 4 din
Convenþie.

6. Hotãrârea din cauza Baka împotriva Ungariei. Schimbarea reclamantului
din funcþia de Preºedinte al Curþii Supreme a Ungariei, prin norme tranzitorii ale
noii legi fundamentale, adoptate de Parlament, în urma exprimãrii de cãtre acesta
a unor opinii critice faþã de reformele constituþionale ºi legislative ce vizau
sistemul judiciar ºi statul de drept, constituie o încãlcare a libertãþii de exprimare.

Rezumat ºi notã de judecãtor dr. Gabriel Caian,
M.A.E. – Direcþia Agentul Guvernamental

pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului

Circumstanþele cauzei:
În aceastã cauzã, reclamantul Andras

Baka s-a plâns sub aspectul încãlcãrii
dreptului de acces la un tribunal – prin
prisma articolului 6 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale (Convenþia) -, prin aceea
cã mãsura încetãrii mandatului de
Preºedinte al Curþii Supreme nu a putut fi
contestatã ºi supusã unei analize judiciare
efective. De asemenea, reclamantul s-a
plâns de încãlcarea libertãþii sale de
exprimare – prin prisma articolului 10 din
Convenþie -, prin aceea cã a fost înlocuit
din funcþie la mijlocul mandatului (în 2012)
din cauza atitudinii sale critice legate de
anumite chestiuni ce vizau independenþa
sistemului judiciar maghiar, reflectate în
noua Constituþie a Ungariei ºi/sau în
legislaþia subsecventã.

În fapt, reclamantul, ca preºedinte al
Curþii Supreme de Justiþie din Ungaria,
ales de Parlamentul Ungariei conform
legii în vigoare în 2009, pe un mandat de
6 ani, a avut comentarii critice referitoare
la câteva demersuri ºi iniþiative la nivel
legislativ, astfel:

În legãturã cu legea ce dãdea posibi-
litatea redeschiderii unor proceduri
finalizate cu hotãrâri definitive pentru
fapte comise în timpul dispersãrii
demonstranþilor în cursul anului 2006,
reclamantul a exprimat critici în mod
public. Totodatã, prin purtãtorul de cuvânt
al Curþii Supreme, s-a manifestat un punct
de vedere în sensul cã astfel de norme
ar fi neconstituþionale.

În al doilea rând, în legãturã cu
dispoziþia constituþionalã în baza cãreia
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se reducea vârsta de pensionare a
judecãtorilor de la 70 la 62 de ani,
reclamantul a adresat scrisori diverºilor
actori cu atribuþii în procesul de adoptare
a Constituþiei (preºedinte al republicii,
prim-ministru, preºedinte al forului
legislativ), în care s-a subliniat riscul pe
care o astfel de mãsurã îl implica (pensio-
narea bruscã a unui numãr semnificativ
de persoane în 2012, aproximativ a zecea
parte din numãrul total al judecãtorilor,
implicaþii asupra independenþei ºi
inamovibilitãþii acestora etc.)

În ziua dezbaterii amendamentului
respectiv, reclamantul a adresat o nouã
scrisoare prim-ministrului în care arãta cã
propunerea respectivã era umilitoare,
nejustificatã, chiar discriminatoare pentru
judecãtorii vizaþi, aducând atingere
independenþei ºi inamovibilitãþii lor. Dupã
adoptarea amendamentului, reclamantul
în calitate de Preºedinte al Consiliului
Naþional Judiciar maghiar a dat publicitãþii
un comunicat destinat atât publicului
maghiar, cât ºi organismelor Uniunii
Europene, în care a reiterat poziþia sa
criticã faþã de modificãrile survenite.

În al treilea rând, la solicitarea recla-
mantului, secþia penalã a Curþii Supreme
a redactat o analizã a unor amendamente
ce vizau legislaþia procesual penalã din
Ungaria. Având în vedere cã observaþiile
ºi propunerile judecãtorilor nu au fost
luate în considerare de forul legislativ, s-a
apelat la procedura de control constitu-
þional, iar Curtea Constituþionalã
maghiarã a declarat respectivele norme
de modificare ca neconstituþionale.

În fine, reclamantul a exprimat opinii
critice în legãturã cu alte legi aflate în
proces de adoptare, cea privind organi-
zarea ºi funcþionarea instanþelor, respec-
tiv cea privind statutul ºi salarizarea
judecãtorilor. La finalul anului 2011 recla-
mantul a avut o intervenþie în plenul Parla-
mentului în legãturã cu aceste aspecte.

Înlocuirea din funcþie a reclamantului
Legea fundamentalã, adoptatã la 25

aprilie 2011 stabilea cã instanþa supremã

ungarã va fi Kuria, nume tradiþional pentru
instituþia Curþii Supreme. Normele
tranzitorii ale Constituþiei stabileau cã
mandatele Preºedintelui Curþii Supreme,
Preºedintelui Consiliului Naþional
Judiciar, respectiv ale membrilor acestui
consiliu vor înceta odatã cu intrarea în
vigoare a noii Constituþii.

Data intrãrii în vigoare a noii legi
fundamentale a fost stabilitã pentru 1
ianuarie 2012, datã la care a încetat
mandatul de preºedinte al reclamantului,
cu aproximativ trei ani ºi jumãtate înainte
de expirarea normalã a mandatului de 6
ani ce-i fusese încredinþat de Parlament
în 2009. Totodatã, prin modificarea legii
de organizare ºi funcþionare a instanþelor,
reclamantul a încetat sã mai fie eligibil
pentru o asemenea funcþie, prin
introducerea unui criteriu ce stabilea
vechimea de cel puþin 5 ani ca judecãtor
a candidatului. În consecinþã, au fost
alese de Parlament alte douã persoane
pentru funcþiile de Preºedinte al Kuriei,
respectiv de Preºedinte al nou înfiinþatului
Oficiu Naþional pentru Justiþie.

Modificãrile la nivel legislativ ºi
constituþional din Ungaria au atras atenþia
organismelor Uniunii Europene. În urma
demarãrii unei proceduri accelerate de
infringement faþã de Ungaria, inter alia,
pe problema independenþei justiþiei.
Comisia Europeanã a sesizat Curtea de
Justiþie a Uniunii care, printr-o decizie din
6 noiembrie 2012, a reþinut încãlcarea de
cãtre statul maghiar a Directivei 2000/78/
EC din 27 noiembrie 2000 referitoare la
tratamentul nediscriminatoriu al
salariaþilor.

De altfel, printr-o decizie din 16 iulie
2012, Curtea Constituþionalã a Ungariei
declarase ca neconstituþionale dispoziþiile
interne referitoare la pensionarea
obligatorie a judecãtorilor la vârsta de 62
de ani.

În legãturã cu încetarea (în condiþii
similare cu cele în care s-a aflat
reclamantul) a mandatului de 6 ani al
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Vicepreºedintelui Curþii Supreme, Curtea
Constituþionalã s-a pronunþat printr-o
decizie din 19 martie 2013, reþinând cu
un vot de 8 contra 7 cã nu a existat o
încãlcare a legii fundamentale a Ungariei.
Oricum, majoritatea fragilã cu care s-a
luat decizia ºi argumentele exprimate în
opinia separatã au constituit ele însele
puncte de plecare pentru analiza
afectuatã de Curtea Europeanã.

În drept, Curtea de la Strasbourg a
constatat urmãtoarele:

Sub aspectul dreptului de acces la un
tribunal - art. 6 din Convenþie -, a
reiterate faptul cã acest articol asigurã
oricãrei persoane dreptul de a i se analiza
orice plângere vizând drepturi ºi obligaþii
civile de cãtre o instanþã independentã.
Din acest punct de vedere, articolul 6
implicã « dreptul la un tribunal », iar
dreptul de acces la un astfel de tribunal
sau instanþã constituie ºi el un aspect al
domeniului de protecþie al art. 6 (a se
vedea cauza Golder c. Marii Britanii,
hotãrârea din 21 Februarie 1975).

În speþã, Curtea a constatat cã
judecãtorii din Ungaria, cei de la Curtea
Supremã, inclusiv preºedintele, nu sunt
excluºi în mod expres de la dreptul de
acces la un tribunal. Ba chiar legea
internã stabileºte dreptul persoanelor cu
funcþii de conducere în sistemul judiciar
de a contesta în faþa unui organism
specializat o eventualã înlocuire din
funcþie.

Totuºi, Curtea a constatat cã
exercitarea dreptului reclamantului de
acces la un tribunal, în faþa cãruia sã
conteste înlocuirea sa din funcþia de
Preºedinte al Curþii Supreme, a fost
împiedicatã nu atât printr-o dispoziþie
expresã, cât prin faptul cã încetarea
mandatului sãu a fost prevãzutã în chiar
normele tranzitorii ale legii fundamentale.
Astfel, dacã vicepreºedintele avea posibi-
litatea contestãrii încetãrii mandatului sãu
în faþa Curþi Constituþionale (ceea ce s-a
ºi întâmplat), reclamantul nu avea nici
mãcar aceastã posibilitate.

Mai mult, observând cã autoritãþile
maghiare nu au fãcut dovada existenþei
primului criteriu din cele expuse pe larg
în cauza Vilho Eskelinen ºi alþii c.
Finlandei [GC], no. 63235/00), respectiv
nu a probat faptul cã restrângerea
dreptului de acces la un tribunal s-a fãcut
„într-un domeniu ce implicã exerciþiul unor
prerogative discreþionare legate de
suveranitatea statului, ce prevaleazã în
faþa intereselor indivizilor”, a conchis cã
a existat o încãlcare a art. 6 din Convenþie.

Sub aspectul libertãþii de exprimare,
Curtea a constatat cã statutul de care
reclamantul s-a bucurat, acela de
Preºedinte al Curþii Supreme, nu-l priva
de protecþia articolului 10 din
Convenþie. Mai mult, având în vedere
importanþa din ce în ce mai mare a
principiului separaþiei puterilor în stat ºi
de importanþa apãrãrii independenþei
justiþiei, orice imixtiune în libertatea de
exprimare a unui judecãtor aflat într-o
poziþie ca cea a reclamantului cere o
analizã atentã ºi minuþioasã din partea
Curþii.

În primul rând, s-a analizat dacã
mãsura contestatã poate fi consideratã o
imixtiune în libertatea de exprimare - ca
„formalitate, condiþie, restricþie sau
sancþiune”-, sau dacã ea se înscrie în
sfera dreptului de acces la o funcþie
publicã, drept neprotejat de Convenþie.

Cu trimitere la cauza Wille c.
Liechtenstein (hotãrârea din 28 octombrie
1999) Curtea a reamintit cã anunþarea
intenþiei de a nu prelungi mandatul recla-
mantului de cãtre Prinþul Liechtensteinului
a constituit o sancþiune a exercitãrii
anterioare de cãtre reclamantul din acea
cauzã a libertãþii de exprimare (§ 50).

De asemenea, în cauza Kudeshkina
c. Rusiei (hotãrârea din 26 februarie
2009), Curtea a reþinut cã decizia de a o
exclude pe reclamantã din magistraturã
a fost determinatã de declaraþiile sale
anterioare din mass-media.

Revenind la situaþia din prezenta
cauzã, ceea ce s-a dorit a se determina a
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fost în ce mãsurã mandatul reclamantului
de Preºedinte al Curþii Supreme a încetat
strict ca urmare a reorganizãrii sistemului
judiciar în Ungaria sau, aºa cum a susþinut
reclamantul, ca urmare a pãrerilor expri-
mate de acesta în legãturã cu reforma
legislativã ce afecta sistemul judiciar.

Curtea a constatat cã introducerea
amendamentului privind încetarea
mandatului reclamantului, alãturi de
introducerea unui nou criteriu pentru
aceastã funcþie, pe care reclamantul nu-l
îndeplinea, au fost realizate în Parlament
dupã ce acesta îºi exprimase opiniile
asupra reformei legislative, iar
amendamentele au fost adoptate într-un
termen extrem de scurt.

Curtea nu a fost convinsã nici de
argumentul Guvernului pârât cum cã
mãsura respectivã a reprezentat o
consecinþã a faptului cã atribuþiile
preºedintelui noii Kuria au fost separate
de cele ale Preºedintelui Consiliului
Naþional de Justiþie, deoarece reforma
instituþionalã respectivã nu era suficientã
spre a explica ºi justifica încetarea
mandatului reclamantului la data intrãrii
în vigoare a noii legi fundamentale. De
altfel, nici abilitãþile manageriale ale
reclamantului, nici comportamentul sãu
profesional nu a fost pus în discuþie în faþa
autoritãþilor interne, spre a justifica o
asemenea mãsurã (a contrario, cauza
Harabin c. Slovaciei, decizia din 29 iunie
2004)

Astfel, Curtea a considerat cã succe-
siunea faptelor se coroboreazã cu
versiunea reclamantului asupra eveni-
mentelor, în sensul cã încetarea prema-
turã a mandatului sãu nu a constituit
rezultatul justificat al unei reorganizãri ºi
restructurãri a Curþii Supreme, ci a fost
determinate de exprimarea de cãtre
reclamant, în calitatea pe care o avea, a
opiniilor sale critice faþã de reformele
legislative ºi constituþionale. De aceea,
s-a apreciat cã încetarea cu trei ani ºi
jumãtate mai devreme a mandatului de

Preºedinte al Curþii Supreme a constituit
o ingerinþã în libertatea de exprimare, în
forma protejatã de art. 10 din Convenþie.

Continuând analiza, Curtea a
constatat cã aceastã restrângere era
„prevãzut de lege” ºi urmãrea un „scop
legitim”. Totuºi, s-a apreciat cã mãsura
nu a fost una „necesarã într-o societate
democraticã” pentru mai multe motive.

Mai întâi, Curtea a reamintit importanþa
pe care o acordã funcþiei deþinute de
reclamant ºi opiniilor pe care acesta le-a
exprimat în legãturã cu buna funcþionare
a justiþiei, chestiuni de interes public.
Chiar dacã astfel de declaraþii au implicaþii
politice, judecãtorii nu pot fi împiedicaþi
sã se implice în dezbaterea pe aceste
subiecte, aºa cum s-a arãtat în practica
anterioarã a Curþii.

Mai mult, instanþa europeanã a
apreciat cã pentru reclamant nu era doar
un drept, ci ºi o obligaþie, ca Preºedinte
al Curþii Supreme, sã exprime opinii în
legãturã cu reforma sistemului judiciar,
dupã o consultare a celorlalte instanþe din
Ungaria. De altfel, este de domeniul
evidenþei cã reclamantul a utilizat
prerogativele sale pentru a ataca la
Curtea Constituþionalã o parte dintre
dispoziþiile problematice ºi de a-ºi
exprima criticile chiar în faþa forului
legislativ, în cursul dezbaterilor parla-
mentare. Nu existã nici un indiciu cum cã
pãrerile exprimate de reclamant ar fi fost
mai mult decât o criticã din perspectivã
strict profesionalã, sau cã ar fi conþinut
atacuri personale gratuite sau insulte.

În ceea ce priveºte proporþionalitatea
mãsurii, s-a constatat cã mandatul de
Preºedinte al Curþii Supreme a fost redus
cu trei ani ºi ºase luni ºi cã, deºi
reclamantul a rãmas judecãtor al Kuriei,
a pierdut importante beneficii pe care
funcþia în care fusese ales pentru ºase
ani i le conferea.

Curtea a amintit cã teama de sancþiuni
poate avea un efect descurajator pentru
judecãtori în a-ºi exprima punctele de
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vedere cu privire la alte instituþii publice
sau politici publice. Acest efect
descurajator, care joacã în detrimentul
societãþii în ansamblul sãu, este de
asemenea un element legat de
proporþionalitatea sancþiunii impuse.

Echitatea procedurilor interne ºi
garanþiile oferite constituie ºi ele criterii
de luat în calcul la evaluarea existenþei
unei încãlcãri a libertãþii de exprimare. Or,
aºa cum s-a arãtat în analiza plângerii
reclamantului prin prisma art. 6 din
Convenþie, acestuia i s-a refuzat dreptul
de acces la un tribunal, plângerea sa
nefãcând obiectul unui remediu intern
eficient.

În consecinþã, Curtea a considerat cã
imixtiunea în libertatea de exprimare a
reclamantului nu a fost una necesarã
într-o societate democraticã ºi, pe cale
de consecinþã, s-a constatat existenþa
unei încãlcãri a art. 10 din Convenþie.

Notã:
Aceasta nu este, în mod evident,

prima hotãrâre pronunþatã de instanþa
europeanã în legãturã cu libertatea de
exprimare a magistraþilor. Analiza poate
fi fãcutã într-un context mai amplu, al
libertãþii de exprimare a funcþionarilor
publici, dar acest lucru necesitã un studiu
mai amplu. Strict sub aspectele ce ne
intereseazã în acest material, meritã
amintite câteva cauze în care Curtea a
avut deja prilejul sã tranºeze dacã a
existat sau nu o încãlcare a libertãþii de
exprimare a magistraþilor.

Astfel, în cauza Wille c. Liechtenstein,
amintitã anterior, reclamantul, fost
membru al Guvernului, a fost numit de
cãtre Prinþul Regatului Liechtenstein
Preºedinte al Curþii Administrative din
Liechtenstein. În urma unei conferinþe în
care a expus un punct de vedere contrar
viziunii Prinþului despre atribuþiile consti-
tuþionale ale instituþiilor fundamentale ale
statului, acesta a refuzat sa-i prelun-
geascã mandatul. Curtea a constatat, mai
întâi cã o astfel de decizie, luatã ca reacþie

la exprimarea unor opinii de cãtre
reclamant, constituie o ingerinþã în
libertatea de exprimare, iar analiza
ulterioarã a dus la concluzia cã ingerinþa
nu a fost una legitimã, în condiþiile
alineatului 2 al articolului 10.

În cauza Kudeshkina c. Rusiei,
reclamanta, judecãtor la o instanþã din
Moscova, a participat la judecarea unei
cauze sensibile (Zaytzev), în care inculpat
era un fost ofiþer de politie, acuzat de
purtare abuzivã într-un dosar cu fraude
financiare importante, în care pãreau a fi
implicaþi ºi oficiali de rang înalt.

În urma unor schimburi de pãreri
contradictorii cu procurorul de caz ºi dupã
o verificare din partea preºedintelui
instanþei, cu o tenta vãditã de intimidare,
reclamantei i s-a luat dosarul.

Ulterior, reclamanta s-a suspendat din
funcþie ºi a participat la alegerile
parlamentare, în cursul cãrora a prezentat
un proiect de reformare a sistemului
judiciar. Nefiind aleasã în forul legislativ,
a revenit în sistem. În acelaºi timp, o
acþiune disciplinarã a fost pornitã
împotriva sa pentru declaraþiile din timpul
campaniei vizând lipsa de independenþã
a justiþiei, unele chiar despre presiunea
exercitata în cauza Zaytzev, amintitã. În
final, reclamanta este exclusã din
magistraturã pentru declaraþiile din
campanie. Soluþia de excludere este
menþinutã în faþa instanþelor de judecatã,
inclusiv a instanþei supreme.

Instanþa europeanã a apreciat cã
sancþiunea excluderii pentru afirmaþiile
critice legate de modul în care
funcþioneazã sistemul de justiþie din Rusia
a fost o mãsurã disproporþionatã, cu efect
descurajator pentru persoanele care ar
dori sã îºi exprime puncte de vedere pe
teme de interes public (modul cum
funcþioneazã justiþia fiind, neîndoielnic, o
astfel de temã).

Pe de altã parte, în cauza Harabin c.
Slovaciei, s-a apreciat cã plângerea era
vãdit neîntemeiatã.
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În fapt, reclamantul fusese ales în
1998 Preºedinte al Curþii Supreme
slovace. În cursul anului 2000, Ministerul
Justiþiei a întocmit un raport solicitând
revocarea reclamantului din funcþia
deþinutã dintr-o serie de motive (faptul cã
nu a iniþiat procedura disciplinarã în cazul
unui coleg care a atacat un înalt funcþionar
din MJ, faptul cã a susþinut criterii
netransparente de promovare la Curtea
Supremã ºi a pretins în mod fals cã avea
susþinerea majoritãþii magistraþilor în
privinþa amendamentelor la Constituþie
etc.)

Reclamantul s-a plâns în faþa Curþii
Constituþionale cu privire la încãlcarea
libertãþii sale de exprimare. Instanþa
constituþionalã slovacã a respins ca
inadmisibilã sesizarea. Consiliul Judiciar,
pe de altã parte, a respins moþiunea de
revocare a sa, astfel încât reclamantul ºi-a
dus mandatul pânã la capãt, în 2005
redevenind judecãtor de scaun.

În aceastã situaþie, Curtea Europeanã
a reþinut cã nu a existat o ingerinþã în
libertatea de exprimare care sã necesite
o analizã a condiþiilor pentru ca ingerinþa
sã fie legitimã, prin prisma alineatului 2
al art. 6 din Convenþie.

Ceea ce aduce nou cauza Baka c.
Ungariei este analiza raporturilor deseori
dificile între puterea judecãtoreascã, prin
reprezentanþii sãi de vârf, ºi celelalte
puteri ale statului în contextul unei reforme
constituþionale, ce implicã o reformã a
sistemului judiciar. Remarca pe care
instanþa europeanã o face este aceea cã
principiul separaþiei puterilor în stat este
din ce în ce mai important, iar libertatea
de exprimare a judecãtorilor trebuie
tratatã cu maximã atenþie în vederea
întãririi supremaþiei legii (paragraful 88).

Apoi, trebuie remarcat faptul cã
hotãrârea instanþei europene se adaugã
unor demersuri ºi mãsuri politice,
diplomatice ºi chiar judiciare luate la
nivelul Uniunii Europene ºi Consiliului

Europei în legãturã cu reforma
constituþionalã ºi legislativã dintr-un stat
membru. Astfel, se fac referiri ample la
opiniile Comisiei de la Veneþia (la finalul
plenarei din 17-18 iunie 2011,
CDL-AD(2011)016), Comisarului pentru
Drepturile Omului al Consiliului Europei
(comunicatul de presã din 12 ianuarie
2012), Comitetului Miniºtrilor (recoman-
darea CM/Rec(2010)12), respectiv
Adunãrii Parlamentare (opinia AS/
Mon(2013)08 din 25 aprilie 2013 a
Comisiei pentru respectarea obligaþiilor ºi
angajamentelor de cãtre statele membre).

Totodatã, s-a fãcut referire la reacþiile
ºi opiniile de la nivelul Uniunii Europene:
rezoluþia Parlamentului European din 16
Februarie 2012 cu privire la recentele
evoluþii din Ungaria 2012/2511(RSP) ºi,
mai cu seamã, procedura de infringement
acceleratã iniþiatã de Comisia Europeanã
ºi continuatã în faþa Curþii de Justiþie de
la Luxembourg. Dacã hotãrârea Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene din 6
noiembrie 2012 privea conformitatea unor
norme ale noii legislaþii maghiare cu
normele europene, în legãturã cu care
reclamantul chiar îºi manifestase public
punctul de vedere, hotãrârea CEDO
vizeazã tocmai maniera onestã ºi legitimã
în care a fost manifestatã critica ce viza
reforma constituþionalã din Ungaria, cu
consecinþa schimbãrii sale din funcþie,
prin norme tranzitorii ale înseºi legii
fundamentale, astfel încât reclamantul sã
nu poatã contesta mãsura la nivel intern,
în faþa unui tribunal independent.

Dintr-o perspectivã mai generalã, este
o situaþie tipicã în care supremaþia legii
(statul de drept) este subminatã chiar cu
ajutorul legii. De aceea, ingeniozitãþii cu
care se acþioneazã, deseori, pentru
subminarea puterii judecãtoreºti trebuie
sã i se rãspundã ferm ºi la fel de ingenios.
Paleta largã de mijloace cu care a fost
apãratã supremaþia legii în acest caz îl
face sã fie aproape un caz-ºcoalã.
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1. Circumstanþele cauzei
Reclamantul, în vârstã de 13 ani la

data faptelor, locuia cu mama sa, în
condiþiile în care pãrinþii nu fuseserã
niciodatã cãsãtoriþi, iar tatãl reclamantului
îl recunoscuse ºi îi plãtea acestuia pensie
de întreþinere.

În cursul anului 2009, reclamantul,
obþinând acordul mamei sale, s-a înscris
pe lista participanþilor ºi a achitat la data
de 6 martie 2009 costul unei excursii de
ºapte zile în Turcia, cu participarea unui
profesor din cadrul ºcolii în cadrul cãreia
reclamantul era elev.

Printr-o ordonanþã preºedinþialã
pronunþatã la data de 1 aprilie 2009,
Judecãtoria Topliþa, sesizatã la 27 martie
2009 de mama reclamantului, a dispus
obligarea tatãlui reclamantului la a-ºi da
acordul pentru plecarea minorului în
excursia respectivã iar, în caz de refuz,
hotãrârea va suplini consimþãmântul sãu.

La controlul efectuat de agenþii de
frontierã, în data de 10 aprilie 2009, ora
21, reclamantul a înmânat acestora
paºaportul sãu, acordul scris al mamei
sale ºi ordonanþa preºedinþialã din 1
aprilie 2009. Considerând cã ordonanþa
preºedinþialã trebuia sã conþinã
menþiunea „definitivã ºi irevocabilã”,
agenþii de frontierã au contactat telefonic

pe mama reclamantului, solicitându-i sã
transmitã prin fax un înscris care sã
certifice faptul cã hotãrârea a rãmas
definitivã ºi irevocabilã, însã mama
reclamantului nu a putut transmite un
asemenea document, indicând doar cã
ordonanþa preºedinþialã este executorie.

Douã ore mai târziu, poliþia de frontierã
a decis sã nu permitã reclamantului
pãrãsirea teritoriului þãrii, întemeiat pe
prevederile Legii nr. 248/2005, care
impunea ca hotãrârea judecãtoreascã
privitoare la încredinþarea minorului
(exerciþiul autoritãþii pãrinteºti) sau
acordul pãrintelui sã fie definitivã ºi
irevocabilã. Minorul a rãmas în custodia
poliþiei de frontierã timp de o orã ºi
jumãtate, pânã când a venit unchiul sãu
pentru a-l transporta la domiciliu.

Ulterior, reclamantul, prin reprezentant
legal, a formulat o acþiune civilã împotriva
Inspectoratului Judeþean de Poliþie
Judeþean Constanþa ºi a agenþilor de
frontierã din Vama Veche solicitând
obligarea acestora la despãgubiri pentru
prejudiciul cauzat prin interzicerea
acestuia de a pãrãsi teritoriul þãrii, în
condiþiile în care a prezentat toate
documentele impuse de Legea nr.248/
2005 iar ordonanþa preºedinþialã era
executorie.

7. Neîncãlcarea libertãþii de circulaþie a unui minor cãruia i s-a interzis
pãrãsirea þãrii pe considerentul cã ordonanþa preºedinþialã de suplinire a
consimþãmântului tatãlui sãu, deºi era executorie, nu era una irevocabilã - cauza
ªandru împotriva României

Rezumat ºi notã de Vasile Bozeºan,
 judecãtor, Judecãtoria Alexandria

Prin decizia de inadmisibilitate din 14 ianuarie 2014, pronunþatã în cauza ªandru
c. României (cererea nr.1902/11), Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a respins
cererea reclamantului ca inadmisibilã, în temeiul art. 35 par.3 ºi par.4 din Convenþie,
apreciind cã nu existã o aparenþã de încãlcare a dreptului reclamantului minor la
liberã circulaþie, prin interzicerea acestuia de a pãrãsi þara, în condiþiile în care a
prezentat doar o ordonanþã preºedinþialã de suplinire a consimþãmântului tatãlui sãu,
executorie dar nerãmasã irevocabilã, iar nu o hotãrâre definitivã ºi irevocabilã cum
prevedea, în opinia instanþei naþionale, legea specialã.
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Printr-o hotãrâre din data de 10
decembrie 200, Tribunalul Covasna a
admis acþiunea ºi a obligat în solidar
agenþii de frontierã împreunã cu
Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Constanþa la plata cãtre reclamant de
despãgubiri reprezentate de costul
cãlãtoriei neefectuate, a cheltuielilor de
transport, precum ºi a unor daune morale.
Tribunalul a reþinut cã ofiþerii de frontierã
au interpretat ºi aplicat greºit legea, în
condiþiile în care dispoziþiile Codul de
procedurã civilã privitoare la forþa
executorie a ordonanþei preºedinþiale
aveau prioritate în raport de prevederile
Legii nr.248/2005.

Prin decizia Curþii de Apel Braºov din
data de 10 iunie 2010 a fost admis
recursul pârâþilor ºi respinsã acþiunea în
pretenþii a reclamantului, instanþa reþinând
cã dispoziþiile Legii nr.248/2005 au
caracter de lege specialã în raport de
prevederile Codului de procedurã civilã,
aplicându-se cu prioritate. Astfel, s-a
apreciat cã, în mãsura în care reclamantul
nu a putut prezenta la controlul vamal
efectuat o hotãrâre definitivã ºi
irevocabilã, aºa cum impun exigenþele
Legii nr.248/2005, ofiþerii de frontierã au
aplicat corect legislaþia incidentã.

2. Aprecierile Curþii
Reclamantul a invocat art. 6 din

Convenþie ºi art.2 din Protocolul nr.4
adiþional la Convenþie, susþinând cã i-a
fost încãlcat dreptul de acces la o instanþã,
precum ºi dreptul sãu la liberã circulaþie,
prin aceea cã agenþii de frontierã au
ignorat caracterul executoriu al ordo-
nanþei iar aceºtia, alãturi de instanþa de
control judiciar, au procedat la o
interpretare eronatã a dispoziþiilor art. 30
din Legea nr.248/2005, apreciind nece-
sarã existenþa unei hotãrâri judecãtoreºti
definitive ºi irevocabile, cerinþã impusã,
în opinia reclamantului, doar în situaþia
minorilor dupã divorþul pãrinþilor iar nu ºi
în cazul sãu.

Totodatã, reclamantul a învederat cã
ordonanþa care suplinea consimþãmântul
tatãlui sãu, pronunþatã la data de 1 aprilie
2009, devenise irevocabilã la data de 8
aprilie 20009, însã, având în vedere
practica instanþelor de judecatã,
funcþionarii acestora nu elibereazã în
aceeaºi zi certificatul privind caracterul
irevocabil al hotãrârilor, ci doar dupã douã
sau trei zile, pentru a permite primirea ºi
înregistrarea cererilor privitoare la cãile
de atac trimise prin poºtã dar formulate
înãuntrul termenului.

Curtea a reiterat cã dreptul la libera
circulaþie, astfel cum este recunoscut în
paragrafele 1 ºi 2 ale art. 2 din Protocolul
nr. 4 adiþional la Convenþie, are ca scop
asigurarea libertãþii de circulaþie, drept
garantat oricãrei persoane de a circula în
cadrul teritoriului în care se aflã, precum
ºi de a-l pãrãsi; acest fapt implicã dreptul
de a merge într-o þarã la alegerea sa, în
care ar putea primi autorizaþia de a intra
(a se vedea cauza Sissanis c. României,
nr. 23468/02, hotãrârea din 25 ianuarie
2007, par. 62). Rezultã cã libertatea de
circulaþie impune interdicþia oricãrei
mãsuri susceptibile de a aduce atingere
acestui drept sau de a-i restrânge
exercitarea, din moment ce nu rãspunde
cerinþei de a reprezenta o mãsurã ce ar
putea fi consideratã „necesarã într-o
societate democraticã“, care sã
urmãreascã scopurile legitime prevãzute
în paragraful 3 al articolului menþionat
anterior.

În cauzã, Curtea a constatat cã
interdicþia reclamantului de a pãrãsi þara
la data de 10 aprilie 2009 constituie o
ingerinþã în libertatea sa de circulaþie,
urmând a se stabili dacã aceastã mãsurã
era “prevãzutã de lege”, urmãrea “un scop
legitim” ºi respectiv dacã era “necesarã
într-o societate democraticã”.

În ceea ce priveºte cerinþa ca mãsura
sã fie „prevãzutã de lege“ este necesar
ca mãsura încriminatã sã aibã un temei
în dreptul intern, însã vizeazã, de
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asemenea, calitatea legii în cauzã:
aceasta trebuie, într-adevãr, sã fie
accesibilã justiþiabilului ºi previzibilã în
ceea ce priveºte efectele sale (Rotaru c.
României, [MC], nr. 28341/95, hotãrârea
din 4 mai 2000, par.52). Pentru ca legea
sã satisfacã cerinþa de previzibilitate, ea
trebuie sã precizeze cu suficientã claritate
întinderea ºi modalitãþile de exercitare a
puterii de apreciere a autoritãþilor în
domeniul respectiv, þinând cont de scopul
legitim urmãrit, pentru a oferi persoanei
o protecþie adecvatã împotriva arbitrarului
[Olsson c. Suediei (nr. 1), hotãrârea din
24 martie 1988, par.61]. În plus, nu se
poate considera drept „lege“ decât o
normã enunþatã cu suficientã precizie,
pentru a permite cetãþeanului sã îºi
controleze conduita, astfel încât, apelând
la nevoie la consiliere de specialitate în
materie, el trebuie sã fie capabil sã
prevadã, într-o mãsurã rezonabilã, faþã de
circumstanþele speþei, consecinþele care
ar putea rezulta dintr-o anumitã faptã.

De altfel, s-a reþinut cã reclamantul nu
a contestat caracterul accesibil ºi
previzibil al dispoziþiilor legale, ci a criticat
maniera în care autoritãþile naþionale le-au
interpretat, cu referire specialã la
dispoziþiile art. 30 din Legea nr.248/2005.
În acest context, Curtea a reamintit cã nu
este misiunea sa de a se pronunþa asupra
interpretãrii dreptului naþional, acesta fiind
atributul exclusiv al instanþelor naþionale.
Prin urmare, Curtea a apreciat cã
prevederile Legii nr.248/2005, care
prevedeau detaliat documentele care
trebuie prezentate la momentul în care
un minor intenþioneazã sã pãrãseascã
teritoriul þãrii-ºi pe care reclamantul ºi-a
întemeiat acþiunea, respectã cerinþele de
previzibilitate ºi accesibilitate.

Privitor la condiþia ca ingerinþa sã fi
urmãrit un „scop legitim”, Curtea a
apreciat cã mãsura privind interzicerea de
a pãrãsi þara a fost una necesarã pentru
a „proteja drepturile ºi libertãþile altora”,
ºi anume pe cele ale tatãlui reclamantului

ºi menþinerea „ordinii publice”, deoarece
a fost legatã de controlul cetãþenilor minori
care cãlãtoresc în strãinãtate (Roldan
Texeira ºi alþii c. Italiei, nr. 40655/98,
dec. din 26 octombrie 2000).

Referitor la condiþia ca ingerinþa sã fie
„necesarã într-o societate democraticã”
Curtea a subliniat cã se acordã o
importanþã specialã duratei în timp a
mãsurii, însã în cauzã se constatã cã
interdicþia reclamantului de a pãrãsi þara
a fost una punctualã ºi limitatã în timp,
motivatã de lipsa documentelor necesare.
Curtea a constatat cã deºi minorul
reclamant a achitat costul excursiei încã
la data de 06 martie 2009, acesta a
aºteptat aproximativ trei sãptãmâni (pânã
la 27 martie 2009) pentru a introduce
acþiunea pentru obþinerea consim-
þãmântului tatãlui sãu. Pentru aceste
motive, Curtea a constatat cã sarcina
impusã reclamantului nu a fost una
excesivã (mutatis mutandis, Diamante ºi
Pelliccioni c. San Marino, nr.3225/08,
hotãrârea din 27 septembrie 2011, par.
214).

Pe cale de consecinþã, neexistând
elemente care sã indice încãlcarea de
autoritãþile naþionale a dreptului la
libertatea de circulaþie a reclamantului,
Curtea a constatat cã cererea este vãdit
nefondatã ºi a respins-o ca inadmisibilã,
potrivit art. 35 par. 3 ºi par.4 din
Convenþie.

Notã:
Principala criticã pe care reclamantul

a adus-o autoritãþilor naþionale - ofiþeri ai
poliþiei de frontierã cât ºi instanþe
judecãtoreºti - a vizat maniera în care
acestea au interpretat dispoziþiile legale
cuprinse în Codul de procedurã civilã ºi
respectiv în legea specialã, sub aspectul
efectelor unei hotãrâri judecãtoreºti
executorii, dar susceptibile de a fi atacatã
cu recurs.

Art. 30 alin. (1) din Legea nr.248/2005
privind regimul liberei circulaþii a
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cetãþenilor români în strãinãtate730 (în
forma în vigoare la momentul faptelor)
prevedea la lit. d) cã “minorului care este
titular al unui document de cãlãtorie
individual sau, dupã caz, al unei cãrþi de
identitate ºi cãlãtoreºte însoþit de o altã
persoanã fizicã majorã i se permite ieºirea
în aceleaºi condiþii ºi împreunã cu
aceasta numai dacã persoana însoþitoare
prezintã o declaraþie a ambilor pãrinþi sau,
dupã caz, a pãrintelui cãruia minorul i-a
fost încredinþat prin hotãrâre judecã-
toreascã rãmasã definitivã ºi irevocabilã,
a pãrintelui supravieþuitor ori a reprezen-
tantului sãu legal, care sã cuprindã
acordul acestora cu privire la efectuarea
cãlãtoriei respective de cãtre minor, la
statul sau statele de destinaþie, la
perioada în care urmeazã sã se desfã-
ºoare cãlãtoria, precum ºi datele de
identitate ale însoþitorului respective”.

Astfel, în condiþiile în care reclamantul
obþinuse o ordonanþã preºedinþialã care,
potrivit art. 581 alin 4 C.pr.civ. din 1865
(art.996 alin.2 NCPC) era executorie (fãrã
însã a fi irevocabilã), autoritãþile naþionale
au refuzat sã-i dea efect pe considerentul
cã art. 30 din Legea nr. 248/2005
prevedea necesitatea unei hotãrâri
definitive ºi irevocabile.

Curtea a fost astfel confruntatã cu o
problemã de interpretare a dispoziþiilor de
drept intern, context în care a reiterat cã
nu este misiunea sa de a se pronunþa
asupra interpretãrii dreptului naþional,
acesta fiind atributul exclusiv al instanþele
naþionale (par.24)

Aºa cum a menþionat constant în
jurisprudenþa sa, nu este rolul Curþii de a
statua asupra erorilor de fapt sau de drept
pretins comise de instanþele naþionale,
afarã de cazul în care prin acestea s-au
încãlcat drepturi ºi libertãþi protejate de
Convenþie (Garcia Ruiz c. Spaniei,

nr.30544/96, [MC], hotãrârea din 21
ianuarie 1999, par.28).

Totuºi, în jurisprudenþa sa, nu au lipsit
cazurile în care Curtea a fãcut aprecieri
asupra înseºi manierei în care instanþele
naþionale au interpretat dispoziþiile unei
legi speciale în relaþie cu dispoziþiile
Codului de procedurã civilã. De pildã,
într-o cauzã în care se punea problema
interpretãrii ºi corelãrii dispoziþiilor O.G.
nr.26/2000 privitoare la asociaþii ºi fundaþii
cu cele prevãzute în codul de procedurã
civilã, sub aspectul regulilor privitoare la
publicitatea ºedinþei de judecatã, Curtea
a reþinut cã: “În speþã, Curtea observã cã,
prin interpretarea dispoziþiilor Ordonanþei
Guvernului nr. 26/2000, instanþele interne
au considerat cã examinarea cererii de
dizolvare a federaþiei reclamante trebuia
sã aibã loc în camera de consiliu. Or,
ordonanþa respectivã ºi normele de
aplicare nu prevãd, în mod explicit, acest
tip de procedurã decât pentru înscrierea
persoanelor juridice în registrul
asociaþiilor, fundaþiilor ºi federaþiilor sau
pentru modificarea menþiunilor din acest
registru. Prin urmare, pentru procedura
de dizolvare judiciarã la cererea unui terþ,
era necesar sã se facã referire la art. 121
C.pr.civ., care consacrã publicitatea
tuturor procedurilor contencioase cu
excepþia situaþiei în care legea prevede
în mod explicit contrariul sau atunci când
motivele de ordin public sau interesul
pãrþilor solicitã desfãºurarea cu uºile
închise. Instanþele interne nu au oferit
nicio explicaþie privind motivul pentru care
au preferat aplicarea prin analogie a
procedurii prevãzute prin O.G. nr. 26/2000
pentru alte acþiuni, mai degrabã decât sã
urmeze Codul de procedurã civilã care
reprezintã dreptul comun în materie”.
(AGVPS-Bacãu c. României, nr.19750/
03, hotãrârea din 9 noiembrie 2010,
par.51).

730 Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind
regimul liberei circulaþii a cetãþenilor români în

strãinãtate, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
publicatã în M.Of., Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005.
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Este, în primul rând, atributul instan-
þelor naþionale de a rezolva problemele
de interpretare a legislaþiei interne, rolul
Curþii fiind acela de a verifica dacã
efectele unei asemenea interpretãri sunt
compatibile cu Convenþia ºi doar în cazul
unui evident arbitrariu Curtea putând
aprecia asupra interpretãrii date dreptului
intern de cãtre instanþele naþionale
(Perihan ªahin c. Turciei, [MC],
nr.13279/05, par.49-50).

În aplicarea acestui principiu, în
prezenta cauzã (ªandru c. României),
Curtea, coroborat ºi cu lipsa de diligenþã
a reclamantului de a solicita în timp util
suplinirea consimþãmântului tatãlui sãu,
nu s-a pronunþat asupra manierei în care
instanþele naþionale au interpretat raportul
dintre norma din Codul de procedurã civilã
care recunoºtea forþa executorie a
ordonanþei preºedinþiale ºi exigenþa

impusã de norma specialã privind
caracterul irevocabil al hotãrârii
judecãtoreºti.

Rãmâne însã discutabilã problema
(invocatã de reclamant) dacã prevederile
art. 30 alin. (1) lit. d din Legea nr.248/2005
(în forma în vigoare la momentul faptelor)
impunea caracterul irevocabil doar
hotãrârilor de încredinþare a minorului
sau, dimpotrivã, ºi hotãrârilor de suplinire
a consimþãmântului pãrintelui minorului.

De altfel, cele douã instanþe naþionale
(de fond ºi de recurs) au omis sã se
pronunþe pe argumentul reclamantului
potrivit cãruia exigenþa irevocabilitãþii viza
doar hotãrârea de încredinþare a minorului
ºi nu aceea de suplinire a consimþã-
mântului pãrintelui, instanþele naþionale
motivându-ºi soluþiile în paradigma
“conflictului” dintre forþa executorie a
ordonanþei preºedinþiale ºi exigenþa
irevocabilitãþii impuse de norma specialã.

8. Decizia de inadmisibilitate în cauza Ralu Traian Filip c. României. Ziarist
obligat la daune morale pentru o campanie de presã. Faptul cã aceeaºi instanþã
a decis succesiv în douã cãi de atac în acelaºi dosar nu ridicã o problemã pe
tãrâmul art. 6 CEDO, sub condiþia existenþei unor complete de judecatã distincte

Rezumat de Dragoº Cãlin,
judecãtor, Curtea de Apel Bucureºti

Prin decizia de inadmisibilitate din 27
mai 2014, din cauza Ralu Traian Filip
împotriva României (cererea nr. 46131/
06), s-a constatat neîncãlcarea de Statul
român a prevederilor art. 10 din Con-
venþie, pentru obligarea de instanþele
interne a unui ziarist la despãgubiri mate-
riale, pentru o campanie de presã desfã-
ºuratã împotriva unui procuror, pe par-
cursul mai multor ani, în lipsa unor
verificãri a comentariilor publicate, cerute
de etica profesiei de jurnalist ºi a bunei-
credinþe a jurnalistului. Totodatã, s-a
reþinut ºi neîncãlcarea de Statul român a
dispoziþiilor art. 6 par. 1 din Convenþie,
ca urmare a judecãrii de Curtea de Apel
Bucureºti, în aceeaºi cauzã, atât a
apelului, cât ºi a recursului declarate de
reclamant.

Prezentarea deciziei
Reclamantul (decedat, acþiunea fiind

continuatã de soþia ºi copiii sãi) a fost
jurnalist ºi redactor adjunct al ziarului
Curierul Naþional. Între 1997 ºi 2000,
Curierul Naþional a publicat mai multe
articole referitoare la doi procurori,
inclusiv G.M., majoritatea acestor articole
fiind semnate de reclamant.

La 23 iulie 1997, 27 septembrie 1997,
11 iunie 1998 ºi 28 iulie 1999 s-au publicat
mai multe articole care sugereazã cã
G.M. a fost implicat în reprimarea
protestelor anticomuniste din Timiºoara
în decembrie 1989. Articolul din 7 iulie
1997 a invitat procurorul general din acea
perioadã sã verifice dacã G.M. era
incompatibil cu funcþia de procuror ºi
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conþinea o listã cu paisprezece întrebãri
adresate procurorului general. Primele
întrebãri erau formulate dupã cum
urmeazã:

„1. Este adevãrat cã G.M. a fost, în
timpul evenimentelor de la Timiºoara din
decembrie 1989, unul dintre coordonatorii
echipei de procurori care a efectuat
ancheta împotriva demonstranþilor?

2. Este adevãrat cã, în aceastã
calitate, G.M. a semnat mandatele de
arestare a protestatarilor, pe motiv cã
aceºtia erau huligani?

[...] 4. Este adevãrat cã organizaþii
revoluþionare din Timiºoara au depus
plângeri împotriva procurorilor G.M. ºi
[...]?”

La 6 august 1997 ºi 6 septembrie 1997
au fost publicate douã articole despre un
împrumut pe care G.M. l-a primit de la o
bancã pentru a cumpãra un apartament.
S-a menþionat cã G.M. a obþinut o
dobândã mult mai micã decât aceea
practicatã de bancã ºi creditul nu a fost
folosit pânã când opinia publicã a început
sã discute creditele cu dobândã
preferenþialã. Un articol conþinea termenii
urmãtori: „Informaþiile pe care le-am primit
nu au fost verificate, dar sunt mult prea
importante pentru a fi ignorate. Deoarece
ziarul nostru nu este o autoritate de
investigare, revine Procurorului General
sã verifice [...] Informaþiile pe care le-am
publicat dovedesc cã G.M. nu este apt
sã îndeplineascã funcþia actualã. Pentru
aceasta, informaþiile ar trebui sã fie
verificate ºi, dacã se confirmã, trebuie sã
aibã anumite consecinþe”.

La data de 7 august 1997 un alt articol
a fost publicat, arãtând cã G.M., în
calitatea sa de director al departamentului
de resort al Parchetului General, a învãluit
în ceaþã mai multe dosare de adopþii
ilegale, pentru motive personale. Articolul
a inclus urmãtoarele detalii: „Sursele
citate spun cã soþia lui G.M., în calitate
de avocat, este de asemenea implicatã,
ceea ce aruncã întreaga problemã în aer,

dacã este adevãrat. Nu putem garanta
veridicitatea acestei din urmã ipoteze,
doar Parchetul General este în mãsurã
sã facã acest lucru”.

La 18 iulie 1997, 13 octombrie 1997,
26 ianuarie 1998, 15 februarie 1999, 14
ºi 15 martie 1999, 5 aprilie 1999, 6 iunie
1999 ºi 24 iunie 1999, mai multe articole
au fost publicate cu privire la urmãrirea
penalã pornitã împotriva lui G.P., fratele
proprietarului Curierului Naþional. G.M.
era procurorul care se ocupa de urmãrirea
penalã în cauzã. Articolele dezbãteau în
detaliu ºi de o manierã criticã modul în
care G.M. a condus ancheta. Pasajele
relevante sunt urmãtoarele:

„Existã îndoieli cu privire la faptul cã
[G.M.] a aprobat [...] interceptarea
convorbirilor telefonice ale lui G.P. ºi ale
redacþiei Curierului Naþional. Solicitãm
Procurorului General sã verifice ultimele
autorizaþii de interceptãri telefonice date
de procurorul G.M. (18 iulie 1997); Acum
este clar pentru toþi oamenii de
bunã-credinþã cã G.M. este un impostor
din punct de vedere profesional ºi moral.
[...] Complet lipsit de demnitate - dacã ar
fi fost de acord sã fie trimis la Timiºoara
în decembrie 1989 – G.M. a împãrþit
lumea în douã [...] (13 octombrie 1997);
[În cazul în care s-a dispus o neîncepere
a urmãririi penale] Ce s-ar întâmpla cu
prestigiul profesional al fostului procuror
G.M. [...], autorul unor abuzuri ºi ilegalitãþi
suferite de G.P.? (15 martie 1999);
Declaraþiile iresponsabile ale foºtilor
procurori G.M. ºi [...] - ambii au spus în
public [...] cã G.P. este un escroc
financiar, când nu se finalizase ancheta
penalã. (5 aprilie 1999); Trebuie remarcat
faptul cã, atunci când s-a început
urmãrirea penalã, fostul procuror G.M. nu
dispusese alte trimiteri în judecatã. În
plus, nu era un specialist al urmãririlor
penale, ocupându-se de ceva timp cu
examinarea plângerilor ºi a petiþiilor. Pe
baza acestor date, pot spune cã numirea
ºi menþinerea fostului procuror G.M. ca
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ºef al Serviciului de Luptã împotriva
Crimei Organizate ºi a Corupþiei era un
act iresponsabil care se constituie într-un
pericol pentru statul de drept, pentru
respectarea drepturilor fundamentale ale
omului. (24 iunie 1999)”

La 4 mai 2000, s-a publicat alt articol,
cu privire la modalitatea în care G.M. a
cumpãrat un apartament aparþinând
patrimoniului de stat. Articolul conþinea
urmãtoarele afirmaþii: „Pânã în prezent,
Ministerul Justiþiei nu a catadicsit sã ne
rãspundã dacã G.M. a plãtit sau nu acest
apartament, dacã acesta a fost dobândit
în mod legal sau nu, dacã achiziþia era
sau nu compatibilã cu îndatoririle funcþiei
sale”.

La 10 mai 2000, G.M. a introdus o
acþiune în rãspundere civilã delictualã
împotriva reclamantului ºi a societãþii
Curierul Naþional. A solicitat despãgubiri
pentru repararea prejudiciului moral, pe
motiv cã reputaþia sa a fost atinsã. Prin
hotãrârea din 27 iunie 2002, Tribunalul
Bucureºti a respins acþiunea, reþinând cã
nu erau îndeplinite condiþiile rãspundere
civile. Pentru a ajunge la aceastã
concluzie, instanþa a remarcat cã unele
articole urmãreau un interes general, cum
ar fi activitatea profesionalã a recla-
mantului ºi implicarea sa în represiunea
anticomunistã de la Timiºoara în timpul
evenimentelor din decembrie 1989, dar
altele þineau de viaþa sa privatã, respectiv
achiziþionarea unui apartament sau
obþinerea unui împrumut bancar cu
dobânzi preferenþiale. Instanþa a constatat
cã reclamantul ºi-a exercitat cu
bunã-credinþã dreptul la libertatea de
exprimare, ceea ce, pentru jurnaliºti,
implicã dreptul de a face evaluãri critice,
dar ºi obligaþia profesionalã de a informa
publicul cu privire la acþiunile înalþilor
demnitari.

G.M. a formulat apel, respins prin
decizia din 8 octombrie 2003 de Curtea
de Apel Bucureºti, într-un complet format
din doi judecãtori. Curtea de Apel a

rezumat fiecare dintre articolele publicate
de cãtre reclamant ºi a constatat cã
acestea conþineau comentarii. S-a reþinut
cã erau indicate mai multe surse, iar unele
dintre comentarii erau formulate intero-
gativ, încurajând cititorul sã reflecteze.
Instanþa de apel a remarcat faptul cã
anumite comentarii nu erau prudente ºi
moderate, dar trebuie sã fie citite în
contextul general, concluzionând cã
reclamantul a fost de bunã-credinþã.

G.M. a introdus recurs, înregistrat tot
la Curtea de Apel Bucureºti, din cauza
modificãrii unor norme de competenþã a
instanþelor. Printr-o decizie din 16 mai
2006, Curtea de Apel a dispus ca
reclamantul sã plãteascã în solidar cu
societatea Curierul Naþional suma de
10.000 RON daune morale ºi 3182 RON
costuri ºi cheltuieli, respectiv aproximativ
2.850 EUR ºi 900 EUR. Instanþa de recurs
a statuat într-un complet format din trei
judecãtori, alþii decât cei din apel. S-a
reþinut, între altele cã: „[...] Ralu Traian
Filip nu a efectuat verificãrile necesare
înainte de publicarea articolelor. În mod
similar, modul în care au fost prezentate
aceste date, acuzaþiile foarte grave aduse
procurorilor ce efectuau urmãrirea penalã
împotriva G.P. (de necunoaºtere a legii
ºi de incompetenþã profesionalã ºi
moralã) ºi repetarea lor au fost de naturã
sã cauzeze un prejudiciu reclamantului,
ce nu era necesar, în lipsa unei baze
factuale bine întemeiate, doveditã prin
probele depuse la dosar. Comunicarea de
zvonuri, de informaþii neverificate, cererea
fãcutã de presã ca aceste informaþii sã
fie verificate, examinarea detaliatã a
deciziilor procurorilor ºi soluþiilor date în
proceduri în curs, apelativele jignitoare la
adresa procurorilor implicaþi în ancheta
împotriva fratelui directorului ziarului
depãºesc în gravitate situaþia constatatã
de CEDO în cauza Prager ºi
Oberschlick c. Austriei (hotãrârea din
26 aprilie 1995), prin acuzaþiile grave
aduse ºi referirile atât la viaþa profesionalã
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cât ºi la aceea privatã a lui G.M.. Ca ºi în
Prager ºi Oberschlick c. Austriei,
jurnalistul nu poate pretinde sã
beneficieze de bunã-credinþã în raport de
standardele de eticã profesionalã, pentru
motivele prezentate mai sus, iar
prejudiciul moral cauzat trebuie sã fie
reparat. Pentru a determina suma, trebuie
sã se þinã seama de atingerea concretã
adusã reputaþiei, având în vedere poziþia
socialã a lui G.M., consecinþele pentru
viaþa privatã a acestuia, aºa cum reies
din rãspunsurile la interogatorii ale
pãrþilor, gravitatea ºi durata declaraþiilor
jignitoare”.

Asupra art. 10 din Convenþie
Reclamantul a invocat obligarea sa la

plata de despãgubiri morale pentru
articolele pe care le-a publicat. Guvernul
a admis cã a existat o ingerinþã în
libertatea de exprimare a reclamantului,
dar ingerinþa a fost justificatã în
conformitate cu par.2 al art. 10. Mai exact,
aceastã ingerinþã a avut o bazã legalã,
respectiv art. 998-1000 din Codul civil
privind rãspunderea civilã delictualã, texte
în vigoare la momentul respectiv. În plus,
a urmãrit un scop legitim, în cauzã
protecþia reputaþiei sau a drepturilor altei
persoane. Guvernul a susþinut cã
ingerinþa corespundea unei necesitãþi
sociale imperioase ºi a fost proporþionalã.
Reclamantul nu a oferit o bazã factualã
suficientã pentru comentariile sale, pe
care le-a reiterat, în cadrul unei campanii
de presã care s-a întins pe parcursul mai
multor ani. Apelând la hotãrârea Von
Hannover c. Germaniei (nr. 59320/00),
Guvernul considerã cã amploarea acestei
campanii este un element de luat în
considerare. Reclamantul nu a verificat
acurateþea informaþiilor publicate ºi, astfel,
a eºuat în obligaþia sa deontologicã. În
cele din urmã, suma la care a fost obligat
la plata este neglijabilã, mai ales cã a fost
obligat în solidar cu o societate de presã.

Reclamantul a susþinut cã, în calitate
de jurnalist, ºi-a exercitat dreptul la

libertatea de exprimare cu bunã-credinþã
ºi fãrã un interes personal. În baza
jurisprudenþei Curþii (Prager ºi
Oberschlick, supra, Lingens c.
Austriei, 8 iulie 1986, ºi De Haes ºi
Gijsels c. Belgiei, 24 februarie 1997)
indicã faptul cã a prezentat opiniile sale
cu privire la persoana unui magistrat.
Acesta din urmã a suferit niciun prejudiciu
pentru cã a continuat sã-ºi practice
profesia de procuror.

Curtea a constatat cã obligarea
reclamantului la plata de daune civile
constituia o „ingerinþã a unei autoritãþi
publice” în dreptul sãu la libertatea de
exprimare, era „prevãzutã de lege” ºi a
urmãrit un scop legitim, respectiv
„protecþia reputaþiei altuia”. Rãmâne de
vãzut dacã o astfel de ingerinþã era sau
nu „necesarã într-o societate
democraticã”. Pentru a se pronunþa în
speþã, Curtea trebuie sã ia în considerare
faptul cã, deºi presa nu trebuie sã
depãºeascã anumite limite, în special
þinând de protecþia reputaþiei ºi a
drepturilor altora, este de datoria sa a
împãrtãºi informaþii ºi idei cu privire la
chestiuni politice, precum ºi alte subiecte
de interes general (a se vedea De Haes
ºi Gijsels, par. 37, Thoma c.
Luxemburgului, nr 38432/97, par. 45, ºi
Colombani ºi alþii c. Franþei, nr. 51279/
99, par.55).

Curtea a reamintit în continuare
criteriile care trebuie aplicate pentru a
analiza modul în care instanþele naþionale
au pus în balanþã dreptul la libertatea de
exprimare ºi dreptul la respectarea vieþii
private, ºi anume: contribuþia la o
dezbatere de interes general; reputaþia
persoanei ºi subiectul articolului în cauzã;
comportamentul anterior al reclamantului;
modul de obþinere a informaþiilor ºi
veridicitatea lor; conþinutul, forma,
impactul publicãrii, dar ºi gravitatea
sancþiunii impuse (Axel Springer AG c.
Germaniei, [MC], nr. 39954/08, par.
90-95, 7 februarie 2012 ºi Tãnãsoaica c.
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României, nr. 3490/03, par. 41, 19 iunie
2012).

Curtea va lua în considerare urmã-
toarele criterii:

În ceea ce priveºte contribuþia la o
dezbatere de interes general, Curtea a
constatat cã instanþele judecãtoreºti
naþionale au decis cã unele articole vizau
un astfel de interes, cum ar fi, spre
exemplu, profesia reclamantului ºi
implicarea sa în reprimarea manifestaþiilor
anticomuniste de la Timiºoara din
decembrie 1989. În ceea ce priveºte
celelalte articole, deºi instanþele de
judecatã au stabilit cã au tratat viaþa
privatã a reclamantului, Curtea reþine cã
au abordat ºi probleme legate de banul
public sau de bunuri publice. Aceste
ultime articole au urmãrit, de asemenea,
un interes general (a se vedea, mutatis
mutandis, SC Dunca ºi Nord Vest Press
SRL c. României (dec.), nr 9283/05, par.
39, 20 noiembrie 2012).

În ceea ce priveºte urmãtoarele douã
criterii, Curtea reþine cã reclamantul ce
s-a plâns în instanþa internã era procuror
ºi cã articolele în cauzã tratau, în principal,
activitatea sa profesionalã. În acest sens,
se reaminteºte cã nu se poate spune cã
funcþionarii se expun cu bunã ºtiinþã unui
control strict al acþiunilor lor, la fel ca ºi în
cazul politicienilor ºi, prin urmare, ar trebui
sã fie trataþi pe picior de egalitate cu
aceºtia atunci când se criticã acþiunile lor.
Mai mult decât atât, inclusiv judecãtorii,
din cauza obligaþiilor de rezervã trebuie,
în scopul îndeplinirii funcþiilor lor, sã se
bucure de încrederea publicului, fãrã a fi
perturbaþi în mod nejustificat. Prin urmare,
este necesar sã fie protejaþi împotriva
atacurilor ofensatoare exercitate pe timpul
îndeplinirii serviciului (Janowski c.
Poloniei, [MC], nr. 25716/94, par. 33).

În ceea ce priveºte modul de obþinere
a informaþiilor ºi veridicitatea lor, Curtea
reaminteºte cã garanþia pe care art. 10
din Convenþie o oferã jurnaliºtilor este
supusã condiþiei ca aceºtia sã acþioneze

cu bunã-credinþã, astfel încât sã ofere
informaþii precise ºi demne de încredere,
cu respectarea eticii jurnalistice
(Cumpãnã ºi Mazãre c. României, [MC],
nr. 33348/96, par. 101-102).

În aceastã cauzã, Curtea de Apel
Bucureºti, statuând ca instanþã de recurs,
a considerat cã reclamantul nu a efectuat
verificãrile necesare înainte de publicarea
articolelor ºi a concluzionat cã nu a
acþionat cu bunã-credinþã. Într-adevãr,
multe dintre articolele în cauzã au indicat
în mod expres faptul cã informaþiile
publicate nu erau verificate sau cereau
autoritãþilor publice sã efectueze verificãri.
Dacã unele dintre comentariile recla-
mantului au fost formulate interogativ,
atunci când se analizeazã în ansamblu,
rezultã cã acestea conþineau, de fapt,
imputãri factuale, iar reclamantul a
transmis publicului un mesaj oarecum
echivoc (Stângu ºi Scutelnicu c.
României, par. 50) legat de faptul cã G.M.
nu era în mãsurã nici profesional, nici
moral, sã îndeplineascã funcþia de
procuror.

În ceea ce priveºte conþinutul, forma
ºi impactul publicãrii, Curtea acordã o
importanþã deosebitã faptului cã nu a fost
vorba despre un singur articol, ci de o
campanie de presã ce s-a întins pe
parcursul mai multor ani (mutatis
mutandis, Ungvary ºi Irodalom Kft c.
Ungariei, nr. 64520/10, par. 53, 3
decembrie 2013). În aceastã privinþã, nu
este lipsit de importanþã, aºa cum a
remarcat ºi Curtea de Apel Bucureºti, cã
articolele contestate au menþionat
activitatea profesionalã a lui G.M., în timp
ce acesta era procurorul însãrcinat cu
dosarul penal al fratelui proprietarului
societãþii ce publica ziarul în cauzã.

Prin urmare, în lipsa unor verificãri
cerute de etica profesiei de jurnalist ºi în
lipsa bunei-credinþe, deºi articolele în
cauzã s-au înscris în contextul unei dez-
bateri de interes general pentru societatea
româneascã, ºi anume administrarea
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justiþiei, Curtea nu considerã cã se poate
remarca în expresiile repetate de mai
multe ori de reclamant expresia „unui grad
de exagerare” sau „provocare”, al cãror
utilizare este permisã în contextul
exercitãrii libertãþii jurnalistice (Mihaiu c.
României, nr. 42512/02, par. 69, 4
noiembrie 2008 ºi, a contrario, a/s Diena
ºi Ozolin

(
s9 c. Letoniei, nr 16657/03, par.

82-84, 12 iulie 2007).
În sfârºit, în ceea ce priveºte gradul

de severitate al sancþiunii aplicate,
reclamantul a fãcut obiectul unei
proceduri civile, fiind obligat sã plãteascã
o sumã de aproximativ 2.850 EUR, cu titlu
de daune morale. Curtea observã, în
primul rând, cã reclamantul a fost obligat
sã plãteascã aceastã sumã în solidar cu
societatea de presã ºi, în al doilea rând,
cã aceastã sumã a fost stabilitã de
instanþa de apel în urma unei examinãri
detaliate a atingerii concrete aduse
reputaþiei lui G.M., poziþiei sociale ºi
consecinþelor sale pentru viaþa privatã.
Curtea nu poate califica aceste criterii
drept arbitrare (mutatis mutandis, Ciuvicã
(dec.), nr. 29672/05, par. 58, 15 ianuarie
2013). În plus, reclamantul nu a pretins
cã valoarea despãgubirii nu a fost stabilitã
în raport cu bunurile sale sau cã i-ar
compromite mijloacele de trai (a contrario,
Pakdemirli c. Turciei, nr. 35839/97, par.
57, 22 februarie 2005). Nu rezultã clar nici
din probele produse de reclamant sau de

moºtenitorii sãi dacã suma s-a plãtit sau
nu efectiv lui G.M..

În aceste condiþii, Curtea considerã cã
obligarea reclamantului la plata de daune
civile nu a fost disproporþionatã în raport
cu scopul legitim urmãrit ºi cã ingerinþa a
fost, prin urmare, „necesarã într-o
societate democraticã”.

Plângerea reclamantului este în mod
vãdit nefondatã, motiv pentru care a fost
respinsã, ca inadmisibilã, în temeiul art.
35 par. 3 ºi par. 4 din Convenþie.

Asupra art. 6 par. 1 din Convenþie
Reclamantul s-a plâns de lipsa de

imparþialitate a Curþii de Apel Bucureºti,
care a hotãrât în douã cãi de atac în
aceastã cauzã.

Curtea constatã cã situaþia reclamatã
de reclamant este rezultatul modificãrilor
legislative ale normelor de competenþã a
instanþelor. Faptul cã aceeaºi instanþã a
decis în douã cãi de atac în acelaºi dosar
nu ridicã în sine o problemã pe tãrâmul
art. 6 din Convenþie, cu condiþia existenþei
unor complete de judecatã diferite
(Diennet c. Franþei, 26 septembrie 1995,
par. 38). În acest caz, aceastã condiþie a
fost îndeplinitã, completele de judecatã
fiind compuse din judecãtori diferiþi.

Ca atare, plângerea reclamantului
este în mod vãdit nefondatã, motiv pentru
care a fost respinsã, ca inadmisibilã, în
temeiul art. 35 par. 3 ºi par. 4 din
Convenþie.
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1. Între politic ºi economic: cetã-
þenia europeanã ºi resursele sufi-
ciente. Dat fiind cã integrarea europeanã
s-a manifestat, în perioada sa de început
ºi o perioadã îndelungatã ulterior în plan
preponderent economic, libera circulaþie
a persoanelor a însemnat, în concret,
libera circulaþie a lucrãtorilor salariaþi ºi a
lucrãtorilor independenþi. Acest drept a
fost recunoscut cetãþenilor statelor
membre, în mãsura în care scopul depla-
sãrii lor în interiorul Comunitãþilor era
prestarea unei activitãþi economice. Abia
în anii ’90, libera circulaþie ºi ºedere a
resortisanþilor comunitari ºi a membrilor
familiilor acestora a fost extinsã ºi la
persoanele care nu prestau activitãþi
economice, însã, în definitiv, exerciþiul
acestei libertãþi era condiþionat tot de
criterii economice.

Tratatul semnat la Maastricht în 1992
ºi intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993, a
instituit cetãþenia europeanã în cadrul
Comunitãþii Europene. Cetãþenia euro-
peanã reprezintã rezultatul unui înde-
lungat proces de reorientare a Comu-

nitãþilor spre cetãþean, care începuse deja
cu câteva decenii în urmã. Cetãþenia
europeanã a determinat, în general,
consolidarea principiului nediscriminãrii
pe motiv de naþionalitate în domeniul de
aplicare al Tratatului ºi modificãri în
privinþa liberei circulaþii a lucrãtorilor.
Inovaþie substanþialã, cetãþenia euro-
peanã a creat premisele recunoaºterii
unui drept la liberã circulaþie ºi ºedere
pentru cetãþeanul Uniunii, iar nu doar
pentru cetãþeanul activ profesional al
Uniunii. Curtea de Justiþie a definit cetã-
þenia europeanã ca „statutul fundamental
al resortisanþilor statelor membre,
permiþându-le acestora (...) sã obþinã,
independent de naþionalitatea lor ºi fãrã
prejudicierea excepþiilor special prevã-
zute în acest sens, acelaºi tratament
juridic”731. În cauza Baumbast, Curtea a
recunoscut efectul direct al dispoziþiei din
Tratat care a conferit cetãþenilor europeni
dreptul de circulaþie ºi sejur732. Totuºi,
cetãþenia europeanã nu a revoluþionat
integral dreptul Uniunii privind libera
circulaþie ºi ºedere, deoarece o ºedere
de lungã duratã inclusiv a cetãþenilor

Din jurisprudenþa recentã
a Curþii de Justiþie a

Uniunii Europene

I. Cetãþenia europeanã. Noi evoluþii jurisprudenþiale privind dreptul de
ºedere al resortisanþilor unor þãri terþe, membri ai familiei unui cetãþean al Uniunii.

731 Grzelczyk, cauza C-184/99, hotãrârea din
20 septembrie 2001.

732 “În privinþa dreptului de ºedere pe teritoriul
statelor membre prevãzut de articolul 18 alineatul
1 CE, trebuie sã se constate cã acesta este
recunoscut direct oricãrui cetãþean al Uniunii
printr-o dispoziþie clarã ºi precisã a tratatului CE.
Doar în calitatea sa de resortisant al unui stat
membru ºi, prin urmare, de cetãþean al Uniunii, dl.

Baumbast are deci dreptul de a se prevala de
articolul 18 paragraful 1 CE. Desigur, acest drept
de ºedere al cetãþenilor Uniunii pe teritoriul altui
stat membru este recunoscut sub rezerva limitãrilor
ºi condiþiilor prevãzute de Tratatul CE, precum ºi
de dispoziþiile adoptate în aplicarea sa” (Baumbast,
R, cauza C-413/99, hotãrârea din 17 septembrie
2002, pct. 84-85).
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europeni pe teritoriul altor state membre
decât cel de origine, este în continuare
condiþionatã de resursele economice de
care aceºtia dispun.

Libera circulaþie a persoanelor este
reglementatã de articolele 45-48 din
Tratatul privind funcþionarea Uniunii Euro-
pene, la nivel de principiu, ºi în detaliu,
de Directiva 2004/38/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 29 aprilie
2004 privind dreptul la libera circulaþie ºi
ºedere pe teritoriul statelor membre
pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii
familiilor acestora733.

2. Membrii familiei unui cetãþean
european. Dreptul la liberã circulaþie
ºi ºedere pe teritoriul Uniunii profitã
cetãþenilor europeni, adicã oricãrei
persoane având cetãþenia unui stat
membru ºi membrilor familiilor aces-
tora. Pot fi membri ai familiei unui
cetãþean european soþul, partenerul
cetãþeanului european, în anumite
condiþii, descendenþii direcþi în vârstã de
cel mult 21 de ani sau care se aflã în
întreþinerea sa, precum ºi descendenþii
direcþi ai soþului sau ai partenerului sãu;
ascendenþii direcþi care se aflã în între-
þinere ºi cei ai soþului sau ai partenerului.
Legãtura conjugalã nu poate fi consi-
deratã desfiinþatã, decât dacã o autoritate
competentã a decis astfel. Soþii, care au
domicilii separate ºi chiar intenþioneazã
sã divorþeze ulterior, sunt consideraþi
membrii de familie, pânã la realizarea
acestei condiþii734. Ca o dovadã de
aliniere la evoluþia societãþii, Directiva
2004/38 a extins dreptul la liberã circulaþie
ºi ºedere ºi în privinþa partenerului
cetãþeanului european, dacã parteneriatul
este înregistrat în temeiul legislaþiei unui
stat membru ºi dacã, potrivit legislaþiei
statului membru gazdã, parteneriatele
înregistrate sunt considerate echivalente

cãsãtoriei. Pentru a compensa definiþia
restrictivã, în sens pur juridic, care a fost
datã partenerului unui cetãþean european,
Directiva a inclus în categoria persoanelor
a cãror circulaþie ºi ºedere ar trebui
facilitatã de state ºi partenerul de viaþã
durabil al unui cetãþean european. Statele
membre ºi-au asumat obligaþia de a
facilita intrarea ºi ºederea, pe lângã
persoanele de mai sus, a altor membri
de familie care au cetãþenia unui stat terþ
ºi care, în þara din care au venit, se aflã
în întreþinerea sau sunt membri ai
gospodãriei cetãþeanului Uniunii sau
dacã, din motive grave de sãnãtate,
aceste persoane se aflã în îngrijirea
cetãþeanului european.

3. ªederea de scurtã duratã ºi
ºederea de lungã duratã. Regle-
mentarea europeanã în vigoare distinge
între ºederea de scurtã duratã (o perioadã
de pânã la 3 luni inclusiv) ºi ºederea care
depãºeºte aceastã duratã. Aportul
cetãþeniei europene a fost major în
privinþa ºederii de scurtã duratã. Toþi cetã-
þenii europeni, indiferent dacã presteazã
o activitate profesionalã salariatã sau
independentã, au dreptul de ºedere pe
teritoriul altui stat membru, fãrã nici o altã
condiþie sau formalitate, cu excepþia
deþinerii unei cãrþi de identitate sau
paºaport valabil, cerinþe care se referã de
fapt la exercitarea liberei circulaþii. De
acest drept beneficiazã ºi membrii de
familie ai cetãþeanului european, având
cetãþenia unui stat terþ ºi care îl însoþesc
pe cetãþeanul Uniunii ori se alãturã
acestuia, cu singura condiþie de a deþine
un paºaport valabil. Deºi titularii unui
drept de ºedere de scurtã duratã se
bucurã de principiul egalitãþii de tratament
în raport cu resortisanþii statului gazdã,
în domeniul de aplicare al Tratatului,
totuºi, statul gazdã nu este obligat sã le

733 Jurnalul Oficial nr. L 158/2004, p. 77 – 123. 734 CJCE, Diatta, cauza 267/83, hotãrârea din
13 februarie 1985.
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acorde dreptul la prestaþii de asistenþã
socialã în timpul primelor trei luni de
ºedere (art. 24 alin. 2 din Directivã).

În schimb, cetãþenia europeanã nu
poate constitui singurul temei al unei
ºederi care depãºeºte 3 luni. Motivul
acestei limitãri a efectelor cetãþeniei
europene þine de impactul economic ºi
social, pe care recunoaºterea unui drept
de ºedere de lungã duratã, necondiþionat
de alte cerinþe, l-ar produce pentru statul
gazdã. Potrivit art. 7 din Directiva 38/2004,
cetãþenii Uniunii au dreptul de ºedere pe
teritoriul statelor membre, peste 3 luni, în
urmãtoarele cazuri: desfãºoarã activitãþi
salariate sau independente în statul
gazdã; dispun de suficiente resurse
pentru ei ºi pentru membrii familiilor lor,
astfel încât sã nu devinã o sarcinã pentru
sistemul de asistenþã socialã al statului
membru gazdã în cursul ºederii ºi deþin
asigurãri medicale complete în statul
membru gazdã; sunt înscriºi într-o
instituþie privatã sau publicã, acreditatã
sau finanþatã de cãtre statul membru
gazdã, cu scopul principal de a urma
studii, inclusiv de formare profesionalã ºi
deþin asigurãri medicale complete în statul
membru gazdã ºi posedã suficiente
resurse pentru ei înºiºi ºi pentru membrii
de familie, astfel încât sã nu devinã o
povarã pentru sistemul de asistenþã
socialã al statului membru gazdã în timpul
perioadei de ºedere; sunt membri de
familie care însoþesc ori se alãturã unui
cetãþean al Uniunii care se aflã el însuºi
într-unul din cazurile anterioare.

4. Dreptul de ºedere permanentã.
ªederea de lungã duratã dã posibilitatea
cetãþenilor europeni ºi membrilor lor de
familie sã obþinã un drept de ºedere
permanentã în statul în care ºi-au avut
reºedinþa, drept care constituie marea
inovaþie a Directivei 38/2004. În temeiul
art. 16, cetãþenii Uniunii ºi membrii de
familie care nu au aceastã cetãþenie, care
ºi-au avut reºedinþa legalã pe teritoriul

statului membru gazdã în cursul unei
perioade neîntrerupte de cinci ani,
dobândesc dreptul de ºedere permanentã
pe teritoriul acestuia, cu condiþia, pentru
membrii de familie, sã fi avut reºedinþa
legalã împreunã cu cetãþeanul Uniunii. Se
observã cã dobândirea dreptului de
ºedere permanentã nu este condiþionatã
în mod direct de exerciþiul unei activitãþi
economice sau de un minim de resurse
financiare. Indirect însã, dat fiind modul
în care se obþine, factorul economic este
fãrã îndoialã incident. Acest drept se
pierde numai în cazul unei absenþe din
statul membru gazdã, o perioadã de peste
doi ani consecutivi. În schimb, absenþele
care nu depãºesc un total de ºase luni
pe an sau care, deºi depãºesc aceastã
limitã, sunt justificate prin cazuri precum
satisfacerea serviciului militar, sarcina,
naºterea, boli grave, studii, formare
profesionalã, detaºarea chiar într-o þarã
terþã nu afecteazã dobândirea sau
pierderea dreptului de ºedere perma-
nentã, cu condiþia ca persoana sã nu
lipseascã mai mult de douãsprezece luni
consecutiv, cu excepþia efectuãrii stagiului
militar. Membrii de familie care nu sunt
cetãþeni europeni obþin o carte de sejur
permanent, care se reînnoieºte de drept
la fiecare zece ani (art. 20).

Dreptul de ºedere permanentã poate
fi dobândit de lucrãtorii care ºi-au încetat
activitatea în statul gazdã ºi de familiile
lor, înainte de încheierea perioadei de
ºedere de 5 ani, în caz de pensionare
pentru limitã de vârstã, pensionare
anticipatã sau survenirea unei incapacitãþi
permanente de muncã. În aceste
împrejurãri, dreptul este dobândit la data
încetãrii activitãþii profesionale. Un al
treilea caz priveºte lucrãtorii care deºi au
reºedinþa într-un stat membru, în care au
ºi desfãºurat o activitate profesionalã,
desfãºoarã o activitate salariatã sau
independentã pe teritoriul unui alt stat
membru, însã se întorc în statul de
reºedinþã, de obicei, în fiecare zi sau cel
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puþin o datã pe sãptãmânã. Aceste
persoane devin titulare ale unui drept de
ºedere permanentã dupã trei ani de
muncã ºi ºedere neîntreruptã pe teritoriul
statului membru gazdã. În cazul în care
lucrãtorul care desfãºoarã o activitate
salariatã sau independentã decedeazã
înainte de a dobândi dreptul de ºedere
permanentã în mod anticipat, conform
cazurilor de mai sus, membrii familiei
sale, care locuiesc împreunã cu acesta,
dobândesc dreptul de ºedere permanentã
dacã lucrãtorul a avut reºedinþa pe
teritoriul statului gazdã timp de doi ani
neîntrerupþi sau dacã decesul a fost
consecinþa unui accident de muncã sau
a unei boli profesionale. O dispoziþie
specialã se aplicã în cazul soþului
supravieþuitor, care devine titular al
acestui drept, în mãsura în care a pierdut
cetãþenia statului gazdã, ca urmare a
cãsãtoriei cu lucrãtorul care a desfãºurat
o activitate salariatã sau independentã.

5. Integrarea persoanei în statul
gazdã, fundament al dreptului de
ºedere permanentã. La data de 16
ianuarie 2014, Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene s-a pronunþat cu privire la
trimiterea preliminarã formulatã de Upper
Tribunal (Immigration and Asylum
Chamber) din Londra, prin care s-a
solicitat interpretarea articolului 16
alineatele (2) ºi (3) din Directiva 2004/38/
CE735, în sensul luãrii sau nu în
consideraþie a perioadelor de detenþie
pentru recunoaºterea unui drept de

ºedere permanentã unui resortisant al
unei þãri terþe, soþ al unui cetãþean
european736.

Dl. Onuekwere, resortisant nigerian,
s-a cãsãtorit în 1999 cu o cetãþeanã
irlandezã, în Regatul Unit, stat membru
care i-a acordat la 5 septembrie 2000 un
permis de ºedere cu o valabilitate de cinci
ani, în calitate de membru de familie al
unui cetãþean al Uniunii. În 2000, 2004 ºi
2008, dl. Onuekwere a fost condamnat
pentru sãvârºirea unor infracþiuni, exe-
cutând inclusiv pedeapsa cu închisoarea.
Secretary of State a respins, în 2010,
solicitarea dlui Onuekwere de a-i elibera
un permis de ºedere permanentã. Acest
refuz a stat la baza litigiului principal, fiind
contestat de cãtre persoana interesatã în
justiþie. Upper Tribunal (Immigration and
Asylum Chamber) a stabilit cã durata
totalã a detenþiei dlui Onuekwere fusese
de trei ani ºi trei luni, iar ºederea sa în
Regatul Unit, întreruptã de aceste
perioade, avea o duratã mai mare de cinci
ani. Instanþa naþionalã a avut însã dubii
cu privire la faptul dacã o perioadã de
detenþie poate fi consideratã ºedere
legalã în scopul dobândirii unui drept de
ºedere permanentã ºi dacã intervalele
dintre condamnãrile unei persoane pot fi
însumate pentru a se ajunge la limita celor
5 ani.

Curtea a subliniat condiþiile în care
membrii familiei unui cetãþean al Uniunii,
care nu au cetãþenia unui stat membru,
pot dobândi un drept de ºedere
permanentã: cetãþeanul european a avut

735 “(1) Cetãþenii Uniunii care ºi-au avut
reºedinþa legalã pe teritoriul statului membru gazdã
în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani
dobândesc dreptul de ºedere permanentã pe
teritoriul acestuia. Acest drept nu face obiectul
condiþiilor prevãzute la capitolul III. (2) Alineatul (1)
se aplicã ºi în cazul membrilor de familie care nu
au cetãþenia unui stat membru ºi care ºi-au avut
reºedinþa legalã împreunã cu cetãþeanul Uniunii în
statul membru gazdã în cursul unei perioade
neîntrerupte de cinci ani. (3) Continuitatea ºederii
nu este afectatã de absenþe temporare care nu

depãºesc un total de ºase luni pe an sau de absenþe
de duratã mai lungã în vederea îndeplinirii serviciului
militar obligatoriu ori de o absenþã de maxim
douãsprezece luni consecutive determinatã de
motive importante, precum sarcina ºi naºterea, boli
grave, studiile sau formare profesionalã ori
detaºarea în alt stat membru sau într-o þarã terþã.
(4) Odatã dobândit, dreptul de ºedere permanentã
se pierde numai în cazul unei absenþe din statul
membru gazdã pe o perioadã care depãºeºte doi
ani consecutivi”.
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reºedinþa legalã pe teritoriul statului
membru gazdã în cursul unei perioade
neîntrerupte de cinci ani, iar membrii de
familie au avut reºedinþa împreunã cu
acesta în cursul aceleiaºi perioade. Cele
douã cerinþe reies atât în urma interpretãrii
literale a articolului 16 din Directivã, însã
rezultã ºi din interpretarea sistemicã a
acesteia. Fãcând trimitere la articolul 7
alineatul (2), instanþa Uniunii a arãtat cã
ºederea membrilor de familie cu
cetãþeanul european trebuie sã fie
efectivã737. Chiar articolul 16 face vorbire
de condiþia unei reºedinþe legale
împreunã.

În continuare, Curtea a uzitat de
interpretarea teleologicã ºi istoricã, într-o
ordine oarecum inversatã738, subliniind
valenþele dreptului de ºedere perma-
nentã: „dreptul de ºedere permanentã
constituie un element-cheie în promo-
varea coeziunii sociale ºi a fost prevãzut
de aceastã directivã pentru a întãri
sentimentul cetãþeniei Uniunii, astfel încât
legiuitorul Uniunii a subordonat obþinerea
unui drept de ºedere permanentã în
temeiul articolului 16 alineatul (1) din
Directiva 2004/38 integrãrii cetãþeanului
Uniunii în statul membru gazdã (…) O
astfel de integrare, care stã la baza
dobândirii dreptului de ºedere perma-
nentã prevãzut la articolul 16 alineatul (1)
din Directiva 2004/38, nu se întemeiazã
doar pe factori spaþiali ºi temporali, ci ºi
pe factori calitativi, referitori la gradul de
integrare în statul membru gazdã (…),
astfel încât punerea sub semnul întrebãrii
a legãturii de integrare între persoana în
cauzã ºi statul membru gazdã justificã
pierderea dreptului de ºedere perma-
nentã chiar ºi în afara ipotezei avute în

vedere la articolul 16 alineatul”739.
Aplicarea unei pedepse cu închisoarea
cu executare este de naturã sã demon-
streze nerespectarea de cãtre persoana
în cauzã a valorilor exprimate de
societatea statului membru gazdã.

Cea de-a doua problemã ridicatã de
instanþa de trimitere a vizat posibilitatea
însumãrii perioadelor în care resortisantul
statului terþ nu a fost condamnat, în
vederea dobândirii de cãtre acesta a unui
drept de ºedere permanentã. Potrivit
articolului 16 alineatul 3 din Directivã,
„continuitatea ºederii nu este afectatã de
absenþe temporare care nu depãºesc un
total de ºase luni pe an sau de absenþe
de duratã mai lungã în vederea îndeplinirii
serviciului militar obligatoriu ori de o
absenþã de maxim douãsprezece luni
consecutive determinatã de motive
importante, precum sarcina ºi naºterea,
boli grave, studiile sau formare profe-
sionalã ori detaºarea în alt stat membru
sau într-o þarã terþã”. Curtea a analizat
întrebarea din perspectiva cerinþei
continuitãþii ºederii legale timp de cinci
ani, decizând cã întreruperile prin
pronunþarea ºi executarea unor pedepse
penale viciazã în mod esenþial cerinþa în
discuþie, prin faptul cã demonstreazã
nerespectarea valorilor statului gazdã.

Hotãrârea Curþii reþine atenþia atât prin
dimensiunea sa judiciarã, cât ºi prin cea
extrajudiciarã. Sub aspect juridic, instanþa
Uniunii a conchis, în esenþã, cã perioadele
în care o persoanã având cetãþenia unui
stat terþ, membrã a familiei unui cetãþean
european, executã o pedeapsã penalã
privativã de libertate nu pot fi avute în
vedere pentru dobândirea unui drept de
ºedere permanentã pe teritoriul unui stat

736 Cauza C-378/12, Nnamdi Onuekwere
împotriva Secretary of State for the Home
Department.

737 “Dreptul de ºedere (…) se extinde asupra
membrilor de familie care nu au cetãþenia unui stat
membru, în cazul în care însoþesc ori se alãturã

cetãþeanului Uniunii în statul membru gazdã (…)”.
738 Inversatã, deoarece în mod obiºnuit, aceasta

fixeazã cadrul general (teleologic ºi istoric), dupã
care recurge la interpretarea sistemicã ºi literalã.

739 Pct. 24, 25.
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membru. Totuºi, acest gen de incidente
privind sejurul membrilor de familie ai
cetãþenilor europeni, cu o altã cetãþenie,
pe teritoriul statelor Uniunii, nu a fost
lãmurit decât parþial. Deºi Curtea a fost
explicitã în sensul cã sãvârºirea de fapte
penale demonstreazã neasimilarea
valorilor statului gazdã ºi deci, neinte-
grarea în societatea respectivã, factorul
decisiv pare sã fi fost condamnarea la
pedepse privative de libertate, care au
fãcut imposibilã convieþuirea împreunã cu
cetãþeanul Uniunii. Dacã pedeapsa
penalã la care resortisantul statului terþ
ar fi fost condamnat nu presupunea
privarea de libertate (astfel cum a fost
cazul primei condamnãri a dlui
Onuekwere), acesta ar fi continuat sã
convieþuiascã împreunã cu cetãþeanul
european, care ºi-a exercitat la rândul sãu
dreptul la liberã circulaþie ºi ºedere. Este
posibil ca în aceste împrejurãri de fapt,
soluþia Curþii sã fi fost în sensul posibilitãþii
însumãrii perioadelor de executare cu
suspendare a pedepselor, dupã cum,
judecãtorul Uniunii ar fi putut indica,
adiþional, anumite criterii de apreciere a
gradului de integrare al persoanei în statul
gazdã, lãsate la aprecierea instanþei de
trimitere.

O altã discuþie ar putea fi legatã de
încãlcãrile legale care pot demonstra
neintegrarea autorului lor. Ne limitãm la
fapte penale, în sensul accepþiunii de
„acuzaþie în materie penalã” a Curþii
Europene a Drepturilor Omului, de o
anumitã gravitate sau ºi alte încãlcãri ale
legii sunt apte sã demonstreze neinte-
grarea? În opinia noastrã, rãspunsul
trebuie sã þinã cont, printre alþi factori, de
importanþa pe care CJ UE a dovedit
constant cã o acordã vieþii de familie ºi
modul sãu de apreciere in concreto, în

cadrul cãruia se va analiza cu certitudine
conduita persoanei în cauzã, gravitatea
faptei ºi respectarea cerinþei proporþio-
nalitãþii.

Din hotãrârile Curþii privind restricþiile
admise cu privire la exercitarea dreptului
de liberã circulaþie ºi ºedere, rezultã cã
dreptul în discuþie nu poate fi restrâns unui
cetãþean european sau unui membru al
familiei acestuia, decât dacã conduita
persoanei în cauzã constituie o
ameninþare reala, prezenta si suficient de
grava la adresa unui interes fundamental
al societãþii740.

Deºi în faþa CJUE nu s-a pus problema
expulzãrii dlui Onuekwere (o astfel de
decizie a fost emisã de autoritãþile
administrative britanice în privinþa sa,
dupã epuizarea ultimei condamnãri, însã
a fost anulatã de instanþã), trebuie
subliniat cã dreptul Uniunii interzice
expulzãrile automate, în privinþa cetãþe-
nilor europeni ºi a membrilor lor de familie.
Pentru a se decide expulzarea, se impune
o analizã a situaþiei personale în
ansamblu, pornind de la factori precum
durata ºederii, vârsta, starea de sãnãtate,
situaþia familiala si economica, integrarea
sociala si culturala in statul membru
gazda ºi legãturile cu tara de origine (art.
28). Expulzarea nu poate fi dispusã
împotriva persoanelor care au dobândit
un drept de ºedere permanentã, cu
excepþia cazurilor in care exista motive
imperative de ordine publicã sau
siguranþã publicã. Corelativ cu posibi-
litatea expulzãrii cetãþenilor europeni ºi a
membrilor lor de familie, Directiva 2004/
38 a instituit obligaþia statului membru
care a eliberat paºaportul sau cartea de
identitate a persoanei expulzate, sã-i
permitã acesteia sã reintre pe teritoriul
sau fãrã nici o formalitate, chiar daca

740 Van Duyn, cauza 41/74, hotãrârea din 4
decembrie 1974; Bouchereau, cauza C-30/70,
hotãrârea din 27 octombire 1977, pct. 35; Adoui ºi
Cornuaille, cauzele conexate 115 ºi 116/81,

hotãrârea din 18 mai 1982; Oteiza Olazabal, C-100/
01, hotãrârea din 26 noiembrie 2002; Jipa, cauza
33/07, hotãrârea din 10 iulie 2008.
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documentul nu mai este valabil sau daca
cetãþenia titularului este contestata (art.
27 alin. 4).

Prin urmare, deºi nu va putea obþine
un drept de ºedere permanentã, dl.
Onuekwere poate obþine un drept de
ºedere de scurtã duratã sau chiar de
lungã duratã, în mãsura în care sunt
îndeplinite criteriile prevãzute de articolul
7 alineatul 2 din Directiva 2004/38 ºi nu
se aflã într-una din situaþiile în care dreptul
poate fi restricþionat741. Prima condiþie ar
fi ca soþia sa sã desfãºoare activitãþi
salariate sau independente în statul
gazdã sau sã dispunã de suficiente
resurse pentru aceasta ºi membrii familiei
lor, astfel încât sã nu devinã o sarcinã
pentru sistemul de asistenþã socialã al
statului membru gazdã în cursul ºederii
ºi sã deþinã asigurãri medicale complete
în statul membru gazdã. A doua condiþie,
ce se cere a fi îndeplinitã cumulativ, este
ca dl. Onuekwere sã convieþuiascã efectiv
cu soþia sa.

Deºi nu este cazul reclamantului din
litigiul de fond, resortisanþii statelor terþe,
odatã admiºi pe teritoriul unui stat
membru, pot circula liber pe teritoriul
Uniunii pentru o perioadã de maximum
trei luni, cu anumite excepþii742. Aceºtia

pot obþine un drept de rezidenþã pe termen
lung, dacã au avut reºedinþa legalã ºi fãrã
întrerupere pe teritoriul statului Uniunii
timp de cinci ani înainte de a solicita
recunoaºterea acestui drept. Acordarea
dreptului este condiþionatã de deþinerea
unor resurse stabile, regulate ºi suficiente
pentru a satisface nevoile proprii ºi pe cele
ale membrilor familiei lor fãrã a recurge
la sistemul de ajutor social al statului
membru în cauzã ºi a unei asigurãri de
sãnãtate pentru toate riscurile acoperite
în mod obiºnuit pentru proprii resortisanþi
în statul membru în cauzã. Dreptul Uniunii
a fãcut aplicarea principiului egalitãþii de
tratament cu naþionalii statului de
reºedinþã ºi în cazul acestei categorii de
persoane743. Beneficiarii unui drept de
rezidenþã pe termen lung pot circula în
celelalte state membre pentru perioade
mai mari de trei luni ºi se bucurã de
dreptul la reîntregirea familiei.

În finalul acestui comentariu, este util
sã subliniem, pentru a înþelege natura
construcþiei europene, ideea de integrare
ºi coeziune care a stat la baza consacrãrii
dreptului de ºedere permanentã. Dincolo
de dreptul pozitiv, se regãseºte acea
voinþã de a construi o uniune tot mai
„strânsã” între naþiunile europene. Cetã-

741 Articolul 27 din Directiva 38/2004 prevede
posibilitatea statelor membre de a restrânge dreptul
de ºedere, pentru cetãþenii Uniunii ºi membrii
familiilor acestora, pentru motive de ordine publicã,
siguranþã publicã sau sãnãtate publicã.

742 Convenþia de aplicare a Acordului Schengen
din 14 iunie 1985, J. Of. L 239 din 22/09/2000, p.
19 -62, art.19 ºi urm. Statutul resortisanþilor þãrilor
terþe care sunt rezidenþi de lungã duratã pe teritoriul
Uniunii este reglementat de Directiva 2003/109/CE
a Consiliului din 25 noiembrie 2003, J. Of. L 016,
23/01/2004, p. 44 – 53.

743 Potrivit art. 11 din Directiva 2003/109/CE,
“rezidentul pe termen lung beneficiazã de egalitate
de tratament cu cel aplicat resortisanþilor naþionali
în ceea ce priveºte: (a) condiþiile de acces la un loc
de muncã salariatã ºi la o activitate independentã,
cu condiþia ca activitãþile respective sã nu aibã
legãturã, chiar ocazional, cu exercitarea autoritãþii
publice, precum ºi condiþiile de angajare ºi de

muncã, inclusiv condiþiile de concediere ºi
remunerare; (b) educaþia ºi formarea profesionalã,
inclusiv alocaþiile ºi bursele de studii, în conformitate
cu legislaþia internã; (c) recunoaºterea diplomelor,
certificatelor ºi celorlalte calificãri profesionale, în
conformitate cu procedurile de drept intern
aplicabile; (d) securitatea socialã, asistenþa socialã
ºi protecþia socialã astfel cum sunt definite de
legislaþia internã; (e) avantajele fiscale; (f) accesul
la bunuri ºi servicii ºi furnizarea de bunuri ºi servicii
publice, precum ºi accesul la procedurile de
acordare a unei locuinþe; (g) libertatea de asociere,
afiliere ºi participare într-o organizaþie de lucrãtori
sau angajatori sau în orice organizaþie profesionalã,
inclusiv avantajele care pot decurge din aceasta,
fãrã a aduce atingere dispoziþiilor de drept intern
privind ordinea publicã ºi securitatea publicã; (h)
liberul acces pe întreg teritoriul statului membru în
cauzã, în limitele prevãzute de legislaþia internã
pentru motive de securitate”.
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þenia europeanã s-a dorit a fi un instru-
ment primordial în acest scop, însã
conþinutul ºi valorificarea sa rãmân în
continuare modeste.

6. Noþiunea de persoanã aflatã „în
întreþinerea” unui cetãþean european.
Potrivit art. 2 punctul 2 litera (c) din
Directiva 2004/38, noþiunea de „membru
de familie” al unui cetãþean european,
cuprinde, printre alte categorii, descen-
denþii direcþi în vârstã de cel mult 21 de
ani sau care se aflã în întreþinerea sa,
precum ºi descendenþii direcþi ai soþului
sau ai partenerului. Deºi Directiva nu reia
condiþia ca descendenþii soþului sau ai
partenerului sã aibã vârsta de cel mult 21
de ani sau sã se afle în întreþinerea sa,
considerãm cã aceastã cerinþã trebuie
subînþeleasã, din moment ce ea se
impune unei persoane aflate într-o situaþie
mai favorabilã decât cea a resortisantului
unui stat terþ.

Prin hotãrârea din 16 ianuarie 2014,
pronunþatã în cauza C-423/12, Curtea de
Justiþie a arãtat ce trebuie înþeles prin
noþiunea de persoanã aflatã „în
întreþinerea” unui cetãþean european sau
a soþului ori partenerului acestuia. La data
de 29 martie 2011, dna. Reyes, în vârstã
de 24 de ani, de naþionalitate filipinezã, a
solicitat acordarea unui permis de ºedere
în Suedia, în calitate de membru al familiei
unui cetãþean european. Mama sa, de
cetãþenia germanã, era stabilitã în acest
stat membru, împreunã cu partenerul sãu
norvegian. Dna Reyes ºi-a petrecut
copilãria ºi adolescenþa în Filipine, fiind
încredinþatã bunicii materne, împreunã cu
ceilalþi fraþi ai sãi, de la vârsta de 3 ani.
Mama dnei Reyes s-a instalat în
Germania pentru a lucra ºi a obþinut
cetãþenia acestui stat. Ea a pãstrat
legãturi strânse cu familia sa din Filipine
ºi a contribuit decisiv la întreþinerea
acestora ºi la finanþarea studiilor copiilor,
prin trimiterea de sume de bani lunar. Dna

Reyes a finalizat studiile liceale ºi a
efectuat patru ani de studii superioare în
Filipine, fiind calificatã ca infirmierã
asistentã.

Dupã ce s-a stabilit în Suedia, mama
dnei Reyes nu a mai lucrat, fiind
beneficiarã a unei pensii pentru limitã de
vârstã. Soþul sãu dispunea, de asemenea,
de o pensie pentru limitã de vârstã. În
motivarea cererii sale de acordare a
dreptului de ºedere, dna. Reyes a arãtat
cã se afla în întreþinerea mamei sale ºi a
partenerului norvegian al acesteia; cã în
pofida studiilor sale nu a reuºit sã
gãseascã un loc de muncã în Filipine, iar
sume de bani importante erau transferate
de mama ºi tatãl sãu vitreg cu regularitate
în aceastã þarã, fiind indispensabile pentru
supravieþuirea familiei în þara sa de
origine.

Cererea dnei Reyes a fost respinsã
de autoritãþile administrative, iar instanþa
de trimitere a considerat necesar sã
solicite Curþii de Justiþie sã precizeze
dacã posibilitatea ºi intenþia reclamantei
de a desfãºura o activitate profesionalã
remuneratã în Suedia puteau pune sub
semnul întrebãrii calitatea sa de persoanã
aflatã în întreþinere; precum ºi dacã
aceasta ar fi trebuit sã dovedeascã cã a
încercat în van sã gãseascã un loc de
muncã sau sã primeascã un ajutor de
subzistenþã din partea autoritãþilor din þara
sa de origine ºi/sau cã a încercat prin
orice alt mijloc sã îºi asigure subzistenþa.

Curtea ºi-a început analiza de la
criteriul esenþial în funcþie de care o
persoanã, în vârstã de 21 de ani sau mai
mult, poate fi consideratã „în întreþinerea”
unui cetãþean european: existenþa unei
situaþii de dependenþã realã, rezultatã
„dintr-o situaþie de fapt caracterizatã prin
împrejurarea cã susþinerea materialã a
membrului familiei este asiguratã de cãtre
cetãþeanul Uniunii care ºi-a exercitat
libertatea de circulaþie sau de cãtre soþul
acestuia”744. În absenþa acestei susþineri

744 Pct. 21.
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materiale, persoana nu ar putea face faþã
nevoilor sale fundamentale. Necesitatea
susþinerii materiale trebuie sã existe în
statul de origine sau de provenienþã al
descendentului ºi în momentul în care
solicitã sã se alãture cetãþeanului Uniunii,
soþului sau partenerului acestuia. „Or,
faptul cã, în împrejurãri precum cele din
cauza principalã, un cetãþean al Uniunii
plãteºte cu regularitate, o perioadã
considerabilã, o sumã de bani acestui
descendent, care îi este necesarã aces-
tuia din urmã pentru a face faþã nevoilor
sale esenþiale în statul de origine, este
de naturã sã demonstreze cã existã o
situaþie de dependenþã realã a acestui
descendent în raport cu cetãþeanul
respectiv”745.

Motivele dependenþei materiale a
descendentului sau încercãrile acestuia
de a-ºi gãsi un loc de muncã sau de a
primi un ajutor de subzistenþã din partea
þãrii sale de origine nu prezintã relevanþã
pentru încadrarea persoanei în categoria
membrilor de familie în discuþie. Mai mult,
dacã asemenea elemente ar fi cerute,
statele membre ar face excesiv de dificilã
posibilitatea acestui descendent de a
beneficia de dreptul de ºedere în statul
gazdã. Circumstanþe personale, precum
vârsta, calificãrile profesionale, starea de
sãnãtate, intenþia persoanei de a-ºi gãsi
un loc de muncã în statul gazdã nu au,
nici ele, incidenþã asupra noþiunii de per-
soanã aflatã „în întreþinere”. Se observã
cã aceste circumstanþe sunt viitoare,
creeazã o probabilitate, în timp ce
dependenþa materialã se apreciazã în
momentul în care descendentul îºi
manifestã voinþa de a veni în statul gazdã,
pentru a se alãtura cetãþeanului euro-
pean, soþului sau partenerului acestuia.
Intenþia persoanei aflate în întreþinere de
a lucra, în statul gazdã, este legitimã ºi
garantatã de dreptul Uniunii. Potrivit art.

23 din Directivã, „indiferent de cetãþenie,
membrii familiei unui cetãþean al Uniunii
care au dreptul de ºedere sau dreptul de
ºedere permanentã într-un stat membru
au dreptul sã desfãºoare o activitate
salariatã sau independentã în statul
respectiv”.

7. Drepturile de circulaþie ºi ºedere
ale resortisanþilor statelor terþe, mem-
bri ai familiei unui cetãþean european,
în statul de origine al cetãþeanului
Uniunii. La data de 12 martie 2014, CJ
UE s-a pronunþat cu privire la dreptul de
ºedere ale unor resortisanþi ai unor state
terþe, membri al familiei unui cetãþean al
Uniunii, în statul membru al cãrui resor-
tisant este acest cetãþean746.

Domnul O., cetãþean nigerian, s-a
cãsãtorit în anul 2006 cu o resortisantã
olandezã, însã în perioada 2007-2010 a
locuit în Spania, beneficiind de un
document de ºedere, valabil pânã la 20
septembrie 2014, din care a rezultat cã a
locuit în acest stat, în calitate de membru
de familie al unui cetãþean al Uniunii. Cei
doi soþi au locuit împreunã timp de douã
luni, în Spania, în perioada 2007-2010,
dupã care soþia s-a întors în Olanda, însã
a revenit periodic pentru a petrece
vacanþele cu dl. O. Începând de la 1 iulie
2010, domnul O. a avut reºedinþa comunã
cu soþia sa, în Olanda. Autoritãþile
olandeze au respins, însã, solicitarea sa
de a i se recunoaºte un drept de ºedere
în acest stat. Domnul B., cetãþean
marocan, a coabitat timp de câþiva ani,
din 2002, în Þãrile de Jos, cu partenera
sa de cetãþenie olandezã. În urma unei
condamnãri la pedeapsa închisorii timp
de douã luni pentru utilizarea unui
paºaport fals, dl. B. a fost declarat
indezirabil pe teritoriul olandez, iar acesta
s-a stabilit în Belgia. Partenera sa a locuit,
în perioada 2005-2007, în fiecare

745 Pct. 24.
746 C-456/12, O. împotriva Minister voor

Immigratie, Integratie en Asiel ºi Minister voor
Immigratie, Integratie en Asiel împotriva B.
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week-end împreunã cu dl. B. în
apartamentul pe care acesta l-a închiriat
în Belgia. Cei doi s-au cãsãtorit în 2007,
iar dl. B. a solicitat retragerea deciziei prin
care era declarat indezirabil ºi acordarea
unui document de ºedere în Olanda.

Principala problemã cu care Curtea de
Justiþie a Uniunii a fost sesizatã de cãtre
Raad van State (Þãrile de Jos) a vizat
acordarea sau neacordarea unui drept de
ºedere, în baza Directivei 2004/38 sau al
articolului 21 alineatul (1) TFUE,
resortisanþilor statelor terþe, membrii ai
familiei unui cetãþean al Uniunii, în statul
de origine al cetãþeanului european. În
cele douã speþe, domnii O. ºi B. solicitau
recunoaºterea unui drept de ºedere în
Olanda, stat membru ale cãrui resorti-
sante erau soþiile lor. La rândul lor, soþiile
îºi exercitaserã dreptul la liberã circulaþie
ºi ºedere conferit cetãþenilor europeni de
Directiva 2004/38, astfel încât existenþa
unei situaþii pur interne era exclusã.

Curtea a pornit de la interpretarea
literalã a articolului 21 alineatul (1) TFUE
ºi a Directivei 2004/38, potrivit cãreia
resortisanþii þãrilor terþe nu beneficiazã de
un drept de ºedere autonom, ci doar de
drepturi derivate din exercitarea libertãþii
de circulaþie de cãtre un cetãþean al
Uniunii, care s-a stabilit într-un alt stat
membru. „Or, rezultã dintr-o interpretare
literalã, sistematicã ºi teleologicã a
dispoziþiilor Directivei 2004/38 cã acestea
nu pot constitui temeiul unui drept de
ºedere derivat în favoarea resortisanþilor
unor state terþe, membri ai familiei unui
cetãþean al Uniunii, în statul membru al
cãrui resortisant este acest cetãþean”747.

În etapa a doua, Curtea a analizat
dacã domnii O. ºi B. beneficiau de un
drept de ºedere derivat în Olanda, în
temeiul articolului 21 alineatul (1) TFUE.
Potrivit acestui articol, „orice cetãþean al
Uniunii are dreptul de liberã circulaþie ºi
ºedere pe teritoriul statelor membre, sub

rezerva limitãrilor ºi condiþiilor prevãzute
de tratate ºi de dispoziþiile adoptate în
vederea aplicãrii acestora”. Perspectiva
în care s-a plasat Curtea poate pãrea
bizarã, cel puþin la prima vedere, pentru
motivul cã cei doi resortisanþi nu erau
cetãþeni europeni. Curtea a explicat
aplicarea în speþã a articolului 21 alineatul
(1) TFUE prin faptul cã nerecunoaºtere,
în temeiul Directivei 2004/38, a unui drept
de ºedere în statul de origine al
cetãþeanului Uniunii, membrilor familiei
sale, cetãþeni ai unor þãri terþe, era „de
naturã sã aducã atingere libertãþii de
circulaþie a cetãþeanului Uniunii,
descurajându-l sã îºi exercite drepturile
de intrare ºi de ºedere în statul membru
gazdã”748.

Nerecunoaºterea unui drept de ºedere
pentru membrii familiei cetãþeanului
european, la întoarcerea în statul sãu de
origine, îl descurajeazã pe aceasta sã-ºi
exercite dreptul la liberã circulaþie ºi
ºedere, din cauza lipsei certitudinii cã va
putea continua, dupã întoarcerea în statul
membru de origine, o viaþã de familie
începutã în statul membru gazdã. În
esenþã, Curtea a identificat un obstacol
la ieºirea din statul membru de origine al
cetãþeanului european. Condiþiile de
acordare a unui drept de ºedere, într-o
asemenea ipotezã, membrilor de familie
ai cetãþenilor europeni nu pot fi mai
restrictive decât cele care se aplicã, în
temeiul Directivei 2004/38, pentru
obþinerea acestui drept într-un alt stat
membru. „Astfel, chiar dacã Directiva
2004/38 nu acoperã un astfel de caz de
întoarcere, ea trebuie sã fie aplicatã prin
analogie în ceea ce priveºte condiþiile de
ºedere a cetãþeanului Uniunii în alt stat
membru decât cel al cãrui resortisant
este, dat fiind cã, în ambele cazuri,
cetãþeanul Uniunii este cel care constituie
persoana de referinþã pentru ca unui
resortisant al unui stat terþ, membru al

747 Pct. 37. 748 Pct. 45.
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familiei acestui cetãþean al Uniunii, sã i
se poatã acorda un drept de ºedere
derivat”749.

Interpretarea de mai sus a Curþii este,
fãrã îndoialã, extensivã. Poate ºi pentru
acest motiv, Curtea a precizat cã
drepturile ce derivã din articolul 21
alineatul (1) TFUE nu reprezintã o regulã
absolutã. Acestea se impun a fi
respectate, doar atunci când ºederea
cetãþeanului Uniunii în statul membru
gazdã se caracterizeazã printr-o efecti-
vitate suficientã pentru a-i permite
începerea sau consolidarea unei vieþi de
familie în acest stat membru.

Curtea de Justiþie a trasat, în sarcina
instanþei de trimitere, obligaþia de a
verifica dacã ºederea soþiilor domnilor O.
ºi B. în statele gazdã a fost efectivã ºi
dacã, din pricina vieþii de familie duse cu
ocazia ºederii efective menþionate, domnii
O. ºi B. au beneficiat de un drept de
ºedere derivat în statul membru gazdã în
temeiul ºi cu respectarea articolului 7
alineatul (2) sau a articolului 16 alineatul
(2) din Directiva 2004/38. ªederile de
scurtã duratã, precum weekenduri sau
vacanþe petrecute în statul gazdã, chiar
considerate împreunã, nu îndeplinesc
aceastã condiþie.

Permisul de ºedere pe care dl. O. îl
deþinea în Spania avea un caracter
declarativ, iar nu constitutiv de drepturi,
pentru a obliga autoritãþile olandeze în
vreun fel. Dat fiind cã d. B a devenit soþ al
unui resortisant al Uniunii, dupã ce
convieþuirea în statul gazdã a încetat,
acesta nu mai putea invoca articolul 21
alineatul (1) TFUE, în interpretarea datã
de Curte în prezenta cauzã.

Hotãrârea este novatoare ºi surprin-
zãtoare, în acelaºi timp, prin interpretarea
articolul 21 alineatul (1) TFUE. Este

interesant de observat cã un drept de
ºedere, specific circumstanþelor în care
se aflã domnii O ºi B, este absent în cadrul
Directivei, dar se regãseºte la nivelul
dreptului primar, deºi Directiva avea
misiunea de a preciza condiþiile în care
libera circulaþie ºi ºedere se exercitã.
Normele cu caracter general, precum
Tratatul, permit judecãtorului o mai mare
marjã de manevrã în interpretare ºi
aplicare. Hotãrâtor pare sã fi fost ocrotirea
vieþii de familie ºi mai puþin mobilitatea
cetãþenilor europeni. Observând evoluþia
jurisprudenþialã (cauze precum
Orphanopoulos750, Baumbast751, etc.),
inclusiv cauza de faþã, nu putem decât
sã fim de acord cã „scopul este
într-adevãr – ºi din fericire – mai puþin de
a favoriza mobilitatea lucrãtorilor, cât de
a respecta dreptul fundamental al oricãrei
persoane la o viaþã de familie normalã,
drept pe care îl recunoaºte de altfel ºi
articolul 8 din Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului, astfel cum Curtea
aminteºte adesea”752.

Dreptul Uniunii a extins ºi a consolidat
drepturile conexe libertãþii de circulaþie ºi
ºedere, drepturi care cel mai adesea au
un conþinut social ºi care decurg din acel
imperativ al dreptului la o viaþã de familie
normalã. Mijlocul juridic prin care poate fi
atins acest imperativ, dupã recunoaºterea
unui drept de ºedere, este principiul
interzicerii discriminãrii între resortisanþii
statului gazdã ºi resortisanþii celorlalte
state membre, aflaþi pe teritoriul statului
gazdã, principiu care ºi-a mai gãsit o
aplicare specificã în Directiva 38/2004.
Potrivit art. 24, cetãþenii Uniunii care îºi
au reºedinþa pe teritoriul statului membru
gazda se bucura de egalitate de tratament
in raport cu resortisantii statului membru
respectiv in domeniul de aplicare al

749 Pct. 50.
750 Orphanopoulos ºi Oliveri, cauzele conexate

C-482/01 ºi C-493/01, hotãrârea din 29 aprilie 2004.
751 Cit. supra., nota 2.

752 C. Blumann, L. Dubois, Droit matériel de
l’Union Européenne, Edit. Montchrestien, 2006,
p. 47.
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tratatului, iar beneficiul acestui drept se
extinde asupra membrilor de familie care
nu au cetãþenia unui stat membru si care
au dreptul de ºedere sau dreptul de
ºedere permanentã. Prin urmare, membrii
familiei unui cetãþean al Uniunii, care au
dreptul de ºedere sau dreptul de ºedere
permanentã într-un stat membru, au
dreptul sã desfãºoare o activitate salariatã
sau independentã în statul respectiv ºi se

bucurã de egalitate de tratament în raport
cu resortisanþii statului de reºedinþã, în
domeniul de aplicare al dreptului Uniunii
(art. 23, 24 din Directiva38/2004). Dreptul
european privind libera circulaþie ºi
ºedere nu împiedicã statele membre sã
aplice un regim juridic special pentru
resortisanþii strãini din motive de ordine
publicã, siguranþã publicã ºi sãnãtate
publicã (art. 52 TFUE).

II. Libera circulaþie a mãrfurilor. Refuzul înmatriculãrii autovehiculelor al cãror
sistem de direcþie este situat pe partea dreaptã, într-un stat membru a cãrui
circulaþie rutierã se desfãºoarã pe partea stângã.

1. Prezentare. La 20 martie 2014,
Curtea de Justiþie a soluþionat acþiunea
în constatarea neîndeplinirii obligaþiilor de
cãtre Republica Polonã, formulatã în
temeiul articolului 258 TFUE ºi
înregistratã sub numãrul C-639/11.
Hotãrârea, deºi nu are incidenþã asupra
sistemului român de drept, este
interesantã pentru aplicarea uneia dintre
cele patru libertãþi fundamentale ale pieþei
interne, libera circulaþie a mãrfurilor, iar
mai concret, pentru contextul în care sunt
permise excepþii de la aceastã libertate.

Comisia Europeanã a solicitat Curþii
de Justiþie sã constate cã, întrucât
condiþiona înmatricularea pe teritoriul sãu
a autoturismelor al cãror sistem de
direcþie era situat pe partea dreaptã, noi
sau înmatriculate anterior în alte state
membre, de mutarea volanului pe partea
stângã, Republica Polonã nu ºi-a
îndeplinit obligaþiile care îi reveneau în
temeiul Directivelor 70/311/CEE753 ºi
2007/46/CE754, precum ºi al articolului 34
TFUE755. Comisia a demarat procedura

precontencioasã, în urma mai multor
plângeri primite din partea unor persoane
care doreau sã înmatriculeze în Polonia,
autoturisme provenite din Regatul Unit ºi
din Irlanda. În cursul acestei etape,
Polonia a refuzat sã îºi modifice legislaþia
internã, motivând cã refuzul înmatriculãrii
ar fi justificat de motive imperative de
interes general de a asigura siguranþa
rutierã, precum ºi de a proteja sãnãtatea
ºi viaþa persoanelor.

Curtea de Justiþie a analizat, pe de o
parte, refuzul înmatriculãrii autoturismelor
noi în raport de Directivele 70/311/CEE
ºi 2007/46/CE ºi refuzul înmatriculãrii
autoturismelor înmatriculate anterior
într-un alt stat membru, din perspectiva
articolului 34 TFUE.

În primul caz, s-a reþinut cã Directiva
2007/46 a stabilit o procedurã uniformã
de omologare a vehiculelor noi,
întemeiatã pe principiul armonizãrii totale
în ceea ce priveºte caracteristicile lor
tehnice. Directiva a avut la bazã atât
scopul bunei funcþionãri a pieþei interne,

753 Directiva 70/311/CEE a Consiliului din 8 iunie
1970 privind apropierea legislaþiilor statelor membre
referitoare la sistemul de direcþie al autovehiculelor
ºi al remorcilor acestora (JO L 133, p. 10, Ediþie
specialã, 13/vol. 1, p. 76).

754 Directiva 2007/46/CE a Parlamentului
European ºi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de
stabilire a unui cadru pentru omologarea

autovehiculelor ºi remorcilor acestora, precum ºi a
sistemelor, componentelor ºi unitãþilor tehnice
separate destinate vehiculelor respective
(Directivã-cadru) (JO L 263, p. 1).

755"Între statele membre sunt interzise restricþiile
cantitative la import, precum ºi orice mãsuri cu efect
echivalent “
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cât ºi garantarea unui nivel ridicat de
siguranþã rutierã. Directiva a permis
statelor membre sã cearã persoanelor
efectuarea unor „adaptãri tehnice” de mai
micã anvergurã, pentru a permite înma-
tricularea autovehiculelor, însã mutarea
locului ºoferului ar constitui o intervenþie
substanþialã asupra arhitecturii de
construcþie a vehiculului. Pe de altã parte,
sistemele de direcþie ale vehiculelor fac
obiectul Directivei 70/311, care impune
statelor membre sã nu interzicã înma-
tricularea vehiculelor „din motive legate
de mecanismele de direcþie”, dacã
acestea respectã specificaþiile din
aceastã directivã. ªi în privinþa acestei
Directive, legiuitorul a þinut cont de riscul
înmatriculãrii în state membre în cadrul
cãrora sensul de circulaþie al automo-
bilelor era pe stânga, a unor autoturisme
cu volanul pe partea dreaptã ºi a optat
totuºi pentru obligativitatea înmatriculãrii.

În cazul autoturismelor care fuseserã
deja înmatriculate în alte state membre,
Curtea a apreciat cã refuzul înmatriculãrii
lor în Polonia constituia o mãsurã cu efect
echivalent restricþiilor cantitative la import,
interzisã prin articolul 34 TFUE, deoarece
împiedicarea accesului pe piaþa polonezã
al unor vehicule comercializate în mod
legal în alte state membre. Reglemen-
tarea naþionalã putea sã fie totuºi
justificatã, în mãsura în care urmãrea sã
realizeze un obiectiv de interes general,
era necesarã ºi proporþionalã pentru
realizarea acestuia ºi nu putea fi înlocuitã
printr-o mãsurã mai puþin restrictivã.
Guvernul polonez a justificat legislaþia
naþionalã prin necesitatea de a asigura
siguranþa rutierã, obiectiv legitim, admis
de cãtre Curte. Aceasta a arãtat, potrivit
unei jurisprudenþe constante, cã „în lipsa
unei armonizãri complete la nivelul
Uniunii Europene, astfel cum este cazul
în ceea ce priveºte înmatricularea într-un
stat membru a unor vehicule deja

înmatriculate într-un alt stat membru, este
de competenþa statelor membre sã decidã
nivelul la care acestea doresc sã asigure
siguranþa rutierã pe teritoriul lor, þinând
seama, în acelaºi timp, de cerinþele liberei
circulaþii a mãrfurilor în interiorul
Uniunii”756. Cu privire la caracterul
adecvat al mãsurii, statul pârât a susþinut
cã poziþia volanului unui vehicul pe
aceeaºi parte cu sensul de circulaþie
reducea vizibilitatea ºoferului, fãcea ca
depãºirile ºi manevrele sã fie considerabil
mai dificile, în special pe drumurile cu
ºosea unicã bidirecþionalã precum cele
care compun cea mai mare parte a reþelei
rutiere poloneze, ºi creºtea, astfel, riscul
de accidente.

Curtea de Justiþie a apreciat cã
interdicþia totalã a înmatriculãrii nu era
necesarã ºi nici proporþionalã cu obiec-
tivul urmãrit de statul membru. Instanþa a
remarcat cã riscurile pentru siguranþa
rutierã erau identice în cazul autotu-
rismelor noi ºi al celor care fuseserã deja
înmatriculate într-un alt stat membru, iar
în primul caz, datã fiind armonizarea
totalã realizatã la nivel european, Polonia
nu mai putea refuza înmatricularea. Astfel
de riscuri persistau ºi în cazul turiºtilor
care vizitau acest stat, cu o maºinã având
volanul pe partea dreaptã, situaþie în care
legislaþia naþionalã admitea o excepþie.
S-a mai reþinut cã majoritatea statelor
membre permiteau înmatricularea
autoturismelor cu sistemul de direcþie pe
partea dreaptã, deºi circulaþia rutierã se
fãcea pe partea stângã ºi infrastructura
rutierã era similarã cu cea a Poloniei;
precum ºi faptul cã raportul dintre numãrul
de accidente evocat ºi implicarea de
vehicule cu locul ºoferului situat pe partea
dreaptã prezentat de guvernul polonez nu
era concludent pentru a dovedi nece-
sitatea mãsurii. În final, s-a apreciat cã
interzicerea înmatriculãrii putea fi
înlocuitã cu mãsuri mai puþin restrictive

756 Pct. 55.
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pentru libera circulaþie a mãrfurilor,
precum montarea unor echipamente de
iluminare ºi de ºtergere a parbrizului sau
de dispozitive de vedere indirectã ale
vehiculelor.

2. Comentariu. Libera circulaþie a
mãrfurilor este reglementatã în prezent de
articolele 28, 29 TFUE (ex.-art. 23, 24
TCE), 30 TFUE (ex-art. 25 TCE), 34, 35,
36 TFUE (ex.-art. 28, 29, 30 TCE), 110 ºi
111 TFUE (ex-art. 90, 91 TCE). Aceastã
libertate fundamentalã a pieþei interne s-a
realizat prin înlãturarea taxelor vamale la
import ºi la export, a taxelor vamale cu
caracter fiscal, a taxelor cu efect echiva-
lent taxelor vamale între statele membre,
precum ºi a impozitelor interne discri-
minatorii sau protecþioniste faþã de
mãrfurile provenite din celelalte state.
Totodatã, au fost eliminate restricþiile
cantitative la import ºi la export, precum
ºi mãsurile cu efect echivalent restricþiilor
cantitative. În al doilea rând, „integrarea
negativã”, realizatã prin eliminarea taxelor
ºi mãsurilor enumerate mai sus, a fost
completat cu „integrarea pozitivã”,
respectiv cu acþiunea normativã ºi cu
acþiuni de alt tip decât normativ de cãtre
instituþiile comunitare în scopul armo-
nizãrii parþiale sau totale a legislaþiilor
statelor membre, având incidenþã asupra
circulaþiei mãrfurilor.

În speþã, prin refuzul înmatriculãrii pe
teritoriul sãu al autoturismelor al cãror
sistem de direcþie era situat pe partea
dreaptã, noi sau înmatriculate anterior în
alte state membre, Polonia a instituit o
mãsurã cu efect echivalent restricþiilor
cantitative la import (MEERC). MEERC
nu au fost definite de tratatele europene,
sarcinã care a revenit, în acest context,
Curþii de Justiþie. Mãsurile cu efect

echivalent sunt „obstacolele în calea
liberei circulaþii a mãrfurilor care rezultã,
în absenþa armonizãrii legislaþiilor, din
aplicarea în cazul mãrfurilor provenite din
alte state membre, unde sunt produse ºi
comercializate în mod legal, a unor norme
privind condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã aceste mãrfuri (cum ar fi
acelea referitoare la denumirea, forma,
dimensiunile, greutatea, compoziþia,
prezentarea, etichetarea, ambalarea lor),
chiar dacã aceste norme se aplicã fãrã a
face distincþie, tuturor produselor, atât
timp cât aceastã aplicare nu poate fi
justificatã printr-un obiectiv de interes
general de naturã sã primeze în faþa
exigenþelor liberei circulaþie a
mãrfurilor”757.

În evoluþia integrãrii europene, Curtea
de Justiþie a individualizat trei categorii
de MEERC: obstacole în calea comerþului
intracomunitar care rezultã din mãsuri
discriminatorii faþã de produsele din
import; obstacole în calea comerþului
intracomunitar care rezultã din mãsuri
care se aplicã nediferenþiat însã defa-
vorizeazã în fapt produsele din import;
îngrãdirea accesului pe piaþã al produ-
selor din import. Jurisprudenþa recentã
accentueazã „obligaþia de respectare a
principiilor nediscriminãrii ºi recunoaºterii
reciproce a produselor fabricate ºi
comercializate în mod legal în alte state
membre, precum ºi pe cea de asigurare
a unui acces liber pe pieþele naþionale
pentru produsele Uniunii”758. Cauza
C-639/11 ºi hotãrârea prin care a fost
soluþionatã nu face decât sã confirme
aceastã jurisprudenþã. Dupã mai bine de
trei decenii, judecãtorul Uniunii pare sã
reevalueze jurisprudenþa Cassis de Dijon,
punând accentul pe accesul pe piaþã al
mãrfurilor.

757 Cauzele C-267 ºi 268/91, hotãrârea din 24
noiembrie 1993, pct. 15.

758 Cauza C-385/10, Elenca, hotãrârea din 18
octombrie 2012, pct. 23, precum ºi cauzele la care
Curtea a fãcut trimite în acest paragraf.



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   255

Cassis de Dijon rãmâne o hotãrâre de
referinþã a Curþii de Justiþie în materia
liberei circulaþii a mãrfurilor759. În fapt,
autoritãþile germane au refuzat sã
permitã importul unei bãuturi alcoolice
produsã în Franþa, sub denumirea
Cassis de Dijon, pe motiv cã aceasta
avea un conþinut de alcool mai mic
decât minimul acceptat de normele
germane pentru astfel de lichioruri.
Cassis de Dijon avea un conþinut de
alcool între 15 ºi 20%, în timp ce
conform dreptului german, limita
minimã era de 25%. Regula se aplica
nediferenþiat atât produselor interne,
cât ºi celor importate. Cu acest prilej,
Curtea a pus bazele principiului
recunoaºterii reciproce, denumit ºi regula
þãrii de origine, conform cãruia dacã un
bun este pus în circulaþie într-un stat
membru în mod legal, acesta ar trebui
admis în orice alt stat membru fãrã alte
restricþii, chiar dacã statul de destinaþie
dispune de norme mai stricte, fiind admise
totuºi anumite excepþii de interes general,
dacã sunt în concordanþã cu dreptul
comunitar. Sarcina dovedirii respectãrii
normelor din þara de provenienþã revine
importatorului. Normele pe care un stat
membru le impune produselor comer-
cializate pe teritoriul sãu, pot genera
costuri suplimentare pentru agenþii
economici care doresc sã importe aceste
produse din alte state membre, deoarece
produsele importate trebuie sã fie
conforme atât regulilor din statul de
origine, cât ºi regulilor din statul de
destinaþie, ceea ce este de naturã sã
descurajeze comerþul intracomunitar.

Cassis a creat posibilitatea statelor de
a justifica restricþiile aduse liberei circulaþii

a mãrfurilor ºi pe alte temeiuri decât cele
prevãzute de Tratat. „Obstacolele în calea
circulaþiei intracomunitare rezultate din
disparitãþile dintre legislaþiile naþionale
privind comercializarea produselor în
cauzã, trebuie sã fie acceptate în mãsura
în care acestor prevederi li se poate
recunoaºte un caracter necesar în
vederea satisfacerii cerinþelor imperative
legate în special de eficienþa controalelor
fiscale, protecþia sãnãtãþii publice,
corectitudinea tranzacþiilor comerciale ºi
protecþia consumatorilor”760. Evoluþia
ulterioarã a jurisprudenþei Curþii de Justiþie
a demonstrat cã aceastã enumerare nu
a fost limitativã761.

Jurisprudenþa Cassis de Dijon nu
poate fi aplicatã în domeniile în care
condiþiile de fabricare ºi comercializare a
bunurilor au fost armonizate integral de
legiuitorul comunitar. „(…) Efectul
hotãrârii Cassis a fost acela de a
determina Comisia sã îºi reorienteze
programul legislativ ºi sã se concentreze
asupra normelor naþionale care rãmâneau
valabile conform jurisprudenþei Curþii”762.
În aceste domenii, s-a manifestat cu
predilecþie armonizarea. „Efectul Cassis
a fost acela cã politica comunitarã avea
sã se dezvolte prin intermediul unei
combinaþii de hotãrâri judecãtoreºti ºi
elaborarea de norme”763. Dat fiind cã
armonizarea minimalã reprezintã regula,
excepþiile de la principiul liberei circulaþii
a mãrfurilor prevãzute de Tratat ºi de
jurisprudenþa CJ UE, se bucurã în
continuare de un domeniu vast de
aplicabilitate.

În absenþa unei reglementãri comu-
nitare a fabricãrii ºi comercializãrii
produselor, statele membre sunt cele care

759 Rewe-Zentral AG c. Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein, cauza 120/78,
hotãrârea din 20 februarie 1979.

760 Rewe-Zentral AG c. Bundesmono-
polverwaltung für Branntwein, cit. supra., pct. 8.

761 Curtea a admis ca obiective de interes
general respectarea drepturilor fundamentale,

protecþia mediului înconjurãtor, politica socialã,
diversitatea culturalã, etc..

762 P. Craig, G. De Búrca, Dreptul Uniunii
Europene, Comentarii, jurisprudenþã ºi doctrinã,
Ediþia a IV-a, Ed. Hamangiu, 2009, p. 891.

763 P. Craig, G de Burca, op. cit., p. 892.
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adoptã mãsurile normative în acest sens.
Reglementãrile naþionale vor fi în
permanenþã o sursã de obstacole, de
intensitate diferitã, pentru circulaþia liberã
a mãrfurilor prin simplul fapt cã sunt
diferite. Instanþa Uniunii a consolidat
libertãþile economice fundamentale
printr-o interpretare extensivã, însã a ºi
creat, în beneficiul statelor, posibilitatea
de a justifica eventuale mãsuri restrictive
pe alte motive decât cele prevãzute de
Tratat. Aceastã jurisprudenþã poate fi
problematicã atât din perspectiva
caracterului fundamental al libertãþilor ºi
a modului în care excepþiile trebuie
interpretate ºi aplicate, cât ºi din
perspectiva competenþei Curþii de a
proceda astfel. În hotãrârea în discuþie,
deºi statul pârât nu a invocat o excepþie
la libera circulaþie a mãrfurilor permisã de
Tratat, Curtea, în virtutea unei jurispru-
denþe clasice a arãtat cã reglementarea
naþionalã putea totuºi sã fie compatibilã
cu dreptul Uniunii, în condiþiile în care
urmãrea un obiectiv de interes general,
era adecvatã, necesarã, proporþionalã cu
acesta, iar obiectul urmãrit nu putea fi
înlocuit printr-o mãsurã mai puþin
restrictivã.

Totuºi, câteva distincþii se impun.
Dacã normele naþionale sunt direct
discriminatorii, atunci statele pot invoca
doar excepþiile din Tratat, pentru a le
justifica. Potrivit articolului 36 TFUE,
„dispoziþiile articolelor 34 ºi 35 nu se opun
interdicþiilor sau restricþiilor la import, la
export sau de tranzit, justificate pe motive
de moralã publicã, de ordine publicã, de
siguranþã publicã, de protecþie a sãnãtãþii
ºi a vieþii persoanelor ºi a animalelor sau
de conservare a plantelor, de protejare a
unor bunuri de patrimoniu naþional cu
valoare artisticã, istoricã sau arheologicã
sau de protecþie a proprietãþii industriale

ºi comerciale. Cu toate acestea,
interdicþiile sau restricþiile respective nu
trebuie sã constituie un mijloc de
discriminare arbitrarã ºi nici o restricþie
disimulatã în comerþul dintre statele
membre”. În schimb, dacã discriminarea
este una indirectã sau norma naþionalã
doar creeazã obstacole în privinþa
libertãþilor pieþei interne, atunci statele se
pot întemeia ºi pe alte motive obiective,
de interes general ºi aflate în conformitate
cu obiectivele Uniunii, pentru a-ºi apãra
norma. „Mãsurile naþionale susceptibile
sã împiedice sau sã facã mai puþin
atractivã exercitarea libertãþilor funda-
mentale garantate de Tratat trebuie sã
îndeplineascã patru condiþii: sã se aplice
în mod nediscriminatoriu, sã fie justificate
de motive imperative de interes general;
sã fie apte sã garanteze realizarea obiec-
tivului pe care îl urmãresc ºi sã nu
depãºeascã ceea ce este necesar pentru
a-l atinge”764.

Curtea de Justiþie a apreciat cã
legislaþia naþionalã era justificatã printr-un
interes general, legitim, acela de a asigura
siguranþa rutierã pe teritoriul sãu. Mãsura
era totodatã adecvatã, însã ceea ce a
condus la constatarea incompatibilitãþii
sale cu dreptul Uniunii a fost caracterul
absolut al interdicþiei înmatriculãrii auto-
vehiculelor cu volanul pe partea dreapta
ºi natura substanþialã, foarte oneroasã, a
cerinþei mutãrii sistemului de direcþie pe
partea stângã, în scopul înmatriculãrii. Din
aceste considerente, mãsura nu a fost
judecatã ca fiind necesarã ºi nici
proporþionalã. În final, trebuie subliniat cã
legislaþia naþionalã a fost contrarã liberei
circulaþii a mãrfurilor nu pentru cã ar fi
instituit o discriminare directã sau
indirectã, ci pentru cã împiedica accesul
pe piaþã, fiind puternic restrictivã.

764 Gebhard, cauza C-55/94, hotãrârea din 30
noiembrie 1995, pct. 37.
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1. Noþiunea de „stabilire”. Dreptul de
stabilire este reglementat în prezent de
articolele 49-55 din Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene (ex.-art.
43-48 CE). Potrivit art. 49 alin. 2 TFUE,
libertatea de stabilire presupune accesul
la activitãþi independente ºi exercitarea
acestora, precum ºi constituirea ºi admi-
nistrarea întreprinderilor, a societãþilor
civile sau comerciale ºi a altor persoane
juridice de drept public sau privat, cu
excepþia celor fãrã scop lucrativ, în
condiþiile definite pentru resortisanþii
proprii de legislaþia þãrii de stabilire. În
acest scop, sunt interzise restricþiile
privind libertatea de stabilire a resorti-
sanþilor unui stat membru pe teritoriul altui
stat membru, precum ºi restricþiile privind
înfiinþarea de agenþii, sucursale sau filiale
de cãtre resortisanþii unui stat membru
stabiliþi pe teritoriul altui stat membru.
Curtea de Justiþie a definit dreptul de
stabilire ca „desfãºurarea efectivã a unei
activitãþi economice prin intermediul unui
sediu din alt stat membru, pentru o
perioadã nedeterminatã”765.

Dreptul de stabilire profitã nu doar
persoanelor fizice având cetãþenia unui
stat membru, ci ºi persoanelor juridice,
indiferent de denumire (întreprindere,
societate, etc.) constituite în conformitate
cu legislaþia unui stat membru ºi având
sediul social, administraþia centralã sau
locul principal de desfãºurare a activitãþii
în cadrul Uniunii (art. 54 TFUE). Potrivit
art. 54 alin. 2 TFUE, „prin societãþi se

înþeleg societãþile constituite în
conformitate cu dispoziþiile legislaþiei
civile sau comerciale, inclusiv societãþile
cooperative ºi alte persoane juridice de
drept public sau privat, cu excepþia celor
fãrã scop lucrativ”.

Resortisanþii altor state membre
trebuie sã îndeplineascã condiþiile
stabilite de legislaþia statului membru
gazdã, în privinþa cetãþenilor sau persoa-
nelor juridice având naþionalitatea statului
gazdã, care exercitã activitãþi similare sau
identice. Stabilirea, în accepþiunea
dreptului Uniunii Europene, se aplicã în
situaþia în care un resortisant al unui stat
membru, persoanã fizicã, doreºte sã
desfãºoare o activitate economicã inde-
pendentã într-un alt stat membru decât
cel de origine, scop în care îºi constituie
un sediu permanent principal sau
secundar în statul gazdã. Stabilirea este
„o noþiunea foarte largã, implicând
posibilitatea unui resortisant comunitar de
a participa în mod stabil ºi continuu la
viaþa economicã a unui stat membru, altul
decât statul sãu de origine ºi sã realizeze
profit din aceasta, favorizând astfel
întrepãtrunderea economicã ºi socialã în
interiorul Comunitãþii în domeniul
activitãþilor independente”766.

Dreptul Uniunii interzice discriminarea
directã767 ºi indirectã între cetãþenii ºi
societãþile constituite în conformitate cu
legislaþia statelor membre ºi care au
înþeles sã exercite libertatea de stabilire
sau libertatea de a presta servicii în alte

III. Norme naþionale care constituie obstacole în calea libertãþii de stabilire.

765 R./Secretary of State for Transport, ex. p.
Factortame, cauza C-221/89, hotãrârea din 25 iulie
1991, pct. 20.

766 Gebhard, cauza C-55/94, hotãrârea din 30
noiembrie 1995, pct. 25.

767 Prin hotãrârea din 14 iulie 1988, Curtea a
apreciat cã statul grec ºi-a încãlcat obligaþiile care
îi reveneau în privinþa libertãþii de stabilire ºi a LPS,
menþinând în vigoare dispoziþii care nu consacrau
expres dreptul resortisanþilor altor state membre de

a exercita profesiile de arhitect, inginer ºi geometru
(Comisia/Grecia, cauza 38/87, hotãrârea din 14 iulie
1988). O dispoziþie naþionalã care prevedea doar
în cazul cetãþenilor dreptul de a cere menþinerea în
cadrul unui anumit ordin profesional, în cazul
transferãrii reºedinþei lor profesionale într-un alt stat
membru, constituia o discriminare pe motiv de
naþionalitate, contrarã dreptului de stabilire
(Comisia/Italia, cauza C-162/99, hotãrârea din 18
ianuarie 2001).
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state decât cele de origine, însã interzice
deopotrivã ºi normele care deºi se aplicã
nediferenþiat, jeneazã sau fac mai puþin
atractivã exercitarea acestor libertãþi768.

2. Discriminarea directã. Cel mai
frecvent criteriu de discriminare directã,
în privinþa societãþilor, este sediul, criteriu
în funcþie de care legislaþiile naþionale
stabilesc anumite cerinþe juridice,
preponderent de naturã fiscalã, care
conduc la avantaje sau dezavantaje
financiare. Un exemplu recent în acest
sens este hotãrârea Curþii de Justiþie
(Marea Camerã) din 1 aprilie 2014,
pronunþatã pe cale preliminarã, într-un
litigiu care a opus mai multe societãþi
comerciale ºi guvernul britanic769.

Societãþile reclamante (Felixstowe
Dock and Railway Company Ltd, Savers
Health and Beauty Ltd, Walton Container
Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd,
AS Watson Card Services (UK) Ltd,
Hutchison Whampoa (Europe) Ltd,
Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores plc)
aveau sediul în Regatul Unit ºi erau filiale
deþinute în proporþie de minimun 75% de
societatea mamã Hutchison Whampoa
Ltd, cu sediul în Hong Kong. Consorþiul
includea ºi o „societatea de legãturã”
(Hutchison 3G UK Ltd), cu sediul în
Luxemburg, prin intermediul cãreia
societãþile reclamante erau legate, în
sensul legislaþiei fiscale din Regatul Unit
privind degrevarea de grup în cadrul unui
consorþiu, de societatea care cesioneazã
pierderile. Aceasta din urmã avea sediul,
de asemenea, în Regatul Unit. Potrivit

legislaþiei naþionale, pierderile grupului de
societãþi puteau fi imputate asupra
profitului impozabil al altor societãþi
rezidente, membre ale grupului sau ale
consorþiului.

Societãþile reclamante, care au
înregistrat profit, au încercat sã valorifice
aceastã posibilitate ºi au solicitat
autoritãþilor fiscale din Regatul Unit o
degrevare de grup în cadrul consorþiului.
Cererea lor a fost respinsã pe motiv cã
societatea de legãturã nu avea rezidenþa
fiscalã în Regatul Unit sau nu desfãºura
în acest stat o activitate prin intermediul
unui sediu permanent.

Instanþa de trimitere, First-tier Tribunal
(Tax Chamber), a formulat mai multe
întrebãri preliminare, care au fost grupate
ºi reformulate de cãtre Curtea de Justiþie.
S-a stabilit astfel cã problema centralã
consta în a se stabili dacã articolele 49
TFUE ºi 54 TFUE trebuiau interpretate
în sensul cã se opuneau unei legislaþii a
unui stat membru în temeiul cãreia era
posibil ca o societate rezidentã care fãcea
parte dintr-un grup, sã obþinã transferul
pierderilor înregistrate de o altã societate
rezidentã care face parte dintr-un
consorþiu, atunci când o „societate de
legãturã”, care fãcea parte atât din acest
grup, cât ºi din acest consorþiu, avea
rezidenþa în statul membru respectiv; în
timp ce o astfel de posibilitate era exclusã
în situaþia în care societatea de legãturã
era stabilitã în alt stat membru.

Curtea a subliniat cã o degrevare
precum cea în discuþie în litigiul principal
constituie un avantaj fiscal pentru

768 “Jurisprudenþa este constantã în sensul cã
articolul 59 din Tratat reclamã nu numai eliminarea
oricãrei discriminãri a prestatorului de servicii stabilit
într-un alt stat membru, pe criteriul cetãþeniei sale,
ci ºi eliminarea oricãrei restricþii, chiar dacã se aplicã
în mod nediferenþiat prestatorilor naþionali ºi celor
din alte state membre, dacã este de naturã sã
interzicã, sã restrângã sau sã facã mai puþin
atrãgãtoare activitãþile prestatorului stabilit în alt stat
membru, în care acesta furnizeazã servicii similare”

(Arblade, cauzele conexate C-369 ºi 376/96,
hotãrârea din 23 noiembrie 1999, pct. 33).

769 Felixstowe Dock and Railway Company Ltd,
Savers Health and Beauty Ltd, Walton Container
Terminal Ltd, WPCS (UK) Finance Ltd, AS Watson
Card Services (UK) Ltd, Hutchison Whampoa
(Europe) Ltd, Kruidvat UK Ltd, Superdrug Stores
plc împotriva The Commissioners for Her Majesty’s
Revenue & Customs, cauza C-80/12, hotãrârea din
1 aprilie 2014.
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societãþile în cauzã. „Condiþia de
rezidenþã prevãzutã pentru societatea de
legãturã instituie astfel o diferenþã de
tratament între, pe de o parte, societãþile
rezidente legate, în sensul legislaþiei
fiscale naþionale, printr-o societate de
legãturã stabilitã în Regatul Unit, care
beneficiazã de avantajul fiscal în cauzã,
ºi, pe de altã parte, societãþile rezidente
legate printr-o societate de legãturã
stabilitã într-un alt stat membru, care nu
beneficiazã de aceasta (…) Aceastã
diferenþã de tratament face mai puþin
atractivã din punct de vedere fiscal
stabilirea unei societãþi de legãturã într-un
alt stat membru, din moment ce legislaþia
naþionalã aplicabilã acordã avantajul
fiscal în cauzã numai în cazul în care
societãþile de legãturã sunt stabilite în
Regatul Unit”. Instanþa europeanã a
reluat, ceea ce se statuase anterior, cã o
societate putea, în scop fiscal, sã invoce
o restricþie privind libertatea de stabilire
a unei alte societãþi care era legatã de
ea, în mãsura în care o astfel de restricþie
afecta propria impozitare.

O astfel de diferenþã de tratament,
precum cea instituitã de legislaþia
britanicã, putea fi justificatã, a arãtat în
continuare Curtea de Justiþie, prin motive
imperative de interes general, motive pe
care statul în litigiu nu le-a prezentat.
Curtea de Justiþie a lãsat în sarcina
judecãtorului naþional sã verifice dacã
astfel de motive existau ºi sã le confrunte
cu cerinþele dreptului Uniunii, pentru a le
stabili validitatea; însã a reamintit cã
obiective precum menþinerea compe-
tenþei de impozitare între statele membre
sau lupta împotriva evaziunii fiscale nu
puteau fi admise.

Hotãrârea este interesantã, din
perspectiva celui interesat de dreptul
Uniunii, prin extinderea temeiurilor care
pot justifica restricþii ale libertãþii de

stabilire în special ºi ale libertãþilor
fundamentale ale pieþei interne, în
general. În opinia noastrã, legislaþia
naþionalã a instituit un tratament diferit în
situaþii identice, prin urmare, un tratament
discriminatoriu explicit. Aceastã legislaþie
utiliza criteriul sediului „societãþii de
legãturã” în mod direct ºi nemijlocit. Or,
discriminãrile directe sunt interzise de
Tratat ºi nu pot fi justificate decât pe baza
excepþiilor permise tot de cãtre Tratat. În
schimb, dacã discriminarea este una
indirectã sau norma naþionalã doar
creeazã obstacole în privinþa libertãþilor
pieþei interne, atunci statele se pot
întemeia ºi pe alte motive obiective, de
interes general ºi aflate în conformitate
cu obiectivele Uniunii, pentru a-ºi apãra
norma. Pânã în prezent, aceasta a fost
jurisprudenþa constatã a Curþii de Justiþie.
Rãmâne de vãzut dacã hotãrârea în
discuþie va constitui un caz izolat sau vom
asista treptat la un reviriment
jurisprudenþial.

3. Norme cu caracter discrimi-
natoriu indirect. Într-o hotãrâre pronun-
þatã la 5 februarie 2014, Curtea de Justiþie
a decis cã o legislaþie naþionalã fiscalã
care instituia un impozit excepþional pe
cifra de afaceri a comerþului cu amãnuntul
în magazine producea un efect
discriminatoriu indirect, în privinþa
persoanelor juridice afiliate unor societãþi
nerezidente770.

Curtea de Justiþie a fost sesizatã pe
calea unei trimiteri preliminare de cãtre
Székesfehérvári Törvényszék (Ungaria),
în cadrul unui litigiu dintre societatea
Hervis Sport ºi Direcþia Regionalã
Principalã de Impozite, cu privire la plata
impozitului special pe cifra de afaceri.
Hervis, în calitate de persoanã juridicã,
filialã a unei societãþi cu sediul în Austria
(SPAR Österreichische Warenhandels

770 Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.
împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatósága,
cauza C-385/12, hotãrârea din 5 februarie 2014.
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AG), exploata în Ungaria magazine de
articole sportive. În temeiul legislaþiei
fiscale, aceasta datora o parte,
proporþional cu cifra de afaceri proprie,
din impozitul special care trebuia plãtit de
ansamblul întreprinderilor care aparþineau
grupului SPAR, pe baza cifrei lor de
afaceri globale realizate în Ungaria. Dat
fiind modul de calcul intens progresiv al
impozitului special asupra cifrei de afaceri
globale a grupului SPAR, Hervis a fãcut
obiectul unei cote medii de impozitare
considerabil mai mare decât cea care ar
fi corespuns bazei constituite numai din
cifra de afaceri a propriilor magazine.
Aceasta a solicitat instanþei de trimitere
sã constate cã dispoziþiile fiscale privind
impozitul special erau contrare dreptului
Uniunii.

Dupã ce a clarificat cã normele de
drept primar care garanteazã libertatea
de stabilire constituiau etalonul în raport
de care se impunea aprecierea legislaþiei
naþionale, Curtea de Justiþie a fãcut
trimitere la principiul egalitãþii de tratament
care constituie în acelaºi timp un principiu
general în domeniul al aplicare al
Tratatului (art. 18 TFUE), dar cunoaºte ºi
reglementãri specifice în cadrul diferitelor
materii, printre care ºi libertatea de
stabilire. Egalitatea de tratament interzice
nu doar discriminãrile directe, evidente
sau ostensibile, ci ºi orice forme
disimulate de discriminare care, prin
aplicarea altor criterii de diferenþiere,
conduc în fapt la acelaºi rezultat.

Legislaþia maghiarã utiliza criterii
diferite de stabilire a impozitului în litigiu
în cazul persoanelor impozabile care erau
afiliate ºi fãceau parte dintr-un grup de
societãþi, pe de o parte, ºi al persoanelor
impozabile care nu fãceau parte dintr-un
grup de societãþi, pe de altã parte. Aceste
criterii diferite nu conduceau la o
discriminare directã, însã defavorizau

persoanele juridice care erau afiliate altor
societãþi în cadrul unui grup de societãþi,
prin cota intens progresivã a impozitului
în funcþie de cifra de afaceri a întregului
grup. Hervis, guvernul austriac ºi Comisia
Europeanã au susþinut cã persoanele
juridice impozabile cele mai afectate erau
filialele societãþilor-mamã, care îºi aveau
sediul în alte state membre. Curtea de
Justiþie a decis cã „dacã se stabileºte cã,
pe piaþa vânzãrii cu amãnuntul în
magazine în statul membru în cauzã,
persoanele impozabile care aparþin unui
grup de societãþi ºi care se încadreazã în
cea mai înaltã treaptã a impozitului
special sunt, în cea mai mare parte a
cazurilor, „afiliate”, în sensul legislaþiei
naþionale, unor societãþi care au sediul în
alte state membre, aplicarea baremului
în trepte intens progresive al impozitului
special asupra unei baze impozabile
consolidate a cifrei de afaceri riscã sã
acþioneze în special în detrimentul
persoanelor impozabile „afiliate” unor
societãþi care au sediul într-un alt stat
membru”771. Instanþei naþionale de
trimitere i s-a trasat sarcina sã verifice
dacã condiþia de mai sus era îndeplinitã,
în contextul global al legislaþiei interne ºi
al efectelor acesteia.

În mãsura în care instanþa internã ar fi
concluzionat în sensul realizãrii condiþiei,
Curtea de Justiþie ºi-a continuat
raþionamentul arãtând cã legislaþia internã
producea o discriminare indirectã bazatã
pe sediul societãþilor, care nu putea fi
admisã decât dacã era justificatã de
motive imperative de interes general, era
aptã sã realizeze aceste motive ºi nu
depãºea ceea ce este necesar pentru
atingerea obiectivului urmãrit. Motive
precum protecþia economiei þãri sau
restabilirea echilibrului bugetar prin
creºterea veniturilor fiscale nu ar fi putut
justifica impozitul special prevãzut de

771 Pct. 39.



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   261

legislaþia maghiarã. De altfel, motivele
integral economice nu pot fi admise
pentru a justifica restricþii aduse libertãþilor
fundamentale ale pieþei interne.

4. Norme care se aplicã nediferen-
þiat. Conform unei jurisprudenþe
constante, dreptul Uniunii interzice
inclusiv normele care deºi se aplicã
nediferenþiat în privinþa resortisanþilor ºi
a neresortisanþilor, jeneazã sau fac mai
puþin atractivã exercitarea libertãþilor
specifice pieþei interne. O chestiune ce
s-a aflat cu mai multe ocazii în atenþia
Curþii de Justiþie a Uniunii, în cauzele
privind libertatea de stabilire, este
autorizarea prealabilã a iniþierii ºi
desfãºurãrii unei activitãþi profesionale
sau economice. Cauza Sokoll-Seebacher
aratã în ce condiþii autorizarea constituie
sau nu o piedicã în calea desfãºurãrii unei
activitãþi economice de cãtre un
resortisant al unui stat membru, pe
teritoriul unui alt stat membru772.

Prin decizia din 29 decembrie 2011,
prefectul din Gmunden (Austria) a respins

cererea dnei Sokoll-Seebacher de
acordare a unei autorizaþii privind
înfiinþarea unei farmacii pe teritoriul
comunei Pinsdorf, pentru motivul cã nu
exista o necesitate în acest sens, astfel
cum prevedea legislaþia naþionalã.
Decizia prefectului a avut la bazã un
raport de expertizã al ordinului austriac
al farmaciºtilor ºi alte observaþii, potrivit
cãrora înfiinþarea unei noi farmacii ar fi
condus la scãderea potenþialului de
aprovizionare al farmaciei exploatate de
doamna Zehetner, stabilitã pe teritoriul
comunei Altmünster, vecinã cu Pinsdorf,
semnificativ sub pragul de 5 500 de
persoane, clientela acesteia redu-
cându-se la 1 513 persoane. Condiþiile în
care se putea autoriza deschiderea unei
farmacii în Austria erau prevãzute de
articolul 10 din Legea privind farmaciile773.

Instanþa de trimitere a solicitat Curþii
de Justiþie sã se pronunþe dacã, în
general, aceste criterii erau suficient de
precise, ºi, în special, dacã libertatea de
stabilire ºi libertatea de a desfãºura o
activitate comercialã în conformitate cu

772 Susanne Sokoll-Seebacher, cu participarea:
Agnes Hemetsberger, succesoare în drepturi a
Susannei Zehetner, cauza C-367/12, hotãrârea din
13 februarie 2014.

773 “Potrivit articolului 10 din Legea privind
farmaciile (Apothekengesetz), “”autorizaþia de
creare a unei farmacii se acordã atunci când: 1. un
medic este deja stabilit în mod permanent în
comuna în care are sediul farmacia ºi 2. existã
necesitatea creãrii unei noi farmacii. (2) Nu existã
aceastã necesitate atunci când: 1. la data
introducerii cererii existã deja pe teritoriul comunei
de la locul preconizat al exploatãrii o farmacie de
cabinet, iar mai puþin de douã posturi de medici
care au încheiat un contract cu casa de asigurãri
de sãnãtate […] (norme întregi) sunt ocupate de
medici generaliºti sau 2. distanþa dintre locul
preconizat al exploatãrii noii farmacii care urmeazã
sã fie înfiinþatã ºi locul exploatãrii celei mai apropiate
farmacii existente este sub 500 de metri sau 3. ca
urmare a acestei înfiinþãri, numãrul persoanelor care
vor trebui aprovizionate întotdeauna din locul de
exploatare al uneia dintre farmaciile existente în
împrejurimi se reduce la sub 5 500. (3) Necesitatea
în sensul alineatului 2 punctul 1 de mai sus nu existã
nici când, la data introducerii cererii, existã, pe

teritoriul comunei de la locul preconizat al exploatãrii
farmaciei, 1. o farmacie de cabinet ºi 2. un cabinet
de grup care a încheiat un contract cu casa de
asigurãri de sãnãtate […] (4) Persoanele care
urmeazã sã fie aprovizionate, în sensul alineatului
2 punctul 3 de mai sus, sunt locuitorii permanenþi
dintr-un perimetru de maximum 4 kilometri, pe drum,
de la locul exploatãrii farmaciei existente ºi care,
ca urmare a condiþiilor locale, vor trebui întotdeauna
sã se aprovizioneze de la aceasta din urmã. (5)
Atunci când numãrul locuitorilor permanenþi astfel
cum sunt definiþi la alineatul 4 de mai sus este de
maximum 5 500, trebuie sã se þinã seama, cu ocazia
verificãrii existenþei unei necesitãþi, de persoanele
care trebuie aprovizionate ca urmare a faptului cã
îºi desfãºoarã activitatea, utilizeazã servicii sau
mijloace de transport în aceastã zonã. (6) Distanþa
vizatã la alineatul 2 punctul 2 de mai sus poate în
mod excepþional sã nu fie respectatã atunci când
particularitãþi locale impun aceasta în mod presant
în interesul unei bune aprovizionãri a populaþiei cu
medicamente. (7) În vederea înfiinþãrii unei noi
farmacii este necesarã o expertizã efectuatã de
ordinul austriac al farmaciºtilor cu privire la aspectul
necesitãþii. […]”.
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dreptul Uniunii ºi cu legislaþiile ºi practicile
naþionale, garantatã de articolul 16 din
Carta Drepturilor Fundamentale se
opuneau inflexibilitãþii criteriului privind
numãrul „persoanelor care vor trebui
aprovizionate întotdeauna”.

Curtea de Justiþie a reiterat regula, din
perspectiva cãreia analizeazã problema
autorizaþiilor prealabile: „(…) potrivit
jurisprudenþei constante a Curþii, articolul
49 TFUE trebuie interpretat în sensul cã
nu se opune, în principiu, ca un stat
membru sã adopte un sistem de
autorizare prealabilã pentru instalarea
unor noi furnizori de asistenþã medicalã,
precum farmaciile, atunci când un astfel
de sistem se dovedeºte indispensabil
pentru acoperirea unor eventuale lacune
în privinþa accesului la prestaþii sanitare
ºi pentru evitarea înfiinþãrii unor structuri
redundante, astfel încât sã se asigure o
asistenþã sanitarã adaptatã nevoilor
populaþiei, care acoperã întregul teritoriu
ºi þine seama de regiunile izolate din punct
de vedere geografic sau dezavantajate în
vreun alt mod (…) Sãnãtatea ºi viaþa
persoanelor ocupã primul loc printre
bunurile ºi interesele protejate de tratat
ºi cã revine statelor membre sarcina de
a decide cu privire la nivelul la care
intenþioneazã sã asigure protecþia
sãnãtãþii publice, precum ºi cu privire la
modul în care acest nivel trebuie atins.
Întrucât nivelul menþionat poate varia de
la un stat membru la altul, este necesar
sã se recunoascã statelor membre o
marjã de apreciere”774.

Totuºi, chiar ºi în situaþii precum cele
de mai sus, un sistem de autorizare
prealabilã trebuie sã fie „întemeiat pe
criterii obiective, nediscriminatorii ºi
cunoscute în mod anticipat, care sã
asigure cã regimul respectiv poate sã
circumscrie suficient exercitarea puterii
de apreciere a autoritãþilor naþionale”775.

Curtea a apreciat cã cerinþele avute în
vedere de legislaþia austriacã erau
obiective ºi nu generau dificultãþi de
interpretare sau de apreciere: numãrul
prestatorilor de servicii medicale prezenþi
în zona vizatã, distanþa dintre farmacia
care urmeazã sã se înfiinþeze ºi cea mai
apropiatã care exista deja, numãrul
„persoanelor care vor trebui aprovizionate
întotdeauna” de una dintre farmaciile
existente. În schimb, criteriul privind
persoanele care trebuiau aprovizionate în
permanenþã, determinat în raport cu un
perimetru calculat pornind de la locul unde
era amplasatã farmacia existentã ºi care
cuprindea locuitorii permanenþi din zonã
ºi persoanele care aveau anumite legãturi
cu zona respectivã, prezenta o anumitã
ambiguitate.

Deºi Curtea a decis cã îi revenea
instanþei naþionale sã aprecieze dacã
legislaþia naþionalã îndeplinea cerinþa
obiectivitãþii, judecãtorul Uniunii a
antamat implicit ºi fondul cauzei, prin
faptul cã s-a pronunþat cu privire la
posibila ambiguitate a unuia dintre
criteriile privind autorizarea.

În al doilea rând, tot din perspectiva
dreptului Uniunii, criteriile folosite trebuie
sã fie apte pentru a atinge obiectivul
urmãrit prin procedura de autorizare.
Astfel, Curtea a remarcat cã distanþa
minimã dintre farmacii risca, în anumite
circumstanþe, sã nu asigure un acces
adecvat la serviciul farmaceutic în zone
care prezentau anumite particularitãþi
demografice. Zonele afectate negativ ar
fi fost cele rurale, în care populaþia este
în general dispersatã ºi mai puþin
numeroasã, iar legislaþia internã nu
prevedea o distanþã maximã între locul
de reºedinþã al unei persoane ºi farmacia
cea mai apropiatã de acesta. Din aceastã
categorie de populaþie, persoanele serios
afectate erau cele cu o mobilitate redusã

774 Pct. 24, 26. 775 Pct. 27.
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din diferite motive (handicap, vârstã) ºi
care au în general o nevoie mai ridicatã
de produse farmaceutice. Curtea a
remarcat cã „în regiunile rurale, izolate ºi
cu „tranzit” redus, existã riscul ca numãrul
„persoanelor care vor trebui aprovizionate
întotdeauna” sã nu atingã limita strict
impusã ºi, în consecinþã, ca necesitatea
care justificã înfiinþarea unei noi farmacii

sã fie consideratã insuficientã”776. Prin
urmare, acest criteriu prezenta riscul de
a nu se asigura un acces egal ºi adecvat
la serviciile farmaceutice pentru
categoriile de persoane de mai sus.

Rubricã realizatã de
lector univ. dr. Anamaria Groza,
judecãtor, Judecãtoria Strehaia

776 Pct. 48.
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(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 6661 din 11 octombrie
2013, dosar nr. 1172/1/2013)

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:

1. Hotãrârea atacatã
Prin Hotãrârea nr. 121 din 6 februarie

2013, Plenul Consiliului Superior al Ma-
gistraturii a respins contestaþia formulatã
de T.S., judecãtor la Curtea de Apel
Bucureºti, împotriva Hotãrârii nr.6/
01.02.2013 a Comisiei de organizare a
concursului de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, organizat în perioada 07.01.2013
- 31.05.2013.

În motivarea hotãrârii, Plenul C.S.M.
a reþinut cã, prin Hotãrârea nr.6/
01.02.2013, Comisia de organizare a
concursului de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie a respins cererea de înscriere a
doamnei judecãtor T.S., cu motivarea cã
aceasta nu îndeplineºte condiþia prevã-
zutã de art. 5 pct. (1) din Regulament,
respectiv, art. 52 alin. 3 din Legea nr.303/
2004 privind statutul judecãtorilor si
procurorilor, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, aceea, de a nu
fi fost niciodatã sancþionatã disciplinar.

Plenul C.S.M a reþinut cã în motivarea
contestaþiei s-a arãtat cã cerinþa inexis-
tenþei unei sancþiuni disciplinare constituie
o încãlcare a principiului egalitãþii ºi
nediscriminãrii, prevãzut în cuprinsul
dispoziþiilor art. 16 din Constituþia
României, prin instituirea unui tratament
diferenþiat unor cazuri egale, în lipsa unei
justificãri obiective si rezonabile.

De asemenea, contestatoarea a arãtat
cã nu cunoaºte care a fost raþionamentul
juridic pentru care legiuitorul a prevãzut
condiþii de promovare diferite (referitor la
cerinþa inexistenþei abaterilor disciplinare)
la concursul de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, comparativ cu cerinþele de
promovare la alte instanþe, dar mai ales,
cu cerinþele de promovare în funcþia de
conducere (în ambele cazuri, legiuitorul
a apreciat cã este suficient ca magistratul
sã nu fi fost sancþionat disciplinar în
ultimele 3 luni), constituind astfel o
încãlcare a dispoziþiilor art. 7 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului ºi o încãlcare a dreptului sãu de
a promova, ca ºi componentã a dreptului
la muncã, aducându-se astfel atingere art.
23 din Declaraþie.

Analizând îndeplinirea condiþiilor de
promovare a contestatoarei la Înalta

Din jurisprudenþa recentã
în materia organizãrii

judecãtoreºti ºi a
statutului magistraþilor

1. Invocarea unui pretins tratament discriminatoriu aplicat candidaþilor la
concursul pentru promovarea în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie. Condiþia inexistenþei unei sancþiuni disciplinare în tot cursul carierei
în magistraturã
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Curte, în raport de prevederile legale
incidente în cauzã, Plenul C.S.M. a reþinut
cã aceasta deþine gradul de curte de apel;
are o vechime efectivã de 7 ani ºi 4 luni
în funcþia de judecãtor la Curtea de Apel
Bucureºti; a obþinut calificativul „foarte
bine” la evaluãrile din 2004, 2005-2007,
2008-2010 ºi a fost sancþionatã
disciplinar, prin Ordinul MJ nr. 189/c/
01.02.2001, fiindu-i aplicatã sancþiunea
disciplinarã de diminuare a indemnizaþiei
de încadrare lunarã cu 15% pe o perioada
de 3 luni.

În legãturã cu aspectele invocate de
contestatoare, Plenul C.S.M. a apreciat
cã nu se poate pune problema unei
discriminãri, având în vedere prevederile
O.G. nr. 137/2000 modificatã, privind
prevenirea ºi sancþionarea tuturor
formelor de discriminare ºi interpretarea
constantã datã de Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului articolului 14 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului privind interzicerea discriminãrii,
în sensul cã diferenþa de tratament devine
discriminatorie când persoane plasate în
situaþii analoge sau comparabile
beneficiazã de un tratament preferenþial
ºi aceastã distincþie nu-ºi gãseºte o
justificare obiectivã sau rezonabilã.

Pentru toþi candidaþii au fost verificate
aceleaºi condiþii de înscriere, însã, în
cazul contestatoarei s-a constatat
neîndeplinirea unei condiþii de participare
la concurs.

În ceea ce priveºte condiþiile de
participare la concursul de promovare
efectivã în funcþie de execuþie ori la
concursul de promovare în funcþii de
conducere, comparativ cu concursul de
promovare în funcþia de judecãtor la Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie, Plenul a
apreciat cã nu se poate pune problema
unei situaþii de încãlcare a dreptului de a
promova, ca o componentã a dreptului la
muncã, întrucât sunt concursuri diferite,
reglementate distinct de cãtre legiuitor.

Faþã de cele expuse, Plenul C.S.M. a
reþinut cã, în mod corect, Comisia de

organizare a concursului de promovare
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, organizat în perioada
07.01.2013 - 31.05.2013, a apreciat cã
doamna judecãtor T.S. nu îndeplineºte
condiþia prevãzutã de art.5 pct. (1) din
Regulament, respectiv, art. 52 alin. (3) din
Legea nr. 303/2004, republicatã
completãrile ulterioare, aceea, de a nu fi
fost niciodatã sancþionatã disciplinar.

2. Recursul exercitat împotriva
hotãrârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii

Recurenta T.S. a atacat hotãrârea
Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii pe calea prevãzutã în art. 29
alin. (7) din Legea nr. 317/2004, arãtând,
în esenþã, cã Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii trebuia sã înlãture aplica-
rea art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004
ºi a art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare în funcþia de judecãtor la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, cu
referire la cerinþa de a nu fi fost niciodatã
sancþionatã disciplinar, în caz contrar fiind
încãlcat principiul neretroactivitãþii legii
civile, consacrat prin art. 15 alin. (2) din
Constituþia României.

În acest sens, recurenta a arãtat cã la
data sancþionãrii sale disciplinare era în
vigoare Legea nr. 92/1992 privind
organizarea judecãtoreascã, lege care nu
prevedea acea condiþie de promovare
introdusã prin art. 52 alin. (3) din Legea
nr. 303/2004, privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor.

În cadrul motivelor de recurs, recu-
renta a invocat excepþia de neconstitu-
þionalitate a celor douã norme juridice
menþionate mai sus, susþinând cã acestea
contravin prevederilor art. 16 din Con-
stituþia României, referitoare la egalitatea
în drepturi, pentru cã instituie, drept
condiþie obligatorie în vederea promovãrii
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, cerinþa ca magistratul
care candideazã sã nu fi fost niciodatã
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sancþionat disciplinar, în timp ce pentru
promovarea judecãtorilor ºi procurorilor
la tribunale ºi curþi de apel sau la
parchetele de pe lângã acestea, în funcþie
de execuþie sau de conducere, în art. 44
ºi 48 din Legea nr. 303/2004, legiuitorul
a apreciat ca fiind suficient ca magistratul
sã nu fi fost sancþionat disciplinar în ultimii
3 ani.

De aceea, în opinia recurentei, preve-
derile art. 5 alin (1) din Regulamentul
pentru organizarea si desfãºurarea
concursului de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie si
Justiþie ºi cele ale art. 52 alin. (3) din
Legea nr. 303/2004, referitoare la condiþia
inexistentei unei sancþiuni disciplinare pe
tot parcursul carierei, constituie o încãl-
care a principiului egalitãþii ºi nedis-
criminãrii prevãzut în art. 16 din
Constituþie, prin instituirea unui tratament
diferenþiat unor cazuri egale, în lipsa unei
justificãri obiective ºi rezonabile.

Recurenta a arãtat, totodatã, cã
inaplicabilitatea dispoziþiilor legale
apreciate ca fiind neconstituþionale ºi
discriminatorii se impunea ºi prin prisma
raportãrii la dispoziþiile art. 20 din
Constituþia României, art. 7 ºi 23 din
Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului,
care ocrotesc dreptul la muncã ºi
egalitatea în drepturi, precum ºi prin prisma
art. 41 din Carta Europeanã privind Statutul
Judecãtorilor, conform cãrora „În mãsura
în care nu se bazeazã pe vechime,
sistemul de promovare a judecãtorilor se
întemeiazã exclusiv pe calitãþile ºi meritele
constatate în exercitarea funcþiei
încredinþate judecãtorului, prin evaluãri
obiectiv realizate de unul sau mai mulþi
judecãtori ºi discutate cu judecãtorul în
cauzã. (…) Trebuie precizat cã ceea ce
este de temut este atât judecãtorul blocat
în mod ilegitim în promovare, cât ºi cel
recompensat în mod excesiv”.

Printr-o completare a motivelor de
nelegalitate a hotãrârii atacate, recurenta
a arãtat cã Plenul Consiliului Superior al

Magistraturii s-a limitat la a reþine
inexistenþa unei situaþii de discriminare
între candidaþii la concursul de promovare
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
supuºi aceloraºi condiþii de înscriere, cu
toate cã în cuprinsul contestaþiei a fost
invocatã discriminarea în raport cu
magistraþii care participã la celelalte tipuri
de concursuri de promovare, în sensul
celor anterior arãtate, ºi cu judecãtorii în
funcþie ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, în privinþa cãrora legea nu a
prevãzut înlãturarea din funcþie ca efect
al aplicãrii unei sancþiuni disciplinare.

De asemenea, a arãtat cã regimul
instituit pentru promovarea în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie este excesiv ºi discriminatoriu ºi
în raport cu normele de drept penal, în
care este reglementatã instituþia reabili-
tãrii, aducându-se o atingere evidentã
dreptului la muncã, pe tot parcursul
carierei judecãtorilor sau procurorilor.

3. Apãrãrile intimatului
Prin întâmpinarea depusã la dosar,

Consiliul Superior al Magistraturii a
solicitat respingerea recursului, ca
nefondat, arãtând, în esenþã cã stabilirea
caracterului discriminatoriu al unui
tratament cere ca premisã existenþa unor
situaþii identice ori similare tratate în mod
diferit, condiþie care nu este îndeplinitã în
speþã.

În opinia intimatului, nu poate fi reþinutã
identitatea sau similitudinea între situaþia
unui candidat la concursul de promovare
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi cea
a candidaþilor pentru promovarea într-o
funcþie de judecãtor sau procuror la
celelalte instanþe ºi parchete, întrucât
cerinþele de participare la astfel de
concursuri sunt diferite (de ex. cerinþele
privind vechimea), iar modalitatea de
examinare este de asemenea diferitã.

În ceea ce priveºte situaþia judecã-
torilor deja în funcþie ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, intimatul a arãtat cã
promovarea lor s-a fãcut conform
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dispoziþiilor legale în vigoare la acel
moment, evoluþia în timp a legii neputând
echivala cu aplicarea unui tratament
discriminatoriu candidaþilor pentru care
legea prevede, în prezent, o astfel de
condiþie.

Cu privire la celelalte motive invocate
de recurentã, intimatul a arãtat, pe de o
parte, cã în materia rãspunderii disci-
plinare a magistraþilor nu este regle-
mentatã o instituþie juridicã similarã
reabilitãrii penale ºi, pe de altã parte, cã
legiuitorul are aptitudinea de a stabili
anumite limitãri ale dreptului la alegerea
liberã a profesiei, meseriei sau ocupaþiei
ºi a locului de muncã, limitãri constând în
condiþiile pe care magistraþii trebuie sã le
îndeplineascã pentru promovarea ori
numirea în funcþii de execuþie sau de
conducere.

În ceea ce priveºte excepþiile de
neconstituþionalitate invocate de recu-
rentã, intimatul – reclamant a arãtat cã
excepþia având ca obiect dispoziþiile art.
5 alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare în funcþia de judecãtor la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, aprobat
prin Hotãrârea nr. 74 din 31 ianuarie 2012
a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, nu întruneºte cerinþele de
admisibilitate prevãzute în art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, sesizarea Curþii
Constituþionale fiind admisibilã numai
pentru excepþia de neconstituþionalitate a
art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004,
privind Statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, pe care o apreciazã însã ca
fiind neîntemeiatã.

4. Procedura derulatã cu privire la
excepþiile de neconstituþionalitate

Prin încheierea separatã pronunþatã la
data de 11 octombrie 2013, în temeiul art.
29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, Înalta
Curte a dispus sesizarea Curþii
Constituþionale în vederea soluþionãrii
excepþiei de neconstituþionalitate a art. 52
alin. (3) din Legea nr. 303/2004, privind

statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
republicatã, considerând cã aceastã
excepþie îndeplineºte toate condiþiile de
admisibilitate prevãzute în art. 29 alin. (1)
– (3) din actul normativ menþionat.

Referitor la excepþia de neconstitu-
þionalitate a art. 5 alin. (1) din
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de promovare
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, aprobat prin Hotãrârea
nr. 74 din 31 ianuarie 2012 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii, Înalta
Curte constatã însã cã nu este îndeplinitã
una dintre condiþiile de admisibilitate
impuse prin art. 29 alin. (1) din Legea nr.
47/1992, mai precis aceea ca excepþia sã
aibã ca obiect o lege sau o ordonanþã a
Guvernului ori o dispoziþie dintr-o lege sau
dintr-o ordonanþã, Regulamentul aprobat
prin hotãrâre a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii având natura
unui act administrativ cu caracter nor-
mativ, cu forþã juridicã inferioarã legii ºi
ordonanþei.

De aceea, în temeiul art. 29 alin. (5)
din Legea nr. 47/1992, Înalta Curte va
respinge cererea de sesizare a Curþii
Constituþionale cu excepþia de neconsti-
tuþionalitate a art. 5 alin. (1) din
regulamentul în discuþie.

5. Considerentele Înaltei Curþi asupra
recursului

Examinând legalitatea hotãrârii
contestate, prin prisma motivelor invocate
de recurentã, Înalta Curte constatã cã
recursul nu este fondat, pentru consi-
derentele ce vor fi expuse în continuare.

Aºa cum rezultã din expunerea
rezumativã cuprinsã la pct. 1 ºi 2 din
prezenta decizie, recurenta invocã, în
esenþã, un tratament legal ºi administrativ
discriminatoriu aplicat candidaþilor la
concursul pentru promovarea în funcþia
de judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, raportat la cerinþele impuse
candidaþilor pentru alte concursuri de
promovare în funcþii de execuþie sau de
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conducere ºi la regimul juridic al
judecãtorilor în funcþie ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie.

Motivarea hotãrârii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii conþine o analizã
efectivã ºi aprofundatã a tuturor elemen-
telor care contureazã situaþia juridicã
dedusã judecãþii ºi reflectã interpretarea
adecvatã a prevederilor art. 52 alin. (3)
din Legea nr. 303/2004 ºi a regulilor cu
forþã juridicã inferioarã adoptate în
aplicarea acestui text, neputând fi
identificat, în conduita autoritãþii emitente,
un exces de putere, definit în art. 2 alin.
(1) lit. n) din Legea nr. 554/2004, a
contenciosului administrativ, cu referire la
exercitarea dreptului de apreciere al
autoritãþilor publice prin încãlcarea
drepturilor sau libertãþilor cetãþenilor.

În speþã, recurenta a invocat o atingere
adusã dreptului sãu de a promova în
funcþie, ca o componentã a dreptului la
muncã, dar Curtea Constituþionalã a decis
în mod repetat, în jurisprudenþa sa, cã
dreptul la muncã ºi la libera alegere a
profesiei sau a locului de muncã nu este
un drept absolut, ci presupune înde-
plinirea condiþiilor impuse de lege pentru
exercitarea acelei profesii (e.g. decizia nr.
219/2013). De asemenea, Curtea
Constituþionalã a stabilit cã dispoziþiile art.
41 alin. (1) din Constituþie, referitoare la
alegerea liberã a profesiei, a meseriei sau
a ocupaþiei, precum ºi a locului de muncã,
nu pot fi interpretate în sensul cã orice
persoanã, oricând, poate opta pentru
exercitarea unei profesii ori a unei meserii
sau pentru alegerea oricãrui loc de muncã
fãrã avea pregãtirea sau calificarea
corespunzãtoare ori fãrã a îndeplini condi-
þiile legate de probabilitatea profesionalã,
în cazul în care, pentru exercitarea unei
profesii sau a unei meserii se cere, pe
lângã absolvirea studiilor ori calificarea
necesarã, ºi acest lucru. Exercitarea
acestor drepturi trebuie sã se facã într-un
cadru legal adecvat ºi specific fiecãrui
drept în parte, iar legiuitorul este

îndreptãþit sã reglementeze condiþii
specifice pentru anumite profesii (decizia
nr. 60/2013).

Condiþia inexistenþei unei sancþiuni
disciplinare impusã candidaþilor la
concursul de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie („pot participa la concursul de
promovare judecãtorii ºi procurorii care
nu au fost niciodatã sancþionaþi
disciplinar”) constituie un criteriu obiectiv
ales de legiuitor în scopul de a oferi o
garanþie în plus pentru calitatea actului
de justiþie exercitat la cea mai înaltã
instanþã în stat, astfel cã nu se poate
afirma cã intimatul s-ar fi îndepãrtat de la
scopul legii sau ar fi acþionat nerezonabil,
încãlcând limitele unei marje de apreciere
permise.

Fiind vorba despre concursuri diferite,
reglementate prin norme distincte ale
Legii nr. 303/2004, Înalta Curte apreciazã
ca fiind justã concluzia Consiliului
Superior al Magistraturii, în sensul cã,
situaþiile nefiind similare, tratamentul
diferit aplicat, în virtutea legii, candidaþilor
la concursul de promovare în funcþia de
judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, nu are caracter discriminatoriu.

Cu privire la argumentele legate de
încãlcarea principiului neretroactivitãþii
legii ºi discriminarea în raport cu
judecãtorii în funcþie ai Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, Curtea constatã cã nu
se poate nega de plano posibilitatea ca
legiuitorul sau administraþia publicã sã-ºi
modifice opþiunea pentru viitor, prin
adoptarea unor norme noi, chiar dacã
aceste noi reguli au implicaþii asupra unor
subiecte de drept care ºi-ar fi putut
planifica o anumitã conduitã pe baza
regimului juridic preexistent.

Legiuitorul este, în mod inevitabil,
obligat sã stabileascã data aplicãrii unei
norme juridice începând cu un anumit
moment în timp, fãrã ca aceasta cã
constituie motiv de discriminare între
situaþiile juridice nãscute anterior ºi cele



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   269

posterioare intrãrii în vigoare a normei
respective.

Analiza condiþiilor pentru promovarea
recurentei la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie s-a realizat prin prisma preve-
derilor legale în vigoare la data înscrierii
sale la concurs, or un eventual efect
discriminatoriu or putea fi reþinut numai

cu privire la situaþii juridice nãscute ºi
finalizate sub imperiul aceluiaºi cadru
normativ.

În consecinþã, þinând seama de toate
considerentele prezentate mai sus, Înalta
Curte va respinge recursul formulat în
temeiul art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/
2004, ca nefondat.

2. Soluþionarea cererii de numire a unui procuror în funcþia de judecãtor.
Politica de resurse umane reprezintã atributul exclusiv al Consiliului Superior
al Magistraturii, raportat la raþiunile ºi necesitãþile sistemului judiciar.

(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 7682 din 10 decembrie
2013, Dosar nr. 4256/1/2013)

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:

Prin acþiunea înregistratã pe rolul
acestei instanþe la data de 20 august 2013
contestatoarea C.N.C. a formulat
contestaþie împotriva Hotãrârii nr. 718 din
data de 27.06.2013 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, solicitând
admiterea acesteia, anularea Hotãrârii nr.
718/27.06.2013 a C.S.M. ºi obligarea
C.S.M. sã emitã o hotãrâre prin care sã
dispunã numirea sa în funcþia de jude-
cãtor la Tribunalul Buzãu, Judecãtoria
Buzãu sau Judecãtoria Rm. Sãrat; iar în
situaþia în care nu exista post vacant la
data soluþionãrii cererii, a solicitat
transferul temporar al unui post vacant de
execuþie din statul de funcþii ºi personal
al unei instanþe din circumscripþia Curþii
de Apel Ploieºti.

În motivarea cererii, a arãtat în fapt cã,
în calitate de procuror la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Buzãu, la data de
15.02.2013 a formulat o cerere de numire
în funcþia de judecãtor la Tribunalul
Buzãu, Judecãtoria Buzãu sau Jude-
cãtoria Rm. Sãrat.

A mai arãtat contestatoarea cã prin
Hotãrârea nr. 133 din data de 07.03.2012
Secþia pentru judecãtori a C.S.M. a

constatat cã îndeplineºte condiþiile
prevãzute de lege pentru numirea în
aceastã funcþie ºi a hotãrât sesizarea
Plenului C.S.M. cu cererea formulata.

S-a precizat prin contestaþie cã prin
Hotãrârea nr. 718/27.06.2013 a Plenului
C.S.M. s-a decis respingerea cererii
formulate pentru numirea în funcþia de
judecãtor la Tribunalul Buzãu sau
Judecãtoria Buzãu, motivat de faptul cã
la aceste instanþe nu mai sunt posturi
vacante, avându-se în vedere ºi
prevederile Hotãrârii nr. 489/4.06.2013 a
C.S.M., în sensul cã, în situaþia con-
cursului între cererile de valorificare
formulate de judecãtori ºi solicitãrile
procurorilor de numire în funcþia de
judecãtor, se va acorda prioritate de
soluþionare cererilor de valorificare,
prevederi care în accepþiunea contesta-
toarei nu-i erau aplicabile.

A mai arãtat contestatoarea cã la data
de 18.07.2013 Secþia pentru judecãtori a
C.S.M. a admis, prin Hotãrârea nr.748
publicatã la data de 12.08.2013, o cerere
de transfer a unui judecãtor de la
Tribunalul Prahova la Judecãtoria Buzãu,
deºi, cu câteva zile înainte, se reþinuse
de Plenul C.S.M. ca la Judecãtoria Buzãu
nu este niciun loc vacant, acesta fiind ºi
singurul motiv pentru care a fost respinsã
cererea de numire, arãtându-se în hotã-
râre cã la Judecãtoria Buzãu sunt 4
posturi vacante, cã dintre cele 28 de
posturi din schemã sunt ocupate 30, cã
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încãrcãtura de dosare pe judecãtor în anul
2012 a depãºit cu aproape 90 % media
naþionala ºi cã se impune admiterea
cererii de transfer pentru buna funcþionare
a Judecãtoriei Buzãu, precum ºi cã sunt
trei posturi indisponibilizate pentru
concursul de admitere în magistraturã,
douã posturi aferente unor funcþii de
conducere ºi un post temporar vacant,
pentru care s-a aprobat ocuparea în
condiþiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 303/
2004

A susþinut contestatoarea cã, deºi la
data la care Plenul C.S.M. a analizat
cererea de numire în funcþia de judecãtor
pe care a formulat-o, nu mai era niciun
loc vacant la Tribunalul Buzãu, acest loc
a fost ocupat de un alt judecãtor, prin
transfer, fost procuror, iar în acest sens
Secþia pentru judecãtori a C.S.M. ºi Plenul
C.S.M. au decis prin Hotãrârea nr. 777/
27.09.2012, respectiv Hotãrârea nr. 867/
8.10.2012. A mai arãtat cã, dupã o lunã,
acel judecãtor a fost delegat la Tribunalul
Buzãu, iar transferul sãu a fost decis prin
Hotãrârea 459/23.05.2013 a Secþiei
pentru judecãtori a C.S.M..

A concluzionat contestatoarea cã
toate aceste cereri au fost soluþionate
rapid, dupã perioade foarte scurte de la
data formulãrii, în condiþiile in care propria
cerere a fost analizatã în Plen dupã peste
4 luni de la formulare, interval în care
situaþia posturilor din schema instanþelor
vizate s-a schimbat.

De asemenea, a mai susþinut cã la
data de 27.06.2013, când Plenul C.S.M.
a hotãrât respingerea cererii de numire,
erau douã posturi vacante la douã dintre
instanþele pe care le-a indicat ºi pentru
care cererea fusese avizatã favorabil.

A mai considerat cã analizarea
separatã a cererii de numire îi este
nefavorabilã, întrucât s-a respins cererea
de numire la Judecãtoria Buzãu, unde era
post vacant, dar ocupat prin transfer,
potrivit unei hotãrâri pronunþate dupã
câteva zile, ºi s-a amânat analizarea

cererii de numire la Judecãtoria Rm. Sãrat
unde, de asemenea, era post vacant,
pânã dupã sesiunea de transferuri a
judecãtorilor din luna iulie 2013.

De asemenea, s-a arãtat cã, în anii
2003 si 2005, a mai formulat 2 cereri de
numire în funcþia de judecãtor la instanþele
din municipiul Buzãu, conform dispoziþiilor
legale aplicabile la acea datã, dar aceste
cereri au fost respinse, fãrã a cunoaºte
motivele.

A apreciat contestatoarea cã prin
modul în care s-a dat curs cererii de
numire în funcþia de judecãtor este
discriminatã, încãlcându-i-se dreptul la
carierã, deºi are o vechime în
magistraturã de 17 ani si 3 luni si
îndeplineºte toate condiþiile legale pentru
a fi numitã în aceastã funcþie.

În drept s-au invocat prevederile art.
29 alin. 7 din Legea nr. 317/2004, intrat
în vigoare la data de 15.02.2013, conform
art. 1 pct. 1 din O.U.G. nr. 44/2012 de
modificare a art. 81 din Legea nr. 76/2012,
modificatã prin O.U.G. nr. 4/2013.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecatã.
La contestaþie au fost anexate

Hotãrârile nr. 777/2012, 133/2013, 459/
2013, 464/2013, 748/2013, 750/2013 ale
Secþiei pentru judecãtori a C.S.M. ºi
Hotãrârile nr. 718/2013, 867/2012, 873/
2012, 884/2012, 872/2012 ale Plenului
C.S.M., extrase de pe fiºele dosarelor
7336/1/2012, 7556/1/2012, 7557/1/2012
ale Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, copii
de pe cererile formulate la 16.10.2013,
14.03.2005 si 14.03.2013 ºi copii de pe
adresele nr. 2684/VI/3/2003 a Parchetului
de pe lângã Tribunalul Buzãu si nr. 3285/
VI/1/2003 a Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Ploieºti.

Prin Hotãrârea nr. 718 din 27 iunie
2013 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii a fost respinsã, printre altele,
cererea de numirea în funcþia de judecãtor
formulatã de contestatoarea C.N.C.,
procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu, pentru cererea de
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numire în funcþia de judecãtor la
Tribunalul Buzãu sau Judecãtoria Buzãu
ºi a fost amânatã discutarea cererii de
numirea în funcþia de judecãtor formulatã
de aceeaºi contestatoare, pentru numirea
în funcþia de judecãtor la Judecãtoria
Râmnicu Sãrat dupã soluþionarea in
sesiunea iulie 2013 a cererilor de transfer
formulate de judecãtori pentru instanþele
judecãtoreºti.

Pentru a se pronunþa aceastã soluþie,
s-a reþinut, urmare a referatului nr. 1747,
29393/1154/2012, 1068, 3321, 3980,
6252, 6406, 7376, 7444, 7798, 8463,
8444, 8545, 8799, 8884, 9870, 11337,
11750, 27223, 29729, 30000, 30741,
30777, 4998, 29488, 29781/DRUO/1154/
15840/ST/2013 ºi Hotãrârilor nr. 133/
07.03.2013, nr. 331/24.04.2013 ºi nr. 500/
28.05.2013 ale Secþiei pentru judecãtori
ºi în conformitate cu dispoziþiile art. 22 ºi
art. 23 alin 1 din Regulamentul privind
transferul ºi detaºarea judecãtorilor ºi
procurorilor, delegarea judecãtorilor,
numirea judecãtorilor ºi procurorilor,
delegarea judecãtorilor, numirea
judecãtorilor ºi procurorilor în funcþiile de
conducere, precum ºi numirea judecã-
torilor în funcþia de procuror ºi a
procurorilor în funcþia de judecãtor,
aprobat prin Hotãrârea nr. 193/2006 a
Plenului C.S.M, Hotãrârea nr. 489/
4.06.2013 a Plenului C.S.M, cã se impune
respingerea cererilor de numire în funcþia
de judecãtor pentru instanþele la care nu
existã posturi vacante de judecãtor cât ºi
pentru instanþele pentru care au fost
formulate ºi admise cereri de valorificare
de cãtre judecãtori.

De asemenea, s-a apreciat cã au
prioritate cererile de transfer formulate de
judecãtori in sesiunea de transfer ce va
avea loc în luna iulie 2013, urmând sã
dispunã amânarea discutãrii cererilor
formulate de procurori pentru numirea în
funcþia de judecãtor, pânã dupã soluþio-
narea cererilor de transfer formulate de
judecãtori pentru instanþele judecãtoreºti.

Împotriva Hotãrârii nr.718/27.06.2013
a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii a formulat contestaþie în
baza art.29(7) din Legea nr.317/2004
contestatoarea solicitând în principal
anularea în parte a acesteia ºi obligarea
intimatului sã emitã o hotãrâre prin care
sã dispunã numirea în funcþia de
judecãtor la Tribunalul Buzãu, judeþul
Buzãu ºi Judecãtoria Râmnicu Sãrat.

În subsidiar, contestatoarea solicitã ca
în situaþia în care nu existã post vacant la
data soluþionãrii cererii, sã se dispunã
transferul temporar al unui post vacant de
execuþie din statul de funcþii ºi personal
al unei instanþe din circumscripþia Curþii
de Apel Ploieºti.

În susþinerea contestaþiei, contesta-
toarea învedereazã, în esenþã, faptul cã
de la data formulãrii cererii de numire din
funcþia de procuror în funcþia de judecãtor
ºi pânã la soluþionarea acesteia de cãtre
Plen, la instanþele vizate au existat mai
multe posturi vacante, ce au fost ocupate
prin alte modalitãþi prevãzute de lege,
detaliind aceste aspecte pe larg, în petitul
cererii.

Se mai aratã cã, în ceea ce o priveºte,
nu este aplicabilã Hotãrârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.
489/04.06.2013, în cazul de faþã
neaflându-ne în prezenþa unui concurs
între cererile de valorificare formulate de
cãtre judecãtori ºi solicitãrile procurorilor
de numire în funcþia de judecãtor, în
condiþiile în care douã dintre instanþele
vizate în cerere erau judecãtorii, iar la
Tribunalul Buzãu nu a fost scos la
concursul din luna martie 2013 nici un
post pentru promovare efectivã.

De asemenea, contestatoarea apre-
ciazã cã modul prin care i-a fost
soluþionatã cererea de numire în funcþia
de judecãtor reprezintã o discriminare a
sa ºi o încãlcare a dreptului la carierã.

În susþinerea contestaþiei se depune
copia hotãrârii Plenului CSM contestate
filele 6-14 dosar, copia cererilor formulate,
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soluþii de practicã judecãtoreascã ale
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
contencios administrativ ºi fiscal având
ca obiect soluþionarea altor cereri
formulate de procurori de numire ca
judecãtori.

La dosar intimata a formulat întâm-
pinare în care a solicitat respingerea
contestaþiei ca nefondatã, depunând la
dosar, în baza art.13 din Legea nr.554/
2004, actele care au stat la baza emiterii
hotãrârii contestate – filele 55-107 dosar.

La dosar contestatoarea a depus
concluzii scrise.

Analizând contestaþia formulatã în
raport de motivele expuse, Curtea a
apreciat pentru urmãtoarele considerente
cã aceasta este nefondatã, hotãrârea
contestatã fiind legal emisã, în raport de
situaþia de fapt.

Din probele administrate rezultã
urmãtoarele:

Prin cererea înregistratã la Consiliul
Superior al Magistraturii sub nr. 3980/
1154/15.02.2013, doamna C.N.C.,
procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu, a solicitat numirea în
funcþia de judecãtor la Tribunalul Buzãu,
Judecãtoria Buzãu sau Judecãtoria
Râmnicu Sãrat, invocând motive de ordin
profesional.

Prin Hotãrârea nr. 718/27.06.2013,
hotãrâre ce formeazã obiectul prezentei
contestaþii, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a respins, printre altele,
cererea de numire în funcþia de judecãtor
la Tribunalul Buzãu sau la Judecãtoria
Buzãu, formulatã de contestatoarea
C.N.C., procuror la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu.

Prin aceeaºi hotãrâre, Plenul a decis,
în ceea ce o priveºte pe actuala contesta-
toare, amânarea discutãrii cererii acesteia
de numire în funcþia de judecãtor la
Judecãtoria Râmnicu Sãrat.

Pentru a dispune astfel, Plenul a
reþinut urmãtoarele aspecte:

Din dosarul profesional al contesta-
toarei procuror C.N.C., reiese cã aceasta

avea la momentul întocmirii Referatului
Direcþiei Resurse Umane ºi Organizare,
o vechime în funcþia de procuror ºi
judecãtor de 16 ani ºi 9 luni, din care o
vechime la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu de 10 ani ºi 5 luni.

În conformitate cu dispoziþiile art. 61
din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
„(1) La cererea motivatã, judecãtorii pot
fi numiþi în funcþia de procuror, iar
procurorii, în funcþia de judecãtor, prin
decret al Preºedintelui României, la
propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii, cu respectarea condiþiilor
prevãzute în prezenta lege.

(2) Pentru numirea în funcþiile
prevãzute la alin. (1), candidaþii vor
susþine un interviu în faþa secþiei pentru
judecãtori a Consiliului Superior al
Magistraturii în cazul procurorilor care
solicitã numirea ca judecãtori ºi,
respectiv, a secþiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii în
cazul judecãtorilor care solicita numirea
ca procuror.

3) Preºedintele României nu poate
refuza numirea în funcþiile prevãzute la
alin. (1) decât motivat, aducând la
cunoºtinþã Consiliului Superior al
Magistraturii motivele refuzului”.

Conform prevederilor art. 22-23 din
Regulamentul privind transferul ºi
detaºarea judecãtorilor ºi procurorilor,
delegarea judecãtorilor, numirea
judecãtorilor ºi procurorilor în alte funcþii
de conducere, precum ºi numirea
judecãtorilor în funcþia de procuror ºi a
procurorilor funcþia de judecãtor, aprobat
prin Hotãrârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 193/2006, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
procurorii care solicitã numirea în funcþia
de judecãtor vor susþine un interviu în faþa
Secþiei pentru judecãtori a Consiliului
Superior al Magistraturii, care adoptã o
hotãrâre ºi sesizeazã Plenul,- aceia



Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 1/2014   273

urmând, în cazul admiterii cererii, sã
propunã Preºedintelui României elibe-
rarea din funcþia de procuror ºi numirea
ca judecãtor la o instanþã la care are
dreptul sã funcþioneze.

Cererile de numire a judecãtorilor în
funcþia de procuror ºi a procurorilor în
funcþia de judecãtor se formuleazã în scris
ºi se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii ºi sunt însoþite de referatul
întocmit de Direcþia resurse umane ºi
organizare, în care se menþioneazã datele
relevante privind cariera judecãtorilor sau
procurorilor, situaþia posturilor vacante ºi
a celor ocupate la instanþa sau la
parchetul la care funcþioneazã judecãtorul
sau procurorul în cauzã ºi la instanþa sau
parchetul la care se solicitã transferul,
precum ºi volumul de activitate ºi
încãrcãtura pe judecãtor ori procuror la
instanþa parchetul implicat în procedura
de transfer.

Urmare interviului susþinut de cãtre
contestatoarea C.N.C. în faþa Secþiei, prin
Hotãrârea nr. 133 din 7 martie 2013,
Secþia pentru judecãtori a dispus
sesizarea Plenului cu cererea de numire
în funcþia de judecãtor formulatã de
contestatoare procuror.

În conformitate cu dispoziþiile art. 22
alin. 2 din Regulament, Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Ploieºti a comunicat
avizul sãu nefavorabil cu privire la cererea
de numire a contestatoarei în funcþia de
judecãtor, în timp ce Parchetul de pe
lângã Tribunalul Buzãu ºi Judecãtoria
Buzãu au comunicat avizul lor favorabil.

Din evidenþele direcþiei de resort a
Consiliului Superior al Magistraturii
rezultã cã, la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu, unitate la care doamna
procuror funcþioneazã, erau prevãzute 4
posturi de conducere ºi 9 posturi de
execuþie, fiind ocupate 3 posturi de
conducere toate posturile de execuþie,
inclusiv unul peste schemã.

În anul 2012, la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Buzãu încãrcãtura medie a

lucrãrilor/procuror a fost de 847
comparativ cu media naþionalã de 883
lucrãri, iar încãrcãtura de dosare/procuror
a fost de 145 dosare, comparativ cu
media naþionalã de 173 dosare/procuror.

La Tribunalul Buzãu toate posturile
prevãzute în schemã, respectiv 27 de
posturi, erau ocupate, în timp ce la
Judecãtoria Buzãu erau vacante 7
posturi, aferente unor posturi de
conducere ºi rezervate pentru admiterea
în magistraturã ºi repartizarea absol-
venþilor Institutului National al Magis-
traturii, cu precizarea cã pentru unul din
cele 7 posturi s-a aprobat ocuparea în
temeiul art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/
2004 privind organizarea judiciarã,
republicatã, cu modificãrile ulterioare.

În ceea ce priveºte Judecãtoria
Râmnicu Sãrat, la aceastã instanþã erau
vacante 2 posturi, din care unul rezervat
repartizãrii absolvenþilor Institutului
Naþional al Magistraturii ºi unul care
devenea efectiv vacant la data de
15.06.2013.

La analizarea cererii formulate de
contestatoarea procuror C.N.C., Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a avut
în vedere ºi dispoziþiile art. 23 alin. 1 ind.
1 din Regulamentul privind transferul ºi
detaºarea judecãtorilor ºi procurorilor,
delegarea judecãtorilor, numirea
judecãtorilor ºi procurorilor în alte funcþii
de conducere, precum ºi numirea
judecãtorilor în funcþia de procuror ºi a
procurorilor în funcþia de judecãtor,
aprobat prin Hotãrârea Plenului Consi-
liului Superior al Magistraturii nr. 193/
2006, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi motivele de ordin profesional
invocate de aceasta:

De asemenea, Plenul a apreciat cã au
prioritate cererile de transfer formulate de
judecãtori în sesiunea de transfer ce urma
sã aibã loc în ºedinþa din luna iulie 2013,
dispunând astfel amânarea discutãrii
cererilor formulate de procurori pentru
numirea în funcþia de judecãtor, pânã la
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soluþionarea cererilor de transfer, situaþie
în care se regãsea de altfel ºi contesta-
toarea la momentul emiterii hotãrârii pe
care a înþeles sã o atace. în ceea ce
priveºte Judecãtoria Râmnicu Sãrat.

În ceea ce priveºte cererea contesta-
toarei privind Tribunalul Buzãu ºi
Judecãtoria Buzãu instanþã vizatã de
cãtre contestatoare, la momentul
analizãrii cererii de numire în funcþia de
judecãtor nu exista niciun post vacant, iar
la Judecãtoria Buzãu, deºi existau posturi
vacante, aceste posturi erau aferente
unor posturi de conducere ºi rezervate
pentru admiterea în magistraturã ºi
repartizarea absolvenþilor Institutului
Naþional al Magistraturii, cu precizarea cã
pentru unul din cele 7 posturi s-a aprobat
ocuparea în temeiul art. 134 ind. 1 din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciarã, republicatã, cu modificãrile
ulterioare.

Cu privire la ocuparea, prin transfer, a
unui post la Tribunalul Buzãu ºi respectiv
a unui post la Judecãtoria Buzãu în
perioada cuprinsã între momentul
formulãrii cererii de numire în funcþia de
judecãtor ºi momentul analizãrii cererii de
cãtre Plen, arãtãm urmãtoarele:

Prin Hotãrârea Secþiei pentru
judecãtori din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 459 din 23 mai 2013,
s-a dispus transferul doamnei V.E.G.,
judecãtor cu grad profesional de tribunal,
delegatã la Tribunalul Buzãu, de la
Judecãtoria Râmnicu Sãrat, la Tribunalul
Buzãu, începând cu data de 15.06.2013,
iar prin Hotãrârea nr. 748 din 18 iulie 2013
a Secþiei pentru judecãtori din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, s-a
dispus transferul doamnei judecãtor N.A.,
de la Tribunalul Prahova, la Judecãtoria
Buzãu, începând cu data de 01.09.2013,
cu menþinerea gradului profesional de
judecãtor de tribunal.

În mod corect intimatul, conform
atribuþiilor ce îi revin, conform legii, în
stabilirea politicii de resurse umane la

nivelul instanþelor ºi parchetelor a analizat
cererea contestatoarei sub douã aspecte.

Primul viza prioritatea cererilor de
transfer formulate de judecãtori, în funcþie
ºi al doilea vizeazã faptul cã dispoziþiile
legale, ce reglementeazã instituþia numirii
din funcþia de procuror ºi cea de judecãtor
ºi invers, au un caracter supletiv ºi nu
creeazã în mod automat un drept la
numirea din funcþia de judecãtor în cea
de procuror ºi respectiv din funcþia de
procuror în cea de judecãtor, respectiv o
obligaþie a intimatului în acest sens.

Dispoziþiile conferã numai o vocaþie,
rãmânând la latitudinea Consiliului
Superior al Magistraturii sã dispunã cu
privire la cererile care au ca obiect
numirea din funcþia de procuror în cea de
judecãtor, respectiv din funcþia de
judecãtor în cea de procuror.

Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea realizãrii
scopului atribuþiilor privind organizarea ºi
funcþionarea instanþelor ºi parchetelor,
astfel cum acestea rezultã din economia
dispoziþiilor art. 41 din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, are în vedere, la momentul
soluþionãrii cererilor de numire a
judecãtorilor în funcþia de procuror ºi a
procurorilor în funcþia de judecãtor,
asigurarea unui echilibru între interesul
general, ºi anume funcþionarea în bune
condiþii a instanþelor ºi parchetelor ºi
interesele de ordin personal ºi/sau familial
ale judecãtorului sau procurorului care
solicitã aprobarea cererii.

Aceste aspecte privesc politica de
resurse umane, reprezentând atributul
exclusiv al Consiliului Superior al
Magistraturii în a lua mãsurile care se
impun pentru ocuparea posturilor
vacante, raportat la raþiunile ºi necesitãþile
sistemului judiciar, stabilitatea în sistem,
precum ºi parcurgerea etapelor de
formare, perfecþionare, promovare a
judecãtorilor ºi procurorilor, numire a
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procurorilor în funcþia de judecãtor ºi a
judecãtorilor în funcþia de procuror.

Curtea nu va reþine pretinsa discri-
minare invocatã de contestatoare faþã de
situaþia altor cereri soluþionate diferit de
intimat. Aceasta deoarece fiecare cerere
se analizeazã în mod distinct, în raport
de situaþia concretã din fiecare caz în
parte, neputându-se reþine existenþa unui
tratament diferenþiat faþã de contesta-
toare.

Cererea contestatoarei a fost soluþio-
natã cu respectarea cerinþelor legale ºi a
fost respinsã motivat, pentru lipsa locurilor
vacante la instanþele la care s-a solicitat
numirea ca judecãtor, justificat în parte

de soluþionarea cererilor de valorificare
sau de transfer de cãtre judecãtori care
au prioritate în raport de cererea de
numire a contestatoarei în funcþia de
judecãtor.

Deciziile de practicã judecãtoreascã
invocate nu sunt de naturã a infirma
legalitatea hotãrârii contestate, deoarece
situaþia altor colegi procurori a fost diferitã
de la caz la caz ºi analizatã distinct în
fiecare dosar în parte de cãtre instanþa
de judecatã.

Faþã de cele expuse mai sus, Curtea
va respinge ca nefondatã contestaþia
formulatã împotriva Hotãrârii nr.718/
27.06.2013 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii.

3. Cererile de valorificare formulate de candidaþii la concursul de promovare
în funcþii de execuþie au prioritate atunci când vin în concurs cu cereri de transfer
ale candidaþilor care au fost admiºi pentru promovare pe loc la concurs ºi nu au
prioritate atunci când vin în concurs cu alte cereri de transfer, formulate de alþi
judecãtori sau procurori decât aceia care au promovat pe loc în urma concursului.

(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 6800 din 18 octombrie
2013, Dosar nr. 3930/1/2013)

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:

Prin cererea adresatã Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie contestatoarea A.M.R.
a formulat recurs împotriva Hotãrârii
Plenului C.S.M. din 27 iunie 2013, prin
care i-a fost respinsã cererea de
valorificare a examenului de promovare
în funcþie susþinut la 3.03.2013 ºi a
solicitat anularea Hotãrârii nr.772/2013 ºi
obligarea C.S.M. la valorificarea
examenului de promovare în funcþie de
execuþie din data de 03.03.2013 ºi
promovarea sa la Tribunalul Bucureºti –
Secþia a II-a Penalã, începând cu data de
01.09.2013.

În motivarea cererii s-a arãtat cã la
03.03.2013, contestatoarea a susþinut
examenul de promovare în funcþia de
execuþie candidând pe un loc la Tribunalul

Bucureºti – Secþia a II-a penalã,
clasându-se pe locul 2, iar la 21.03.2013
au fost validate rezultatele de cãtre
C.S.M., iar în termen de 3 luni, adicã pânã
la 21.06.2013, se putea cere valorificarea
examenului, în mãsura vacantãrii postului
la Tribunalul Bucureºti – Secþia a II-a
Penalã.

La data de 29.05.2013 a fost vacantat
un loc la Tribunalul Bucureºti - Secþia a
II-a Penalã prin demisia unui judecãtor,
la acea datã fiind publicat Decretul
Preºedintelui României de eliberare din
funcþie, iar contestatoarea a formulat
cerere de valorificare a rezultatului
concursului.

La data de 04.06.2013 cererea de
valorificare a fost amânatã pe motivul cã
trebuie sã se ia în discuþie o cerere de
transfer, deºi nu exista nicio cerere de
transfer, iar sesiunea de transferuri
avusese loc la data de 23.05.2013 ºi o
nouã sesiune trebuia sã aibã loc peste 2
luni.
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La data de 20.06.2013, cu încãlcarea
dispoziþiilor art.2 alin.2 din Regulamentul
privind transferurile, s-a organizat o nouã
sesiune de transferuri ºi s-a luat în
discuþie o cerere de transfer a domnului
judecãtor B.M. de la Tribunalul Prahova
la Tribunalul Bucureºti, fiind repartizat la
Secþia a II-a Penalã, cu nerespectarea
principiului specializãrii (jud. B.M. era
specializat în materia civilã), iar în ºedinþa
din 27.06.2013 a fost respinsã cererea
contestatoarei de valorificare a
examenului.

Contestatoarea a apreciat cã
Hotãrârea nr.297/2007 nu este aplicabilã
în speþã, deoarece cele douã drepturi,
dreptul de transfer ºi dreptul de
valorificare trebuie sã se compare þinând
cont de specializarea fiecãrui judecãtor,
or, în speþã, domnul judecãtor Bãlãnescu
Mihai a fost transferat de la o secþie civilã
a Tribunalului Prahova la o secþie penalã
a Tribunalului Bucureºti.

S-a precizat de cãtre contestatoare cã,
deºi a existat post vacant la Secþia a II-a
Penalã a Tribunalului Bucureºti, C.S.M.,
prin amânarea succesivã a cererii sale
de valorificare ºi admiterea cererii de
transfer cu nerespectarea dispoziþiilor
legale, a determinat ocuparea acestui
post, dar începând cu 1.08.2013.

Conform art.2 alin.1 teza a II-a din
Regulamentul privind transferurile nu se
poate admite o cerere de transfer pe un
post de conducere, or, în cauzã, la data
admiterii cererii de transfer nu erau posturi
de execuþie vacante, ci erau aferente
posturilor de conducere, astfel cã, susþine
contestatoarea, în mod nelegal s-a admis
cererea de transfer a domnului judecãtor
B.M., determinând ocuparea postului
vacant ºi respingerea cererii de
valorificare.

Cererea de transfer s-a admis
începând cu 01.08.2013, deci la
27.06.2013 când s-a soluþionat cererea
de valorificare postul mai era vacant, iar
contestatoarea a arãtat cã în intervalul

27.06.2013 – 1.08.2013, când a operat
transferul, s-au putut vacanta posturi la
secþiile civile, post pe care va fi mutat
judecãtorul transferat, conform speciali-
zãrii, iar postul ocupat la secþia penalã
va fi vacant, dar n-ar putea fi ocupat prin
valorificare deoarece termenul de 3 luni
a expirat.

Toate acestea dovedesc o practicã
neunitarã, imprevizibilã ºi discreþionarã a
C.S.M. ce a afectat dreptul contestatoarei
la promovare în funcþia de execuþie.

S-a solicitat anularea Hotãrârii
Plenului C.S.M. din 27.06.2013 prin care
s-a respins cererea contestatoarei de
valorificare a examenului de promovare
în funcþia de execuþie, obligarea C.S.M.
la valorificarea examenului de promovare
în funcþia de execuþie ºi promovarea la
Tribunalul Bucureºti – Secþia a II-a
Penalã, începând cu 1.09.2013.

La 12.08.2013 contestatoarea a
formulat precizãri la contestaþia iniþialã ºi
a arãtat cã în ºedinþa Plenului C.S.M. din
27.06.2013, prin Hotãrârea nr.733, s-a
hotãrât ocuparea pe o perioadã nedeter-
minatã a douã posturi vacante temporar
la Tribunalul Bucureºti, respectiv postul
judecãtorilor B.M. ºi U.M., ultimul fiind
judecãtor la Secþia a II-a Penalã a T.B.,
astfel cã exista post vacant.

Deºi exista post vacant, Consiliul
Superior al Magistraturii nu a admis
cererea de valorificare cu toate cã
solicitase anterior valorificarea chiar ºi pe
un post vacant temporar, iar C.S.M. nu
poate invoca depãºirea termenului de
valorificare de 21.06.2013 deoarece Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia de
contencios administrativ ºi fiscal ºi
Hotãrârea nr.926/bis din 13.12.2011 au
statuat cã se poate dispune valorificarea
examenului de promovare pe posturi de
execuþie cu odatã ulterioarã expirãrii
cererii de valorificare, ca urmare a unor
mãsuri dispuse în interiorul termenului de
valorificare, în cauzã T.B. a solicitat
ocuparea postului judecãtorului U.M. la
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17.06.2013 ºi nu prezintã relevanþã cã
C.S.M. a luat în discuþie cererea T.B. abia
la 27.06.2013.

S-a apreciat cã aceasta este încã un
motiv, alãturi de cele invocate iniþial,
pentru a se dispune anularea Hotãrârii
nr.772/27.06.2013 a Plenului C.S.M. ºi
obligarea C.S.M. la promovarea
contestatoarei la Tribunalul Bucureºti.

Consiliul Superior al Magistraturii a
formulat întâmpinare ºi a solicitat
respingerea contestaþiei ca nefondatã,
având în vedere cã Hotãrârea nr.773/
27.06.2013 a vacantat un post la Secþia
a II-a penalã a Tribunalului Bucureºti dar
ulterior expirãrii termenului de valorificare,
iar cererea de transfer a judecãtorului
Bãlãnescu Mihai a fost analizatã în
virtutea prioritãþii stabilite prin Hotãrârea
nr.298/2007 a Plenului C.S.M..

Dupã analiza motivelor contestaþiei, a
probelor administrate, Înalta Curte va
respinge contestaþia pentru urmãtoarele
considerente:

Contestatoarea A.M.R. a participat la
concursul de promovare în funcþii de
execuþie organizat la 3.03.2013
candidând pentru un post la Secþia a II-a
penalã a Tribunalului Bucureºti.

Pentru Secþia a II-a penalã a
Tribunalului Bucureºti a fost scos la
concurs un simplu post vacant, iar
contestatoarea s-a clasat pe poziþia a
doua.

Pentru cã media obþinutã i-a permis,
contestatoarea a solicitat, în conformitate
cu art.30 alin.1 din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare a judecãtorilor aprobat prin
Hotãrârea nr.621/21.09.2006 a C.S.M.,
valorificarea rezultatului obþinut.

Prin Hotãrârea Plenului C.S.M. nr.772/
27.06.2013 a fost respinsã cererea
contestatoarei cu motivarea cã, din datele
existente la Direcþia resurse umane ºi
organizare, la data de 21.06.2013 (când
expira termenul de 3 luni pentru
valorificarea rezultatelor concursului de

promovare în funcþii de execuþie din
03.03.2013) nu existau posturi vacante de
execuþie sau posturi care sã devinã
vacante cu o datã ulterioarã expirãrii
termenului de valorificare, ca urmare a
unor mãsuri dispuse în interiorul
termenului de valorificare.

Contestatoarea a susþinut cã a existat
un post vacant la Secþia a II-a penalã a
Tribunalului Bucureºti prin demisia unui
judecãtor al acelei secþii la 29.05.2013,
când a fost publicat în Monitorul Oficial
decretul Preºedintelui României de
eliberare din funcþie, iar pe acest post a
fost transferat, în mod nelegal, un
judecãtor de la Tribunalul Prahova, însã,
aceste susþineri sunt nefondate.

Prin Hotãrârea nr.560/20.06.2013 a
Secþiei pentru judecãtori a C.S.M. a fost
admis transferul judecãtorului B.M. de la
Tribunalul Prahova la Tribunalul
Bucureºti, având în vedere cã acesta
formulase o cerere de transfer.

În aceste condiþii, C.S.M. a avut de
soluþionat o cerere de valorificare a
rezultatelor unui concurs de promovare
în funcþie de execuþie ºi o cerere de
transfer pentru aceeaºi instanþã, respectiv
Tribunalul Bucureºti.

Conform art. 1 din Hotãrârea nr.298/
19.04.2007 a Plenului C.S.M. „cererile de
valorificare formulate de candidaþii la
concursul de promovare au prioritate
atunci când vin în concurs cu cereri de
transfer ale candidaþilor care au fost
admiºi pentru promovare pe loc la
concurs ºi nu au prioritate atunci când vin
în concurs cu alte cereri de transfer,
formulate de alþi judecãtori sau procurori
decât aceia care au promovat pe loc în
urma concursului”.

În raport de aceste dispoziþii, se
constatã cã, în mod legal, a fost analizatã,
cu prioritate, cererea de transfer a
judecãtorului B.M..

Deºi contestatoarea a apreciat cã
transferul ar fi fost dispus cu încãlcarea
dispoziþiilor art.2 alin.2 din Regulamentul
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privind transferurile pentru cã a fost
organizatã o analizã a cererilor de transfer
deºi nu au trecut 2 luni de la precedente
analizã, se constatã cã aceste susþineri
sunt nefondate.

Prin Hotãrârea nr.488/4.06.2013 a
Plenului C.S.M. s-a analizat tocmai
situaþia cererilor de transfer ce vor veni
în concurs cu cererile de valorificare
nesoluþionate ºi s-a stabilit cã cererile de
valorificare vor fi soluþionate ulterior celor
de transfer.

De altfel, la data de 20.06.2013 a fost
organizatã sesiunea de transferuri, fiind
analizate cereri de transfer ale
judecãtorilor de la instanþe de toate
gradele.

Oricum, în aceastã cauzã nu se
analizeazã legalitatea hotãrârii C.S.M.
prin care s-a dispus transferul
judecãtorului B.M. de la Tribunalul
Prahova la Tribunalul Bucureºti.

Nici susþinerile contestatoarei
referitoare la existenþa unui post vacant
ca urmare a emiterii Hotãrârii nr.733/
27.06.2013 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii, nu pot fi primite.

Prin Hotãrârea nr.733/27.06.2013 a
Plenului C.S.M. s-a dispus ocuparea pe
o perioadã nedeterminatã a douã posturi
temporare vacante la Tribunalul Bucureºti
în condiþiile art.1341 din Legea nr.304/
2004, în considerentele hotãrârii
precizându-se cã cele douã posturi sunt
cele ale judecãtorilor B.M. ºi U.M.,
judecãtori care au fost detaºaþi în anul
2013 pentru o perioadã de 3 ani.

Dupã cum se poate observa, cele
douã posturi vor putea fi ocupate numai
dupã data de 27.04.2013, în raport de
hotãrârea Plenului C.S.M. ºi ele au
devenit vacante dupã data de 21.06.2013,
datã la care expirã termenele de 3 luni
pentru valorificarea rezultatelor
concursului din 3.03.2013, astfel cã, în
mod legal C.S.M. nu o putea promova pe
contestatoare pe unul dintre aceste
posturi.

De asemenea, în raport de data
emiterii Hotãrârii nr.733/2013
(27.06.2013) nu sunt incidente nici
argumentele avute în vedere de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia de
contencios administrativ ºi fiscal în
jurisprudenþa sa potrivit cãrora pentru
soluþionarea cererilor de valorificare a
rezultatelor concursului de promovare a
judecãtorilor ºi procurorilor în funcþii de
execuþie, pot fi utilizate ºi posturile
devenite vacante cu o datã ulterioarã
expirãrii termenului de valorificare, ca
urmare a unor mãsuri dispuse în interiorul
acestui termen.

Nu vor putea fi reþinute susþinerile
contestatoarei în sensul incidenþei
argumentelor din jurisprudenþa Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie pentru cã
Tribunalul Bucureºti ar fi cerut Consiliului
Superior al Magistraturii încã din
17.06.2013, anterior expirãrii termenului
de valorificare a rezultatelor concursului
de promovare în funcþii de execuþie,
ocuparea pe o perioadã nedeterminatã a
postului ocupat de judecãtorul U.M.,
detaºat la DIICOT, începând cu
1.07.2013, deoarece, aºa cum s-a arãtat,
Înalta Curte a subliniat cã mãsurile trebuie
sã fie dispuse în interiorul acestui termen
ºi nu cerute.

S-ar fi putut analiza incidenþa
argumentelor reþinute în jurisprudenþa
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
de contencios administrativ ºi fiscal numai
dacã mãsura ocupãrii pe o perioadã
nedeterminatã a celor douã posturi
vacante la Tribunalul Bucureºti în
condiþiile art.1341 din Legea nr.304/2004
s-ar fi dispus de cãtre Plenul C.S.M. pânã
la 21.06.2013, dar cum mãsura a fost
dispusã la 27.06.2013, contestatoarea nu
ar putea sã solicite promovarea pe unul
dintre cele douã posturi pentru cã nu era
vacant la 21.06.2013.

Pentru toate aceste considerente,
contestaþia va fi respinsã ca nefondatã.
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(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 6126 din 12 septembrie
2013, Dosar nr. 214/1/2013)

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:

Prin Hotãrârii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1134 din 13
decembrie 2012 au fost respinse cererile
de valorificare a rezultatelor obþinute la
concursul de promovare din data de 25
martie 2012 formulate de judecãtoarele
T.E.M., S.R.D., A.C.T., I.C., prin
promovarea la Curtea de Apel Braºov -
Secþia penalã ºi pentru cauze cu minori
ºi de familie.

Pentru a pronunþa hotãrârea atacatã
Plenul CSM a reþinut urmãtoarele:

Recurentele au participat la concursul
de promovare efectivã în funcþie de
execuþie din data de 25 martie 2012,
optând pentru promovarea la Curtea de
Apel Braºov - Secþia penalã ºi pentru
cauze cu minori ºi de familie. Potrivit
rezultatelor finale ale concursului,
doamna judecãtor T.E.M. s-a clasat pe
poziþia a patra, obþinând media generalã
8,625, doamna judecãtor S.R.D. s-a
clasat pe poziþia a cincea, obþinând media
generalã 8,100, doamna judecãtor A.C.T.
s-a clasat pe poziþia a ºaptea, iar doamna
judecãtor I.C. s-a clasat pe poziþia a opta,
obþinând media generalã 7,450.

Pentru promovarea efectivã la Curtea
de Apel Braºov - Secþia penalã ºi pentru
cauze cu minori ºi de familie, a fost scos
la concurs un post, care a fost ocupat prin
promovare de cãtre candidatul care s-a

clasat pe poziþia a doua, respective
domnul judecãtor G.C.C., ca urmare a
invalidãrii rezultatului obþinut de candi-
datul de pe prima poziþie; de asemenea,
candidatul situat pe poziþia a treia a fost
promovat prin valorificarea rezultatului
obþinut la concursul de promovare în
funcþie de execuþie din data de 25 martie
2012.

Astfel, s-a constatat cã în conformitate
cu art.30 alin.(1) din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor, „judecãtorii ºi procurorii care
îndeplinesc condiþiile prevãzute de art.27,
dar care, ca urmare a lipsei posturilor
vacante, nu au fost promovaþi, pot fi numiþi
în posturile care se vacanteazã la
instanþele ºi parchetele pentru care au
optat la înscriere, în termen de 6 luni de
la data comunicãrii rezultatelor finale ale
concursului”.

S-a reþinut, totodatã, cã rezultatele
concursului din data de 25 martie 2012
au fost publicate în data de 10 aprilie
2012, astfel cã termenul de 6 luni privind
valorificarea rezultatelor s-a împlinit 10
octombrie 2012.

La data de 23 octombrie 2012, Plenul
Consiliului Superior a respins, prin
Hotãrârea nr.938, cererile de valorificare
formulate de doamnele judecãtor T.E.M.,
S.R.D., A.C.T., I.C., pe motivul lipsei
posturilor de judecãtor vacante la Curtea
de Apel Braºov - Secþia penalã ºi pentru
cauze cu minor ºi de familie.

Plenul CSM a mai reþinut cã prin
Hotãrârea nr.1098/28.11.2012 a aprobat
ocuparea a 2 posturi temporar vacante la

4. Concursul de promovare efectivã în funcþie de execuþie a judecãtorilor ºi
procurorilor. Hotãrârea de principiu a Plenului C.S.M. prin care s-a statuat ca
fiind posibilã utilizarea în procedura de valorificare ºi a posturilor devenite
vacante cu o datã ulterioarã expirãrii termenului de valorificare, dar ca urmare a
unor mãsuri dispuse în interiorul acestui termen, are în vedere situaþiile în care
vacantarea unor posturi de judecãtor sau procuror este certã ºi este dispusã în
interiorul termenului de valorificare, devenind efectivã ulterior împlinirii
termenului menþionat.
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nivelul Curþii de Apel Braºov, în condiþiile
art.134 indice 1 din Legea nr.304/2004,
însã aceastã hotãrâre a fost pronunþatã
ulterior împlinirii termenului de
valorificare.

În fine, Plenul CSM a mai reþinut cã
nu prezintã relevanþã faptul cã unul din
posturi s-a vacantat temporar în interiorul
termenului de valorificare a rezultatelor,
în condiþiile în care posturile temporar
vacante nu pot fi utilizate pentru
valorificare, decât dupã aprobarea
ocupãrii lor, mãsura ocupãrii acestora
dispunându-se ulterior expirãrii
termenului de valorificare.

Împotriva Hotãrârii nr.1134 din 13
decembrie 2012 a Plenului CSM au
declarat recurs T.E.M., S.R.D., A.C.T.,
I.C. susþinând cã hotãrârea atacatã este
nelegalã ºi netemeinicã pentru
urmãtoarele motive, respectiv argumente:

Prin Hotãrârea nr. 926 bis/13.12.2011
a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii s-a statuat, ca urmare a
practicii judiciare conturate în cadrul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie – Secþia
de contencios administrativ ºi fiscal prin
deciziile nr. 1657/18 martie 2011 ºi nr.
2262/14 aprilie 2011, regula potrivit cãreia
pentru soluþionarea cererilor de
valorificare a rezultatelor concursului de
promovare a judecãtorilor ºi procurorilor
în funcþii de execuþie, pot fi utilizate ºi
posturile devenite vacante cu o datã
ulterioarã expirãrii termenului de
valorificare, ca urmare a unor mãsuri
dispuse în interiorul acestui termen. Or,
cele douã posturi a cãror ocupare s-a
dispus prin Hotãrârea nr. 1098/
28.11.2012 au devenit vacante cu mult
înaintea datei de 10 octombrie 2012 (când
s-a împlinit termenul de 6 luni privind
valorificarea rezultatelor concursului de
promovare, potrivit prevederilor art. 30 din
Hotãrârea nr. 621/2006 a Consiliului
Superior al Magistraturii), conducerea
Curþii de Apel Braºov solicitând, în
decursul anului 2012, ocuparea unor

posturi devenite vacante, în condiþiile art.
134 din Legea nr. 304/2004 republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ca urmare a alegerii unui judecãtor ca
membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, a numirii unui alt judecãtor
la Inspecþia Judiciarã pe o perioadã de
ºase ani sau a detaºãrii unui magistrat
ca formator cu normã întreagã la ªcoala
Naþionalã de Grefieri.

Prin urmare, recurentele apreciazã cã
sunt întrunite condiþiile de admitere a
cererilor lor de valorificare a rezultatelor
concursului de promovare din 25 martie
2012, întrucât cele douã posturi de
judecãtor la Curtea de Apel Braºov a
cãror ocupare a fost decisã de Consiliul
Superior al Magistraturii prin Hotãrârea
nr. 1098/28 noiembrie 2012 au devenit
vacante cu o datã ulterioarã expirãrii
termenului de valorificare, ca urmare a
unor mãsuri dispuse în interiorul acestui
termen.

Din punct de vedere procedural,
recursul a fost întemeiat pe prevederile
art. 29 alin. 7 ºi 9 din Legea nr. 317/2004.

Pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii a formulat întâmpinare,
solicitând respingerea recursului ca
nefondat.

Analizând hotãrârea atacatã ºi actele
care au stat la baza acesteia, instanþa de
recurs constatã cã recursurile sunt
neîntemeiate, urmând a fi respinse pentru
urmãtoarele considerente:

Potrivit art. 30 alin. 1 din Regulamentul
aprobat prin Hotãrârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.
621/2006, cu modificãrile ulterioare, în
vigoare la acea datã, „judecãtorii ºi
procurorii care îndeplinesc condiþiile
prevãzute la art. 27, dar care nu au fost
promovaþi ca urmare a lipsei posturilor
vacante, pot fi promovaþi în posturile ce
se vacanteazã la instanþele ºi parchetele
pentru care au optat la înscriere, în termen
de 6 luni de la data comunicãrii
rezultatelor finale ale concursului”.
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Termenul de valorificare de 6 luni este
un termen fix ºi are natura juridicã a unui
termen de decãdere, întrucât la data
împlinirii acestuia candidatul pierde
dreptul de a promova.

Rezultatele finale ale concursului au
fost publicate la data de 10 aprilie 2012,
astfel cã termenul de 6 luni privind
valorificarea rezultatelor concursului s-a
împlinit la data de 10 octombrie 2012.

Prin Hotãrârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1098/
28.11.2012 s-a aprobat ocuparea a 2
posturi temporar vacante la nivelul Curþii
de Apel Braºov, în condiþiile art. 134 din
Legea nr. 304/2004, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, respectiv posturile
domnilor judecãtori B.S.G. ºi C.M.D..

Având în vedere cã aceste posturi
s-au vacantat dupã împlinirea termenului
de valorificare, prevãzut de art. 30 din
Regulamentul sus-menþionat, ca urmare
a unor mãsuri dispuse, de asemenea,
dupã împlinirea termenului de valorificare,
apreciem cã Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a respins în mod legal
cererea recurentei.

De menþionat cã, atât hotãrârea de
principiu prin care s-a statuat ca fiind
posibilã utilizarea în procedura de
valorificare ºi a posturilor devenite
vacante cu o datã ulterioarã expirãrii
termenului de valorificare, dar ca urmare
a unor mãsuri dispuse în interiorul acestui
termen, cât ºi deciziile nr. 1657/18 martie
2011 ºi nr. 2262/14 aprilie 2011
pronunþate de Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie – Secþia de contencios

administrativ ºi fiscal, au în vedere
situaþiile în care vacantarea unor posturi
de judecãtor sau procuror este certã ºi
este dispusã în interiorul termenului de
valorificare, devenind efectivã ulterior
împlinirii termenului menþionat (de
exemplu promovarea unui judecãtor la
instanþa superioarã ca urmare a validãrii
rezultatelor unui concurs în interiorul
termenului de 6 luni, dar cu precizarea
datei de începere a activitãþii la instanþa
la care a fost promovat la o datã
apropiatã, ulterioarã acestui termen).

În speþã existenþa posturilor vacante
create ca urmare a art. 1341 din Legea
nr. 304/2004, republicatã, cu modificãrile
ulterioare, la nivelul Curþii de Apel Braºov,
a devenit certã numai ca urmare a
adoptãrii Hotãrârii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1098/28
noiembrie 2012, prin care s-a aprobat
ocuparea acestor posturi. Potrivit art. 1341

alin. 2 din Legea nr. 304/2004, „numãrul
posturilor vacante temporar care se pot
ocupa în cazurile prevãzute la alin. 1 se
aprobã pentru fiecare instanþã sau, dupã
caz, parchet de Consiliul Superior al
Magistraturii, la propunerea ordonatorilor
de credite”.

Pentru considerentele menþionate,
având în vedere cã în speþã vacantarea
unor posturi nu a intervenit în interiorul
termenului de valorificare prevãzut de art.
30 alin. 1 din Regulamentul în vigoare la
acea datã, Înalta Curte va respinge
recursul formulat de reclamante în baza
art. 29 alin. 7 din Legea nr. 317/2004, ca
nefondat.

5. Menþinerea în funcþie a judecãtorilor dupã împlinirea vârstei de pensionare
este facultativã. Avizarea pozitivã în acest sens este condiþionatã de existenþa
anumitor circumstanþe, fiind un mijloc de utilizare eficientã a resurselor umane
de care dispune sistemul judiciar, ceea ce presupune ca judecãtorul menþinut
în funcþie sã fie în mãsurã sã funcþioneze efectiv.

(Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a
VIII-a contencios administrativ ºi fiscal,
sentinþa civilã nr. 3399 din 5 noiembrie
2013, Dosar nr. 4803/1/2012)

Prin cererea formulatã la data de
02.07.2012 reclamantul D.S. a solicitat
instanþei de contencios administrativ
anularea hotãrârii nr. 517/14.06.2012,
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adoptatã de pârâtul Consiliul Superior al
Magistraturii, prin care s-a respins
cererea privind acordarea avizului anual,
pentru menþinerea în funcþia de judecãtor
dupã împlinirea vârstei de 65 de ani ºi, în
consecinþã, înaintarea cãtre Preºedintele
României a propunerii de eliberare din
funcþia de judecãtor la Tribunalul
Mehedinþi, începând cu data de
20.06.2012, în temeiul dispoziþiilor art. 83,
teza a II-a, din Legea nr. 303/2004
republicatã.

În motivarea cererii, reclamantul a
arãtat urmãtoarele:

Prin hotãrârea nr. 305/19.05.2011,
pronunþatã de Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii, s-a avizat menþinerea in
funcþie, începând cu data de 20.06.2011,
si pana la data de 20.06.2012.

Potrivit hotãrârii nr. 10/09.04.2012, a
Colegiului de Conducere a Tribunalului
Mehedinþi, s-a hotãrât menþinerea în
funcþia de judecãtor, nefiind învederate
aspecte din care sã rezulte ca nu ar fi în
mãsurã sã-ºi desfãºoare activitatea în
condiþii corespunzãtoare, hotãrâre care a
fost înaintatã Consiliului Superior al
Magistraturii cu aviz favorabil.

Prin nota de relaþii emisã de direcþia
Resurse Umane si Organizare - Serviciul
Resurse Umane pentru Instanþele Jude-
cãtoreºti, s-a fãcut propunere Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii de
admitere a acestei cereri si acordarea
avizului anual pe perioada 20.06.2012 -
20.06.2013, propunerea ce trebuia sa fie
discutatã în ºedinþa plenului din
26.04.2012.

Din motive obiective, plenul Consiliului
Superior al Magistraturii nu s-a þinut, fiind
reprogramat în data de 07.05.2012, fiind
amânat din motive medicale.

Prin hotãrârea nr. 287 din 07.05.2012,
pronunþatã de secþia pentru judecãtori, s-a
hotãrât suspendarea din funcþia de
judecãtor, ca urmare a punerii în miºcare
a acþiunii penale prin ordonanþa nr. 309/
P/2012, din data de 04.05.2012, emisã

de Parchetul de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie si Justiþie.

În data de 12.06.2012, a înaintat
preºedintelui Consiliului Superior al
Magistraturii, cererea nr. 667, prin care a
rugat sa fie programat pentru a susþine
interviul pentru continuarea activitãþii.

Plenul Consiliului Superior al Magis-
traturii nu l-a programat sa susþinã acest
interviu, nici nu l-a încunoºtinþat ca trebuie
sã se prezinte ºi a hotãrât respingerea
cererii de acordare a avizului anual, fãrã
nicio altã motivare.

Plenul Consiliului Superior al Magis-
traturii nu a þinut cont de dispoziþiile art.
5, indice 2, în care se aratã ca „orice
persoana este consideratã nevinovatã
pânã la stabilirea nevinovãþiei sale printr-o
hotãrâre penala definitivã” ºi nici de
perioada prin care s-a dispus suspen-
darea sa, începând cu data de 07.05.10
12, ºi-a aplicat în mod nelegal hotãrârea
nr. 517.

Prin întâmpinare, pârâtul a invocat
excepþia necompetenþei materiale, iar prin
decizia civilã nr. 1400/22.02.2012 Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie - Secþia
Contencios Administrativ ºi Fiscal ºi-a
declinat competenþa în favoarea acestei
instanþe.

Dupã declinare, pârâtul a formulat o
completare la întâmpinare, în care a arãtat
cã reclamantul nu a dovedit existenþa unui
drept sau interes legitim prevãzut de lege
în favoarea sa ºi încãlcat atâta vreme cât
acordarea avizului anual pentru menþi-
nerea în activitate este o vocaþie ºi nu un
drept iar continuarea activitãþii de jude-
cãtor nu mai era posibilã întrucât
intervenise suspendarea din funcþie, ca
urmare a punerii în miºcare a acþiunii
penale împotriva sa.

La dosar s-au depus, în copie,
hotãrârea contestatã, înscrisurile pe care
aceasta s-a fundamentat ºi sentinþa
penalã nr. 98/2012/01.03.2013, pronun-
þatã de Judecãtoria Caransebeº.

Analizând actele dosarului în raport cu
susþinerile pãrþilor Curtea constatã cã
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sentinþa atacatã este nelegalã, pentru
considerentele de mai jos.

Conform art. 83 alin. 1 din Legea nr.
303/2004, judecãtorii, procurorii,
magistraþii-asistenþi de la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, precum ºi personalul
de specialitate juridicã prevãzut la art. 87
alin. (1) pot fi menþinuþi în funcþie dupã
împlinirea vârstei de pensionare prevã-
zute de lege, pânã la vârsta de 70 de ani.
Pânã la vârsta de 65 de ani, magistratul
poate opta sã rãmânã în funcþie, însã
dupã împlinirea acestei vârste, pentru
menþinerea în activitate este necesar
avizul anual al Consiliului Superior al
Magistraturii.

Din lectura textului citat reiese cã
menþinerea în funcþie a judecãtorilor dupã
împlinirea vârstei de pensionare este
facultativã atât pentru solicitant cât ºi
pentru factorul de decizie. Altfel spus, atât
solicitarea de menþinere în funcþie cât ºi
aprobarea acesteia (cu toatã procedura
de rigoare, inclusiv avizul favorabil al
CSM), se aflã la latitudinea solicitantului
ºi respectiv al factorului de decizie.

Procedura de menþinere în funcþie este
reglementatã de Hotãrârea plenului CSM
nr. 661/2008, care la pct. 8 prevede cã în
fundamentarea punctelor de vedere care
însoþesc propunerea de avizare vor fi
avute în vedere orice aspecte din care sã
rezulte dacã solicitantul este în mãsurã
sã îºi continue activitatea în condiþii
corespunzãtoare.

La data la care s-a discutat avizarea
cererii formulatã de reclamant, acesta era
suspendat din funcþie, ca urmare a
hotãrârii nr. 287/07.05.2012, adoptatã de
secþia pentru judecãtori a CSM. Prin
urmare, Curtea constatã cã, la acea datã,
reclamantul nu era în mãsurã sã îºi
continue activitatea în condiþii corespun-
zãtoare, în sensul pct. 8 din Hotãrârea
plenului CSM nr. 661/2008 ºi ca atare
respingerea cererii privind acordarea
avizului anual, dispusã prin hotãrârea
contestatã, s-a impus ca o soluþie legalã.

Sintetizând, Curtea constatã pe de o
parte cã avizarea pozitivã a menþinerii în
funcþie nu este obligatorie, fiind
condiþionatã de existenþa anumitor
circumstanþe ºi pe de altã parte cã în
cauzã reclamantul nu-ºi putea desfãºura
activitatea la momentul când i-a fost
analizatã cererea, întrucât era suspendat
din funcþie. Or, menþinerea în funcþie dupã
împlinirea vârstei de pensionare este în
primul rând un mijloc de utilizare eficientã
a resurselor umane de care dispune
sistemul judiciar, ceea ce presupune ca
judecãtorul menþinut în funcþie sã fie în
mãsurã sã funcþioneze efectiv.

Având în vedere considerentele
expuse, Curtea constatã cã în sarcina
pârâtului nu se poate reþine un refuz
nejustificat, în sensul art. 2 lit. i din Legea
nr. 554/2004, astfel cã va respinge
acþiunea ca neîntemeiatã.

6. Concursul de promovare a judecãtorilor ºi procurorilor în funcþii de
execuþie. Nerespectarea obligaþiei de asigurare a caracterului confidenþial al
numelui candidatului în procedura de concurs. Lipsa obligaþiei în cazul comisiei
de soluþionare a contestaþiilor la baremul de notare.

(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia nr. 7277 din 14 noiembrie
2013, Dosar nr. 8221/1/2012)

Din examinarea lucrãrilor din dosar,
constatã urmãtoarele:

I. Circumstanþele cauzei

1. Obiectul acþiunii deduse judecãþii
Prin cererea de recurs adresatã

acestei instanþe ºi înregistratã sub
nr.8221/1/21.12.2012, recurentul A.F.A.
a solicitat, în contradictoriu cu intimatul
Consiliul Superior al Magistraturii,
anularea Hotãrârii nr.1084/28.11.2012 ºi
nr.1085/29.11.2012 emisã de cãtre Plenul
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Consiliului Superior al Magistraturii,
precum ºi obligarea acesteia de a
organiza un nou concurs pentru promo-
varea efectivã în funcþia de execuþie la
Curtea de Apel Iaºi.

Prin Hotãrârea nr.1084/2012 s-a
dispus de Plenul CSM validarea
rezultatelor concursului de promovare a
funcþiei de execuþie organizat în
4.11.2012, pentru un post de execuþie
vacant la Curtea de Apel Iaºi, iar prin
Hotãrârea nr.1085/2012 s-a dispus de
cãtre Plenul CSM, promovarea efectivã
a judecãtoarei P.M.C. la Curtea de Apel
Iaºi, Secþia contencios administrativ ºi
fiscal.

În motivarea recursului s-a invocat
urmãtoarele:

Încãlcarea obligaþiei de asigurare a
caracterului confidenþial al numelui
candidaþilor în procedura de concurs cu
consecinþa vicierii rezultatelor finale ale
concursului de promovare;

Procedura de concurs reglementatã
prin Hotãrârea Plenului CSM nr.621/2006,
impune caracterul confidenþial al numelui
candidatului în procedura de evaluare,
corectare, soluþionare a contestaþiilor la
barem si contestaþiilor la notã.

Soluþionarea contestaþiilor la barem
fãrã anonimizarea numelui candidatului
contestator a dat posibilitatea influenþãrii
rezultatelor finale de cãtre comisia de
soluþionare a contestaþiilor la barem,
deoarece membrii comisiei au cunoscut
numãrul de judecãtori participanþi efectiv
la concurs, judecãtorii care au contestat
baremul iniþial ºi întrebãrile contestate,
fãrã ca din punct de vedere regulamentar
sã aibã acest drept. Niciun membru al
comisiilor de concurs (de soluþionare a
contestaþiilor la barem ºi la notã) nu are
voie sã cunoascã numele candidatului
contestator, având în vedere caracterul
confidenþial al candidatului, tocmai în
scopul eliminãrii posibilitãþii de fraudare
a concursului de promovare.

Acest aspect rezultã din interpretarea
coroboratã a prevederilor art.19 alin.3, 4,

art.20 alin.4 coroborat cu art.24 alin.3 ºi
4 din Regulamentul de concurs
(Hotãrârea Plenului CSM nr.621/2006).

Confidenþialitatea judecãtorilor
candidaþi nu a fost respectatã de cãtre
comisia de organizare a concursului
deoarece a impus formularea contesta-
þiilor la barem cu indicarea numelui, a
prenumelui ºi a instanþei la care
funcþioneazã judecãtor contestator
(conform modelului obligatoriu publicat
sub semnãturã pe pagina web CSM), fãrã
utilizarea codului primit de fiecare
judecãtor înaintea începerii probele
scrise. În acest context, codul primit în
urma extragerii desfãºurate la momentul
intrãrii în sala de concurs este fãrã
relevanþã, or dispoziþiile legale mai sus
indicat relevã contrariul.

Procedura de concurs este nulã ºi
vãdit nelegalã atâta timp cât s-a cunoscut
de cãtre membrii comisiilor de elaborare
a subiectelor ºi de soluþionare a
contestaþiilor la barem identitatea
judecãtorilor ce a au contestat baremul
iniþial (a se vedea relevanþa prin prisma
art.14 alin.1 din Regulamentul de
concurs) cu posibilitatea concretã de
influenþare a rezultatelor finale, ca urmare
a încãlcãrii unor dispoziþii legale ºi a
refuzului de soluþionare în concret a
contestaþiilor la barem în raport de
argumentele expuse în contestaþii.

B) încãlcarea obligaþiilor impuse de
Regulamentul de concurs prin prevederile
art.13 lit.a, b, d1 ºi e, de cãtre comisiile
de elaborare a subiectelor ºi de
soluþionare a contestaþiilor la disciplina
Drept administrativ; obligaþia de la lit.a) –
„sã fie in concordanþã cu tematica ºi
bibliografia aprobate ºi publicate de
Consiliul Superior al Magistraturii ºi de
Institutul Naþional al Magistraturii” – nu
s-a respectat principiul specializãrii în
raport de materia de concurs întrucât la
probã practicã, întrebarea nr.10, Grila
nr.1, viza materia dreptului procesual civil
ºi nu o problemã de drept administrativ
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întrucât se solicita sã se stabileascã dacã
plângerea are caracter nefondat sau este
lipsitã de interes;

- aceeaºi problemã, a încãlcãrii
specializãrii, intervine ºi în cazul întrebãrii
nr.3, proba practicã, din Grila nr.1
deoarece, dincolo de cerinþa expresã a
întrebãrii -ce a hotãrât instanþa? - comisia
de soluþionare a contestaþiei a considerat
(cu de la sine putere) cã problema de
soluþionat era: cum se dovedeºte calitatea
de moºtenitor?, aspect ce nu se
circumscrie dreptului administrativ ci
dreptului civil ºi dreptului procesual civil.

obligaþia de la lit.b) - „sã asigure o
cuprindere echilibratã a materiei studiate,
sã aibã grad de complexitate corespun-
zãtor conþinutului tematicii ºi bibliografiei,
pentru a fi tratate in timpul stabilit” –

- nu au asigurat o repartizare
echilibratã a întrebãrilor la disciplina Drept
administrativ în raport de bibliografia
indicatã, la proba practicã din 10 întrebãri
2 întrebãri fiind fundamentate pe OUG
nr.34/2006 ºi 2 întrebãri din prevederile
Legii nr.188/1999 (Grila 1, întrebãrile 1,
2, 5 ºi 10), adicã aproape jumãtate din
speþe din 2 legi faþã de cele 13 acte
normative din bibliografie.
obligaþia de la lit.d1) - „sã nu conþinã
probleme controversate - doctrinã sau
practicã”

– la proba practicã, întrebarea nr.1,
Grila nr.1, problema de drept de rezolvat
(motivarea sau nemotivarea actului
administrativ) are caracter controversat
jurisprudenþa ÎCCJ, fapt reliefat de
bibliografia datã pentru concurs ºi indica
contestaþia la barem.

De asemenea, soluþia aleasã de
comisia de elaborare a subiectelor vine
în con cu jurisprudenþa ÎCCJ, secþia
contencios administrativ, indicatã în
bibliografia concurs ºi consideratã
relevantã, reliefatã de Deciziile nr. 1580/
11.04.20 nr.3389/24.06.2010 ºi nr.4513/
22.10.2009 (jurisprudenþa pe anul 2009
a S.C.A.F) practica instanþei supreme

fiind în sensul rãspunsului de la lit.A,
instanþa supremã considerând cã actul nu
întruneºte cerinþa motivãrii atâta timp cât
nu sunt explicita condiþiile angajãrii
rãspunderii, a sancþionãrii disciplinare ori
a mobilitãþii din funcþia de înalt funcþionar
public, de o manierã care sã permitã
realizarea controlului de legalitate ºi
temeinicie de cãtre instanþa de contencios
administrativ, prin descrierea faptelor
imputate, a sarcinilor de serviciu
încãlcate, a existenþei vinovãþiei etc.

În consecinþã, întrebarea nu putea fi
adresatã.

- obligaþia de la lit.e) - „sã asigure o
repartizare echilibratã a rãspunsurilor
corecte ºi a numãrului de rãspunsuri
corecte între variantele de rãspuns” –

- la întrebarea nr.3, proba practicã,
Grila nr.1, nici unul dintre rãspunsuri nu
era corect în raport de probatoriul
administrat ºi enumerat expres ºi explicit
în cuprinsul speþei însã, comisia de
soluþionare a contestaþiilor la barem nu a
luat în considerare probatoriul expus aºa
cum a precizat în pretins soluþionare a
contestaþiei la barem.

- la proba teoreticã, Grila nr.1,
întrebarea nr.1, comporta 2 rãspunsuri ºi
nu unul singur, ulterior fiind reþinute 3
variante de rãspuns.

Încãlcarea flagranta a unor dispoziþii
legale la soluþionarea contestaþiilor la
barem la disciplina Drept administrativ, a
jurisprudenþei relevante a ÎCCJ-SCAF
datã în bibliografia de concurs sau
regãsitã în practica instanþei supreme, în
scopul stabilirii unei anumite ierarhii finale,
precum ºi ignorarea greºelilor semantice
existente în întrebãrile adresate candi-
daþilor de naturã a afecta posibilitatea
alegerii unui rãspuns corect, toate
conducând la vicierea rezultatelor finale ale
concurs de promovare;

Fraudarea rezultatelor finale de cãtre
aceastã comisie având în vedere
prevederile art.14 alin.1 ºi art.20 alin.8 din
Regulamentul de concurs coroboratã
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situaþia personalã a membrilor comisiilor
de elaborare a subiectelor ºi cei din
comisia de soluþionare a contestaþiilor la
barem - colegi de complet sau de secþia
la ÎCCJ, colegi la Curtea de Apel
Bucureºti sau foºti colegi la aceastã
instanþã, membri în comisii de concurs la
aceiaºi disciplinã ºi cu ocazia altor
concursuri de promovare, dupã cum
rezultã din evidenþele pârâtului CSM.

Refuzul de soluþionare a contestaþiilor
la barem în raport de argumentele prezen-
tate în cadrul contestaþiei de reclamant ºi
nepublicarea motivãrii soluþiilor date de
comisia de soluþionare a contestaþiilor la
disciplina Drept administrativ;

Contestaþiile la barem la disciplina
drept administrativ nu au fost soluþionate
deoarece argumentarea comisiei nu
concordã ºi nu se circumscriu motivelor
expuse în contestaþie.

De asemenea, nu s-a publicat baremul
definitiv ºi nici motivarea contestaþiilor la
barem, ci doar aparenta soluþionare a
contestaþiilor la barem, conform calen-
darului aprobat de cãtre CSM, fiind
încãlcatã astfel procedura de concurs.
Susþinerea pârâtului CSM cã au fost
îndeplinite obligaþiile legale stabilite în
sarcina comisiei de organizare a con-
cursului este contrazisa chiar de cãtre
materialele publicate pe pagina web, unde
apare doar baremul final la proba
teoreticã nu ºi cel final la proba practicã.

Lipsa de imparþialitate a d-lui judecãtor
P.H., a doamnelor judecãtor I.C., B.G. ºi
V.R., ca urmare a cunoaºterii numelui
candidaþilor la concurs în procedura de
soluþionare a contestaþiilor la barem.

De asemenea, prezenþa a doi
judecãtori de la Curtea de Apel laºi în
cadrul comisiilor de concurs este de
naturã a pune în discuþie o eventualã lipsã
de obiectivitate a procedurilor de concurs
deoarece concursul de promovare viza
exclusiv 1 post la Curtea de Apel Iaºi.

Aceastã motivare li s-a adãugat
concluziile scrise cel vizând „refuzul de
soluþionare a cererii de invalidare a

rezultatelor fiscale ale concursului de
cãtre Plenul CSM, argumentele apreciate
de cãtre instanþã ca neavând o existenþã
proprie ci subsumatã. Hotãrârea nr.1084/
28.11.2012 a Plenului CSM de validare a
rezultatelor concursului de promovare în
funcþia de execuþie.

2. Apãrãrile intimatelor
Intimatul CSM, prin întâmpinare, a

solicitat respingerea recursului ca nefon-
dat, arãtând cã argumentele recurentului
vizeazã, în esenþã, o pretinsã nesocotire
a prevederilor art. 13 lit. a), b), d1) ºi c)
din Regulamentul de concurs ºi o pretinsã
încãlcare a dispoziþiilor legale ºi a
jurisprudenþei Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie de cãtre comisiile de elaborare a
subiectelor ºi de soluþionare a contes-
taþiilor la disciplina Drept administrativ.

În detalierea poziþiei sale, CSM a
arãtat cã domnul judecãtor A.F.A.
precizeazã cã procedura de concurs
reglementatã prin Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor aprobat prin Hotãrârea nr.
621 din 21 I septembrie 2006 a Consiliului
Superior al Magistraturii, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare impune
caracterul confidenþial al numelui
candidatului în procedura de soluþionare
contestaþiilor la barem fãcând trimitere la
prevederile art. 19 alin. (3) ºi (4), an. 20
alin. (4) coroborat cu art. 24 alin. (3) ºi (3)
din Regulament.

In opinia recurentului, confidenþia-
litatea candidaþilor nu a fost respectatã
de cãtre Comisia de organizare a
concursului deoarece, prin modelul
publicat pe site-ul Consiliului, a impus
formularea contestaþiilor la barem cu
indicarea numelui, prenumelui ºi a
instanþei la care funcþioneazã contes-
tatorul.

Referitor la criticile recurentului legate
de modul de elaborare a subiectelor ºi
soluþionare a contestaþiilor la barem, critici
potrivit cãrora nu s-a respectat principiul
specializãrii, nu s-a asigurat o repartizare
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echilibratã a întrebãrilor la disciplina drept
administrativ în raport cu bibliografia
indicatã, unele întrebãri au cuprins pro-
bleme controversate de drept, soluþio-
narea contestaþiilor s-a fãcut cu încãl-
carea dispoziþiilor legale, iar greºelile
semantice existente în întrebãrile adre-
sate candidaþilor au afectat posibilitatea
alegerii unui rãspuns corect, arãtãm
urmãtoarele:

Aºa cum reiese din procesele de
soluþionare a contestaþiilor. Comisia de
soluþionare a contestaþiilor a avut în
vedere toate contestaþiile la baremele de
evaluare ºi notare formulate de recurent.
De altfel, o întrebare contestatã de acesta
a fost anulatã, ca urmare a admiterii
contestaþiei, cu consecinþa acordãrii
punctajului aferent acestei întrebãri
tuturor candidaþilor, conform art. 20 alin.
(7) din Regulament.

Toate soluþiile adoptate au fost
motivate de cãtre comisii conform proce-
selor verbale de motivare, publicate pe
site-ul Consiliului Superior al Magistraturii
ºi Institutului Naþional al Magistraturii, cu
respectarea dispoziþiilor art. 20 alin. (4)
din Regulament. De altfel, Regulamentul
de concurs nu prevede posibilitatea
reexaminãrii contestaþiilor la baremul de
evaluare ºi notare de cãtre comisiile de
soluþionare a contestaþiilor, de cãtre
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
sau o altã comisie.  Intimata P.M.C., prin
notele de concluzii depuse, a solicitat de
asemenea respingerea cererii recurentei,
motivând faptul cã postul de judecãtor a
fost scos la concurs prin Hotãrârea
Plenului CSM nr. 92/2011, în prezent
definitivã (neatacatã de reclamant); prin
aceeaºi hotãrâre a fost stabilitã ºi
componenþa comisiilor de concurs (de
asemenea, neatacatã de reclamant).

Dupã finalizarea procedurilor judiciare
privind cererea de anulare a Hotãrârii
CSM 92/2011, formulatã de un alt
candidai, s-a emis de Plenul CSM
Hotãrârea nr.721/2012, prin care s-a
aprobat reluarea procedurilor de concurs,

dupã suspendare. Împotriva acesteia,
reclamantul a promovat acþiune în
contencios administrativ, care a fost
respinsã de Curtea de Apel Bucureºti prin
sentinþa nr. 1536/2013.

Reclamantul se aflã pe poziþia 5 din
lista celor care au susþinut concursul de
Promovare din 04.11.2012;

Nu existã nici o situaþie de incom-
patibilitate a membrilor comisiei, aºa cum
este aceasta reglementatã de art. 7 alin.2
din Hotãrârea Plenului CSM nr. 621/2006
Simpla reglementare a situaþiilor de
incompatibilitate denota ca membrii
comisiilor de concurs trebuie sa cunoascã
numele candidaþilor, pentru a se putea
abþine, daca e cazul.

Regulamentul de desfãºurare a con-
cursului, adoptat prin Hotãrârea CSM 621/
2006, nu reglementeazã anonimizarea
datelor candidaþilor în faza soluþionãrii
contestaþiilor la barem, singurul text care
prevede anonimizarea referindu-se la
afiºarea rezultatelor probelor de concurs
(pentru protejarea candidatului de public).
Art.20 din Regulament (ce reglementeazã
contestaþia la barem) nu se poate
corobora cu art.24 (ce prevede sigilarea
lucrãrii înainte de contestarea notelor),
aºa cum susþine reclamantul, deoarece
art. 24 reglementeazã un alt tip de
contestaþie, cea la nota acordatã, con-
testaþie care implicã evaluarea lucrãrii
candidatului, spre deosebire de contes-
taþia la barem. Ambele tipuri contestaþii
însa se fac de candidaþi sub semnãtura
si nu anonim si doar lucrãrile se
recorecteazã resigilate.

Cu privire la conþinutul subiectelor ºi al
rãspunsurilor, reclamantul a avut la
îndemânã calea contestaþiei la barem, de
care a ºi uzat, contestãrii care i-au fost
soluþionate procedural ºi motivat.
întrebãri/speþele elaborate de comisia de
drept administrativ nu au fost din afara
materiei dreptului administrativ ºi din sfera
procedurii/dreptului civil, aºa cum se
susþine, de vreme ce în materia dreptului
administrativ au fost cuprinse ºi legi
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speciale, care cuprind ºi dispoziþii
procedurale sau de drept substanþial care
intersecteazã alte materii, dar care trebuie
cunoscute de un judecãtor de drept
administrativ.

Reclamantul nu a formulat contestaþii
la barem la materiile unde subiectele au
fost elaborate de comisia din care au tãcut
parte judecãtorii de la Curtea de Apel Iaºi.

II. Considerentele Înaltei Curþi asupra
recursului

1. Argumentele de fapt ºi de drept
relevante

Primul motiv de recurs vizeazã
nerespectarea obligaþiei de asigurare a
caracterului confidenþial al numelui
candidatului în procedura de concurs cu
consecinþa rezultatelor finale invo-
cându-se ca ºi temei de drept prevederile
art.19 alin.3,4, art.20 alin.4 coroborat cu
art.24 alin.3 ºi 4 din Regulamentul de
concurs (Hotãrârea Plenului CSM nr.621/
2000).

Acest motiv nu apare ca întemeiat,
textele invocate neimpunând o asemenea
obligaþie în cazul comisiei de soluþionare
a contestaþiilor la baremul de notare.

De altfel, contestaþiile la barem privesc
eventuale erori ale Comisie care a
elaborat subiectele de concurs, analiza
lor revenind unei alte comisii, respectiv
de soluþionare a contestaþiilor. Aceasta
analizã doar baremele, corectitudinea
acestora în ceea ce priveºte subiectele
contestate, astfel cã pretinsa confiden-
þialitate nu ar putea conduce la o soluþie
diferitã.

Cã susþinerile recurentului nu sunt
reale rezultã ºi din faptul cã acestuia i s-a
admis contestaþia la una dintre întrebãri,
aceasta fiind anulatã.

Cel de-al doilea motiv se referã la
încãlcarea obligaþiilor impuse de
Regulamentul de concurs prin prevederile
art.13 lit. a,b,d1 ºi e de cãtre comisiile de
elaborare a subiectelor respectiv ºi de
soluþionare a contestaþiilor textele
invocate impun:

Art.13 lit.a) - concordanþa subiectelor
cu tematica ºi bibliografia aprobatã; lit.b)

- cuprinderea echilibratã a materiei, ca
apreciate de complexitate corespun-
zãtoare, lit.d1) - obligaþia de a nu conþine
probleme controversate de doctrinã sau
practicã, lit.e) - repartizarea echilibratã a
rãspunsurilor corecte între variantele de
rãspuns.

Argumentele de tip subiectiv aduse de
recurent în sprijinul cererii - de tipul celei
cã dintr-un numãr 10 întrebãri doar douã
au fost din cele treisprezece acte
normative din bibliografie, nu pot fi primite
întrucât textele din Regulamentul de
concurs nu impun criterii matematice de
întocmire a subiectelor.

Oricum aceste argumente nu mai pot
fi aduse, respectiv invocate direct în
aceastã fazã, ci trebuiau sã facã obiectul
contestãri ºi respectiv analiza Comisiei
de soluþionare a contestaþiilor.

Erori de întocmire a subiectelor
precum cele invocate de recurent, dacã
ar fi reale - iar acest lucru s-ar putea
constata prin decizii ale Comisiei de
soluþionare a contestaþiilor nu pot con-
duce la vicierea rezultatelor concursului,
anularea acestuia ci la excluderea
membrilor comisiei de elaborare subiecte
de a mai face parte din acest gen de
comisie.

Motivul vizând încãlcarea dispoziþiilor
legale de soluþionarea contestaþiilor la
barem se axeazã din nou pe greºelile
Comisiei de Contestare care nu ar fi
apreciat ca fiind corecte susþinerile din
contestaþia la barem a recurentului. Ori,
împotriva deciziei acestei comisii nu sunt
prevãzute /permise, alte cãi de contestare
cum se încearcã prin argumentele
invocate. Faptul cã nu s-au admis
susþinerile recurentului prin contestaþia la
barem, dar s-a rãspuns motivat prin
hotãrârea Comisiei, nu poate conduce la
concluzia cã în aceastã fazã procesualã,
s-ar putea repune în analizã subiectele
ºi rãspunsurile cum de altfel nici Plenul
CSM nu a putut-o face cu ocazia
solicitãrii.

Motivul vizând refuzul de soluþionare
a contestaþiilor la barem raportat de
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argumentele din cadrul contestaþiei
recurentului, este legat de cel precedent.
Concret recurentul solicita nu soluþio-
narea contestaþiilor la barem ci soluþio-
narea conform susþinerilor proprii, ceea
ce nu poate fi admis. Cât priveºte
nepublicarea motivãrii soluþiilor Comisiei
de soluþionare a contestaþiilor, susþinerile
cã nu sunt reale existând „considerente”
referitoare la fiecare punct analizat, dupã
cum rezultã din procesul-verbal de
soluþionare a contestaþiilor.

Ultimul dintre motive, cel privitor la
lipsa de imparþialitate a judecãtorilor P.H.,
I.C., B.G. ºi V.R., ca urmare a cunoaºterii
candidaþilor la concurs în procedura de
soluþionare a contestaþiilor la barem este
profund nesusþinut.

În primul rând, suspiciunea cã 2
judecãtori ai Curþii de Apel Iaºi au fost
membrii ai comisiilor de concurs nu poate
avea nici o relevanþã, câtã vreme aceºtia
nu au fost membrii în comisiile de
elaborare subiecte ºi nici soluþionare a
contestaþiilor, cu atât mai mult cu cât acest
concurs, pentru postul de execuþie la
Curtea de Apel Iaºi, s-a desfãºurat în mod
distinct temporal.

Referitor la membrii comisei de
soluþionare a contestaþiilor lipsa de
imparþialitate nu poate fi necesar
întemeiatã pe soluþionarea unor cereri în
justiþie ale recurentului.

Este relevant în acest sens, dupã cum
rezultã ºi din procesul-verbal de
soluþionare a contestaþiilor din data de 7
noiembrie 2012 faptul cã din cele 6
întrebãri contestate doar una dintre ele a
fost contestatã de cãtre un singur candidat,
celelalte 5 fãcând obiect a 2,3 sau chiar 4
candidaþi, deci nu poate fi vorba despre o
atitudine a doar unui singur candi-
dat,contrarã poziþiei celorlalþi candidaþi.

Cât priveºte excepþia lipsei calitãþii
procesuale pasive a intimatei P.M.C.,
aceasta nu este datã, intimata fiind
persoana desemnatã prin Hotãrârea
nr.085/28.11.2012 a Plenului CSM ca ºi
cea care a fost declaratã ca promovat
examenul de promovare în funcþii de
execuþie, astfel încât eventuale anulãri a
Hotãrârii CSM nu o interesa în mod direct.
Cadrul procesual este în acest gen de
litigii determinat de dispoziþiile de drept
administrativ public ºi nu cele de drept
privat ce susþine recurentul.

2. Temeiul legal al soluþiei adoptate în
recurs

Aºa fiind, cum faþã de toate motivele
de recurs invocate nu sunt incidente
dispoziþiile art.3041 ºi art.304 pct.7, 9 din
Codul de procedurã civilã acesta va fi
respins ca nefondat, în conformitate cu
dispoziþiile art.312 alin.1 din Codul de
procedurã civilã.

7. Concurs de promovare în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Fiºele de evaluare individuale ºi fiºa centralizatoare contestate nu pot
fi supuse controlului pe calea excepþiei de nelegalitate, nefiind acte adminis-
trative individuale de naturã a produce efecte juridice în sensul dispoziþiilor art.
2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004. Nici regulamentul de concurs nu prevede
cã evaluarea ºi punctajul se acordã de membrii Plenului prin adoptarea unei
hotãrâri admisibil a fi contestate separat pentru motive de nelegalitate.

(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia civilã nr. 921 din 25
februarie 2014, Dosar nr. 3149/1/2013)

Deliberând asupra cauzei de faþã,
constatã urmãtoarele:

Circumstanþele cauzei.
Prin acþiunea înregistratã pe rolul

Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie la data
de 28 mai 2013, contestatoarea G.S.,
judecãtor în cadrul Secþiei a IX-a a Curþii
de Apel Bucureºti, în contradictoriu cu
instituþia Consiliului Superior al Magis-
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traturii (în calitate de emitent al actului de
dispoziþie contestat, dar ºi de autoritate
sub supravegherea cãreia îºi desfãºoarã
activitatea Comisia pentru Organizarea
concursului de promovare la Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie), în temeiul preve-
derilor art. 20 alin. 1 din Regulamentul
privind funcþionarea Consiliului Superior
al Magistraturii coroborat cu art. 52 ind. 7
din Legea nr. 303/2004, a formulat
„recurs” împotriva actului de dispoziþie
(fãrã numãr publicat) al Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii prin
care s-a realizat evaluarea în cadrul
interviului susþinut în data de 15.05.2013
pentru concursul de promovare la înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie.

A susþinut contestatoarea, cã actul de
dispoziþie atacat are valenþele unei
hotãrâri, în termenii art. 11 din Regu-
lamentul de funcþionare a CSM, incluzând
fiºa centralizatoare privind evaluarea
integritãþii, întocmitã potrivit prevederilor
art. 26 alin. ultim din Regulament, ºi fiºele
întocmite individual de fiecare membru al
plenului CSM potrivit exigenþelor art. 26
alin. 2 din Regulament.

S-a solicitat prin acþiune admiterea
contestaþiei ºi reevaluarea punctajului
aferent probei constând în interviul
susþinut în cadrul Plenului CSM, cores-
punzãtor rigorilor stabilite prin art. 52 ind.
4 din Legea nr.303/2004 ºi, stabilindu-se
cã acesta este net superior plafonului
stabilit prin art. 52 ind. 5 alin. 2 lit. b) -
respectiv 14 puncte -, a se constata cã
i-a fost încãlcat dreptul de a promova la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

A apreciat contestatoarea cã
evaluarea realizatã, prin modalitatea de
întocmire ºi impactul asupra imaginii
magistratului, este echivalentã unei
sancþiuni disciplinare, apreciind cã este
îndreptãþitã sã solicite constatarea faptului
cã îndeplineºte cerinþele necesare
promovãrii la ICCJ, fiind în mod injust
lipsitã de dreptul de a participa la proba
scrisã.

În subsidiar, s-a solicitat a se constata
cã a câºtigat dreptul de a participa la
proba scrisã a concursului de promovare
într-un termen rezonabil, de naturã a-i
permite sã revadã bibliografia necesarã
pregãtirii acestei probe.

A apreciat în acþiunea formulatã cã,
în ceea ce priveºte admisibilitatea
demersului, deºi etapa nu este supusã
unei proceduri de contestare, deºi are
efecte de o severitate extremã, se impune
a fi primit recursul ºi a fi analizat nu numai
din perspectiva dreptului fundamental
recunoscut oricãrei persoane de a avea
liber acces la justiþie (prin art. 21 din
Constituþia României) ºi al celui de a
beneficia de un recurs efectiv (conferit de
art. 13 din Convenþia Europeanã pentru
apãrarea Drepturilor Omului ºi a
Libertãþilor Fundamentale), precum ºi din
perspectiva dreptului de a-ºi pãstra
neºtirbitã reputaþia de magistrat.

A mai apreciat contestatoarea cã, din
interpretarea gramaticalã a dispoziþiilor
art. 52 ind. 7 alin. 2 din Legea nr.303/
2004, rezultã cã rezultatele concursului,
în integralitatea lui, sunt supuse unei cãi
de atac (contestaþie), lãsând Consiliului
Superior al Magistraturii numai atribuþia
de a stabili „modalitatea” de contestare,
iar nu ºi facultatea de a exclude una sau
alta dintre aceste etape de la o astfel de
procedurã de control.

A precizat cã a formulat ºi contestaþie
in temeiul alin. 2 al art. 52 ind. 7 din Legea
nr. 303/2004 adresatã Plenului CSM.

S-a susþinut prin contestaþia formulatã
cã, prin caracterul public al actului, s-a
adus o veritabilã atingere reputaþiei sale
profesionale.

În ceea ce priveºte fondul acþiunii,
invocând procedura instituitã de dispo-
ziþiile art. 52 ind. 1 alin 2, art. 52 ind. 4 din
Legea nr. 303/2004, art. 25 alin. 2, art. 26
alin. 1 din Regulamentul emis de Consiliul
Superior al Magistraturii, raportat la
împrejurarea cã nu existã nicio motivare
a hotãrârii luate de Plenul CSM în privinþa
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modalitãþii de determinare a punctajului
acordat în urma interviului ºi având în
vedere cã în cuprinsul raportului de
evaluare ce a fost întocmit de Inspecþia
Judiciarã sunt relevate numai aspecte
pozitive în privinþa activitãþii sale, a
considerat cã punctajul contestat a fost
realizat prin reducerea întregii evaluãri (cu
depãºirea limitelor impuse prin
prevederile art. 52 ind. 4 din Legii nr.303/
2004 ºi ale art. 25 alin. 3 din Regulament)
la impresia pe care ºi-au format-o membrii
Plenului cu ocazia interviului.

În aceste condiþii, s-a susþinut cã
modalitatea de evaluare adoptatã în
cadrul interviului în faþa Plenului CSM a
fost una arbitrarã, în mãsura în care, fãrã
nicio justificare, a fost total lipsit de efecte
Raportul întocmit de Inspecþia Judiciarã
potrivit procedurii stabilite în mod
imperativ prin lege, nefiindu-i adusã la
cunoºtinþã nicio motivare a acestei mãsuri
de invalidare a respectivului act juridic ori
a aspectelor negative pe care evaluatorii
le-au identificat.

De asemenea, s-a apreciat cã, datã
fiind funcþia pe care o ocupã ºi cariera
îndelungatã desfãºuratã, se impune sã îi
fie recunoscut beneficiul prezumþiei
îndeplinirii cerinþelor legale ce impun o
conduitã ºi o atitudine conformã
exigenþelor cerute.

S-a solicitat ca, în cadrul recursului,
instanþa sã procedeze la verificarea
legalitãþii evaluãrii fãcute de Plenul CSM,
þinând seama atât de Raportul Inspecþiei
Judiciare ºi de rãspunsurile date la între-
bãrile adresate de membrii CSM, dar, în
egalã mãsurã, ºi de relevanþa întrebãrilor
adresate raportat la criteriile care privesc
integritatea, imparþialitatea ºi indepen-
denþa justiþiei, urmând a fi admis ºi a se
constata cã punctajul acordat de Plenul
CSM la evaluarea realizatã potrivit art. 52
ind. 4 din Legea nr. 303/2004 este pur
subiectiv, fiind determinat cu depãºirea
competenþelor ce revin acestei entitãþi ºi
cu neobservarea criteriilor ce îi sunt

impuse Legea nr. 303/2004 ºi prin
Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de promovare
în funcþia de judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie.

S-a mai solicitat a se constata cã este
îndreptãþitã contestatoarea la un punctaj
net superior plafonului minim (de 14
puncte) necesar pentru participarea la
proba scrisã cu caracter practic,
îndeplinind cerinþele pentru a promova la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, in
condiþiile in care punctajul obþinut la
evaluarea lucrãrilor /hotãrârilor a fost de
38,5 puncte (dintr-un maxim de 40).

In subsidiar, s-a solicitat a se constata
cã a fost in mod injust lipsitã de dreptul
de a participa la proba scrisã cu caracter
practic, fiind îndreptãþitã sã susþinã
respectiva probã într-un termen rezonabil,
fãrã a fi nevoitã sã reia întreaga procedurã
de participare la un nou concurs de
promovare.

În drept, contestaþia a fost întemeiatã
pe prevederile art. 21 din Constituþia
României; art. 13 din Convenþia pentru
apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale; art. 52 ind. 1 - 52 ind. 7
din Legea nr. 303/2004, art.20 din
Hotãrârea CSM nr.326/2005, art. 482 pct.
5, 6 ºi 8 din Codul de procedurã civilã
aprobat prin Legea nr. 134/2010
republicat.

Prin întâmpinarea formulatã în
cauzã, intimatul Consiliul Superior al
Magistraturii a invocat excepþia inadmi-
sibilitãþii recursului, solicitând respingerea
acestuia ca inadmisibil, apreciind cã
dispoziþiile art. 29 din Legea nr. 317/2004,
republicatã, nu sunt incidente în speþã,
fiºele de evaluare întocmite cu ocazia
susþinerii interviului nefãcând parte din
categoria hotãrârilor privind cariera ºi
drepturile judecãtorilor ºi procurorilor.

În cursul soluþionãrii contestaþiei, con-
testatoarea ºi-a precizat cererea, înþe-
legând sã invoce excepþia de nelegalitate,
în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004 a
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fiºelor de evaluare întocmite de fiecare
membru al Consiliului Superior al
Magistraturii precum ºi a fiºei
centralizatoare de evaluare a integritãþii
emise în urma probei interviului susþinut
în data de 15 mai 2013 în faþa Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.

În cadrul procesului, contestatoarea a
invocat excepþia de neconstituþionalitate
a dispoziþiilor art. 527 ºi respectiv a art.
524 din Legea nr. 303/2004.

Prin încheierea motivatã din 12
noiembrie 2013, Curtea a admis cererea
de sesizare a Curþii Constituþionale cu
soluþionarea excepþiei de neconstitu-
þionalitate invocatã.

Analizând contestaþia depusã astfel
cum a fost formulatã ºi precizatã în
raport de actele depuse ºi de susþi-
nerile pãrþilor, Curtea o va aprecia
pentru urmãtoarele considerente ca
inadmisibilã în cauzã nefiind aplicabile
dispoziþiile art. 4 alin.(1) din Legea nr.
554/2004 ºi dispoziþiile art. 29 alin.(5)
din Legea nr. 317/2004 republicatã.

 În ceea ce priveºte excepþia invocatã
potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 554/
2004, Curtea apreciazã cã în cauzã nu
sunt aplicabile dispoziþiile art. 4 alin.(1) ºi
(2) din Legea nr. 554/2004 deoarece
fiºele de evaluare individuale ºi fiºa
centralizatoare contestate nu pot fi
supuse controlului pe calea excepþiei de
nelegalitate invocatã. Aceasta deoarece
aceste operaþiuni materiale nu sunt acte
administrative individuale de naturã a
produce efecte juridice în sensul
dispoziþiilor art. 2(1) lit. c) din Legea nr.
554/2004.

Pe de altã parte fiºele de evaluare
contestate nu fac parte din categoria
hotãrârilor privind cariera ºi drepturile
judecãtorilor ºi procurorilor de naturã a
putea fi contestate în baza dispoziþiilor art.
29 din Legea nr. 317/2004 republicatã.

Prin contestaþia intitulatã recurs,
contestatoarea a solicitat anularea
„actului de dispoziþie” al Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii prin
care s-a realizat evaluarea sa, în cadrul
interviului susþinut la data de 15 mai 2013,
etapã în cadrul concursului de promovare
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
solicitând reevaluarea punctajului aferent
probei interviului.

Recurenta a apreciat cã actul
contestat este nelegal ºi prin acel act, care
echivaleazã cu o sancþiune disciplinarã
i-a fost încãlcat dreptul de a promova la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

În raport de actul contestat acesta
reprezintã în concret punctajul acordat la
proba interviului, prevãzutã la art.25-27
din Regulamentul aprobat prin Hotãrârea
nr. 74/31 ianuarie 2012 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
Regulamentul de concurs nu prevede cã
evaluarea ºi punctajul se acordã de
membrii Plenului prin adoptarea unei
hotãrâri admisibil a fi contestate separat
pentru motive de nelegalitate.

Contestaþia formulatã vizeazã în fapt
punctajul acordat la proba interviului
punctaj care se regãseºte în tabelul cu
rezultatele obþinute de candidaþi la
interviu, publicat la data de 17 mai 2013.
Recurenta a contestat pentru aspecte de
netemeinicie acest punctaj invocând în
apãrare raportul întocmit de Inspecþia
judiciarã pentru faptul cã a fost declaratã
respinsã deoarece a obþinut la aceastã
probã un punctaj de 11,60 puncte, sub
minimul prevãzut de regulament de 14
puncte.

Proba interviului reprezintã o etapã a
unui concurs de promovare, nefinalizatã
în lipsa unor reglementãri exprese, prin
emiterea unei hotãrâri de naturã a fi
contestate conform art. 29 alin.(5) din
Legea nr. 317/2004.

Inadmisibilitatea contestaþiei rezultã ºi
din faptul cã regulamentul de concurs nu
prevede posibilitatea contestãrii
punctajului obþinut în urma susþinerii
interviului, nota obþinutã la interviu fiind
definitivã.
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Contestatoarea avea posibilitatea
contestãrii potrivit dispoziþiilor art. 29
alin.(5) din Legea nr. 317/2004 a hotãrârii
de validare a rezultatelor concursului ºi
nu formularea contestaþiei împotriva unei
probe – cea a interviului, probã care
conform legii, a regulamentului de
promovare nu poate fi contestatã separat,
fiind doar o etapã a unui concurs de

promovare nefinalizatã cu o hotãrâre
emisã de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii în sensul dispoziþiilor art. 29
alin. (5) din Legea nr. 317/2004
republicatã.

Faþã de cele expuse mai sus, Curtea
apreciazã ca inadmisibilã contestaþia
precizatã formulatã ºi o va respinge ca
atare.

8. Valorificarea rezultatului obþinut de un judecãtor la concursul de promovare
în funcþii de execuþie. Îndeplinirea de candidat a condiþiilor prevãzute la art.27
din Hotãrârea Plenului CSM nr.621/2006 poate fi avutã în vedere ºi la altã secþie
a instanþei pentru care s-a optat la înscriere, dar de aceeaºi specializare.

(Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal, decizia civilã nr. 1199 din 10 martie
2014, Dosar nr. 4037/1/2013)

Asupra contestaþiei de faþã;
Din examinarea lucrãrilor din dosar,

constatã urmãtoarele:
I. Circumstanþele cauzei
A) Prin contestaþia înregistratã pe rolul

Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie la data
de 24 iulie 2013, sub nr.4037/1/2013,
contestatoarea P.L.S., judecãtor la
Judecãtoria Braºov, a solicitat, în
contradictoriu cu intimatul Consiliul
Superior al Magistraturii (CSM),
pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti
prin care:

1. sã se constate cã la 4 iunie 2013,
când Plenul CSM a analizat promovarea
pe postul vacant de execuþie existent la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã, de
contencios administrativ ºi fiscal prin
valorificarea rezultatelor concursului de
promovare în funcþii de execuþie din 3
martie 2013, nu a luat în discuþie toate
cererile de valorificare ce vizau
respectivul post;

2. sã se dispunã anularea Hotãrârii
nr.499 din 4 iunie 2013 a Plenului CSM
prin care s-a admis cererea de valorificare
a d-nei judecãtor S.C.O.;

3. (a) sã se dispunã ca Plenul CSM
sã analizeze promovarea în postul vacant

de execuþie la 4 iunie 2013 la Tribunalul
Braºov - Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal, luând în
considerare toate cererile de valorificare
pentru respectivul post existente pânã la
4 iunie 2013;

sau, în cazul în care se va considera
cã este posibil, sã fie analizat cazul pe
fond;

(b) (i) sã se constate cã în conformitate
cu Regulamentul privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului de promovare
a judecãtorilor ºi procurorilor în vigoare
la momentul concursului, contestatoarea,
cu media 9,525 obþinutã la drept civil (ºi
nu d-na S.C.O. cu media 9,100 obþinutã
la drept internaþional privat), era
îndreptãþitã sã fie promovatã pe postul de
execuþie vacant la 4 iunie 2013 la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã, de
contencios administrativ ºi fiscal;

 (ii) sã fie obligat CSM sã emitã o nouã
hotãrâre prin care sã dispunã promovarea
contestatoarea pe postul de execuþie
vacant la Tribunalul Braºov - Secþia a II-a
civilã, de contencios administrativ ºi fiscal.

În motivarea contestaþiei, au fost
învederate instanþei urmãtoarele:

Contestatoarea a concurat la
examenul de promovare din 3 martie
2013 pentru un post de execuþie la
Tribunalul Braºov - Secþia I civilã,
obþinând media 9,525 la materia drept
civil. Nu a obþinut postul urmãrit ºi a
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formulat cerere de valorificare a
rezultatului de la concurs pentru postul
vacant apãrut ulterior la Tribunalul Braºov
- Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal.

În procedura valorificãrii s-au eviden-
þiat urmãtoarele probleme:

La 4 iunie 2013, când Plenul CSM a
hotãrât asupra promovãrii prin valorificare
pe postul vacant la Tribunalul Braºov -
Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal, nu a luat în discuþie
decât cererea d-nei S.C.O., cu toate cã
pentru respectivul loc a formulat cererea
de valorificare ºi contestatoarea din
prezenta cauzã. Din ordinea de zi a
ºedinþei din 4 iunie 2013 se observã cã
pentru locul vacant, a fost ales în prealabil
candidatul considerat a fi valorificabil ºi
doar acesta a fost prezentat Plenului CSM
pentru a hotãrî valorificarea pe postul în
discuþie.

În aceste condiþii, Hotãrârea nr.499/
2003, prin care s-a dispus promovarea
d-nei S.C.O., nu face deloc referire la
motivele pentru care ceilalþi candidaþi la
postul de execuþie vizat – inclusiv
contestatoarea – au fost respinºi ºi se
poate doar presupune cã:

- înainte de ºedinþa Plenului au fost
aleºi „câºtigãtorii”, iar Plenul a îndeplinit
o formalitate promovându-i pe aceºtia;

- lista candidaþilor ce urmau sã fie
promovaþi e posibil sã fi fost întocmitã
anterior ºedinþei Plenului în virtutea unei
hotãrâri ce urma sã fie adoptatã ºi stabilea
algoritmul promovãrii în cazul valorificãrii
(Hotãrârea Plenului CSM nr.489/2013).

Se constatã însã cã Hotãrârea
Plenului CSM nr.489/2013, ce stabileºte
criterii de valorificare, nu a fost publicatã
nici pânã la data sesizãrii instanþei cu
prezenta contestaþie, astfel cã ea nu putea
produce efecte în 4 iunie 2013.

În cadrul procedurii de valorificare,
punctul de vedere al CSM (exprimat în
ºedinþa Plenului din 27.06.2013, când
cererea de valorificare formulatã de

contestatore a fost respinsã) a fost acela
cã nu au fost considerate secþii de aceeaºi
specializare secþiile civile cu cele de civil,
contencios administrativ ºi fiscal, dar au
fost considerate de aceeaºi specializare
secþia penalã cu secþia pentru cauze
pentru minori ºi familie.

Problema a fost greºit enunþatã,
deoarece intimatul nu trebuia sã
cerceteze dacã secþiile sunt de aceeaºi
specializare, ci dacã ele au specializãri
comune. Or, în ambele situaþii anterior
menþionate, secþiile aveau specializãri
comune.

Dezlegarea corectã a problemei
trebuia sã fie în sensul cã secþia civilã cu
secþia civilã, de contencios administrativ
ºi fiscal au specializare comunã (civil), iar
secþia penalã ºi secþia pentru minori ºi
familie au, de asemenea, specializare
comunã (penal). Soluþia adoptatã de CSM
este însã de o contrarietate zdrobitoare.

Problema valorificãrii în funcþie de
secþie ºi specializare a fost în cele din
urmã corect rezolvatã în aceeaºi zi, 4
iunie 2013, de Plenul CSM, prin Hotãrârea
nr.545/2013, prin care s-a modificat
Regulamentul de promovare în funcþii de
execuþie, în sensul cã: la instanþe unde
funcþioneazã mai multe secþii pentru care
s-au scos la concurs posturi pentru a
cãror ocupare este necesarã cel puþin o
specializare comunã, candidaþii pot
solicita valorificarea la mai multe secþii,
dacã pentru ocuparea posturilor este
necesarã cel puþin o specializare comunã.

Astfel, este ºi mai evident cã urmând
actualele prevederi legale ale Regula-
mentului, contestatoarea este îndreptãþitã
sã promoveze pe postul de execuþie
vacant la Tribunalul Braºov - Secþia a II-a
civilã, de contencios administrativ ºi fiscal,
întrucât este evident cã Secþia I ºi Secþia
a II-a au în comun specializarea drept
civil.

Posibilitatea valorificãrii la mai multe
secþii dacã au specializare comunã exista
ºi prin aplicarea Regulamentului în forma
precedentã.
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Astfel, dacã pânã la modificare, la art.6
alin.(4) nu erau permise opþiuni multiple
la concurs pentru secþiile aceleiaºi
instanþe, art.30 permitea însã valorificarea
la alte secþii decât cea pentru s-a optat la
înscrierea la concurs. În speþa de faþã,
chiar dacã la înscrierea la concurs,
contestatoarea a optat, conform art.6
alin.(4), pentru Secþia I civilã a Tribu-
nalului Braºov, conform art.30, la
valorificare putea opta ºi pentru altã secþie
a aceleiaºi instanþe. De altfel, posibilitatea
de a opta la valorificare pentru altã secþie
decât cea pentru care s-a optat la
înscrierea la concurs a fost acceptatã de
CSM ºi reiteratã în nenumãrate hotãrâri.

Prin modificarea Regulamentului în 4
iunie 2013, Plenul CSM a invalidat propria
apreciere asupra art.30 din Regulament,
exprimatã în ºedinþa din 4 septembrie
2008, publicatã de site-ul CSM privind
dosarul nr.26590/1154/2008, conform
cãreia este posibilã valorificarea pe altã
secþie decât cea pentru care s-a optat la
înscrierea la concurs, dacã secþiile sunt
de aceeaºi specializare.

Împotriva vechii aprecieri asupra
art.30 din Regulament pot fi reþinute
urmãtoarele argumente:

Dacã sunt interpretate dispoziþiile
art.30 din Regulament, raportat la art.6,
se constatã cã la valorificare candidatul
nu este limitat doar la opþiunea secþiei
exprimatã la înscriere, însã trebuie avut
în vedere cã unul din obiective fiind
specializarea judecãtorilor, este normal
ca ei sã fie testaþi pentru promovare în
corelaþie cu specializarea la care urmeazã
sã-ºi exercite profesia.

În adoptarea punctului de vedere din
4 septembrie 2008 s-a pierdut din vedere
posibilitatea ca secþiile, chiar dacã nu sunt
de specializare identicã, sã aibã totuºi
specializare comunã, una din secþii
putând fi mixtã, incluzând ºi specializarea
celeilalte. Alegând la valorificare o secþie
ce are cel puþin o specializare comunã
cu cea pentru care a optat la înscrierea

la concurs candidatul, evident este
garantatã „respectarea principiului
specializãrii judecãtorilor în întreaga
carierã a acestora, inclusiv în ceea ce
priveºte promovarea în funcþii superioare
de execuþie”, cum a fost enunþat de CSM.

Aprecierea din 4 septembrie 2008,
referitoare la art.30 din Regulament, a fost
datã în cu totul alt context decât valori-
ficarea candidaþilor, subiectul dezbaterii
fiind alegerea materiei de concurs la care
poate fi testat un candidat.

Aprecierile CSM asupra art.30 din
Regulament au evoluat de-a lungul anilor,
aprecierea din 4 septembrie 2008 nefiind
prima.

Astfel, conform Hotãrârii Plenului CSM
nr.297/2007, erau inadmisibile cererile de
valorificare la altã secþie decât cea pentru
a fost exprimatã opþiunea la înscriere.

La numai un an, în 4 septembrie 2008,
Plenul CSM a nuanþat soluþia ºi a admis
valorificarea pe altã secþie, cu condiþia sã
fie de aceeaºi specializare. Aceastã
apreciere reprezintã însã doar un caz
particular al soluþiei generale ce
presupune cã nu în mod obligatoriu
secþiile sã fie de specializare identicã, ci
secþiile sã aibã specializare comunã, iar
candidatul sã fi optat pentru acea
specializare comunã.

În final, la 4 iunie 2013, Plenul CSM a
identificat soluþia corectã ºi a detaliat-o
fãrã a mai lãsa loc de interpretãri, ceea
ce nu înseamnã însã cã pânã atunci nu
se putea aplica.

Dacã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
a validat aprecierea CSM din 4
septembrie 2008, a fãcut-o doar relativ la
condiþia ca materia de concurs sã fie
corelatã cu specializarea postului de
execuþie vacant. În ceea ce priveºte
condiþia ca secþia pentru care candidatul
a optat la înscriere ºi cea pentru care
opteazã la valorificare sã fie de
specializare identicã, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie a apreciat-o îndoielnicã
ºi nu a validat-o (Decizia nr.3286/2007 a
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Secþia de contencios administrativ ºi
fiscal).

Un alt argument împotriva practicii
anterioare a CSM în privinþa valorificãrii
pe secþii de specializare identicã cu cea
aleasã la înscrierea la concurs este
evidenþiat de situaþia imediatã valorificãrii.
Astfel, dacã la concursul de promovare
în funcþii de execuþie desfãºurat la 25
martie 2012, au fost valorificaþi pe secþii
de specializare identicã un numãr de 44
de candidaþi, la momentul desfãºurãrii
urmãtorului concurs, doar 50% dintre ei
mai erau pe posturile pe care au fost
promovaþi.

Se constatã astfel, cã o interpretare
rigidã din partea CSM a dus la situaþii
inechitabile, contrare scopului exame-
nului care nu poate fi decât acela de a
promova pe cei mai buni.

Ar fi nedrept ºi contrar Regulamentului
ca pe postul de execuþie vacant la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã,
contencios administrativ ºi fiscal sã fie
promovat candidatul care a obþinut media
9,100 la materia drept internaþional privat,
în detrimentul candidatului (contesta-
toarei) care a obþinut media 9,525 la
materia drept civil, atât timp cât
Regulamentul prevedea valorificarea la
secþiile aceleiaºi instanþe în ordinea
mediilor, întocmai cum a reþinut ºi Plenul
CSM în câteva hotãrâri (de exemplu,
Hotãrârea nr.305/2007).

Având în vedere cã toþi candidaþii ce
au obþinut medii mai mari decât contesta-
toarea la examenul de promovare din 3
martie 2013 au promovat deja, aceasta a
considerat cã, obþinând o medie de 9,525,
trebuie sã fie promovatã la Tribunalul
Braºov- Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal prin valorificare, ºi
nu candidata cu media de 9,100,
þinându-se cont cã a optat pentru
specializarea civil, care este specializarea
comunã secþiei I civilã ºi secþiei a II-a
civilã, de contencios administrativ ºi fiscal.

În drept, contestaþia a fost întemeiatã
pe dispoziþiile art.29 alin.(7) ºi alin.(8) din

Legea nr.317/2004, Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr.621/2006, modificat.

B) La data de 02.09.2013, petenta
S.C.O. a formulat cerere de intervenþie
în interesul intimatului CSM, prin care a
solicitat, dupã admiterea în principiu a
acesteia, sã se dispunã respingerea
contestaþiei formulate ºi menþinerea ca
legalã a Hotãrârii Plenului CSM nr.499/
04.06.2013

Faþã de dispoziþiile art.61 alin.(1) din
noul Cod de procedurã civilã, interesul
personal în formularea cererii de
intervenþie a fost justificat prin faptul cã
în cauzã s-a solicitat anularea Hotãrârii
Plenului CSM nr. 499/04.06.2013,
hotãrâre care constituie un act adminis-
trativ cu caracter individual al cãrei
destinatar este petenta S.C.O. ºi prin care
s-a dispus promovarea ei efectivã la
Tribunalul Braºov, Secþia a II-a civilã
contencios administrativ ºi fiscal, în urma
valorificãrii rezultatului obþinut la con-
cursul de promovare în funcþii de execuþie
desfãºurat în data de 03.03.2013.

C) Prin întâmpinarea formulatã la data
de 09.09.2013, intimatul Consiliul Supe-
rior al Magistraturii a solicitat respingerea
contestaþiei formulate de contestatoarea
P.L.S., ca neîntemeiatã, pentru urmã-
toarele considerente:

Contestatoarea, judecãtor la Judecã-
toria Braºov, a formulat, în condiþiile art.29
alin.(7) din Legea nr.317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, contestaþie împotriva Hotãrârii
Plenului CSM nr. 499 din data de
04.06.2013, prin care s-a dispus
promovarea efectivã la Tribunalul Braºov
- Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal a doamnei S.C.O.,
judecãtor la Judecãtoria Braºov începând
cu data de 01.07.2013, ca urmare a
rezultatului obþinut la concursul de
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promovare în funcþii de execuþie din
03.03.2013.

Prin Hotãrârea Plenului CSM nr.764/
27.06.2013 a fost respinsã cererea de
valorificare a rezultatului obþinut la
concursul de promovare în funcþii de
execuþie din data de 03.03.2013,
formulatã de doamna P.L.S., judecãtor la
Judecãtoria Braºov, hotãrâre care nu a
fost atacatã pânã în prezent.

Doamna S.C.O. a participat la
concursul de promovare în funcþii de
execuþie din 03.03.2013, a optat pentru
Tribunalul Braºov – Secþia a II-a civilã,
de contencios administrativ ºi fiscal ºi a
obþinut media 9,100, clasându-se pe
poziþia a 2-a.

Pentru promovarea efectivã la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã, de
contencios administrativ ºi fiscal a fost
scos la concurs un post, care a fost
ocupat prin promovare de cãtre candidatul
care s-a clasat pe primul loc, respectiv
doamna Zup Mihaela, în baza Hotãrârii
Plenului CSM nr.301/21.03.2013. Ulterior,
prin hotãrârea ce face obiectul prezentei
contestaþii, a fost dispusã promovarea la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã a
doamnei judecãtor S.C.O., care s-a clasat
pe poziþia a 2-a, dintre candidaþii care au
optat pentru aceastã secþie.

Potrivit dispoziþiilor art.4 alin.(2) din
Regulamentul în vigoare la data
organizãrii concursului de promovare în
funcþii de execuþie din data de 03.03.2013,
„Posturile scoase la concurs se stabilesc
de cãtre Consiliul Superior al Magistra-
turii, în mod distinct pentru promovarea
efectivã, respectiv pentru promovare pe
loc, pentru fiecare instanþã ºi fiecare
parchet, inclusiv pentru Parchetul de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
iar pentru tribunale ºi curþi de apel, pe
secþii ºi specializãri, în urma consultãrii
instanþelor ºi parchetelor în funcþie de
necesarul de resurse umane”.

Pentru tribunale ºi curþi de apel,
candidaþii sunt obligaþi sã aleagã una

dintre specializãrile secþiei pentru care au
optat, iar fiecare candidat poate formula
o singurã opþiune cu privire la felul
promovãrii, instanþã ori parchet la care
solicitã promovarea, respectiv secþia ºi
specializarea pentru care opteazã,în
conformitate cu prevederile art.6 alin.31

ºi 4 din acelaºi Regulament.
Potrivit principiului neretroactivitãþii

legii, prevederile Hotãrârii Plenului CSM
nr.545/04.06.2013 nu sunt incidente în
speþã, acestea nefiind valabile pentru
concursul de promovare în funcþii de
execuþie a judecãtorilor ºi procurorilor,
organizat la 03.03.2013, ci pentru
urmãtoarele concursuri.

Potrivit rezultatelor finale ale con-
cursului de promovare, comunicate la
data de 21.03.2013, referitor la Tribunalul
Braºov – Secþia I civilã, pentru care
contestatoarea a optat, doamna judecãtor
P.L.S. s-a clasat pe poziþia a 4-a, obþinând
media generalã 9,525.

Pentru promovarea efectivã ºa
Tribunalul Braºov – Secþia I civilã a fost
scos la concurs 1 post, care a fost ocupat
prin promovare de cãtre candidatul care
s-a clasat pe primul loc, iar candidaþii care
s-au clasat pe poziþiile 2 ºi 3 au fost
promovaþi prin valorificarea rezultatului
obþinut la concurs, prin Hotãrârea Plenului
CSM nr.500/04.06.2013.

Prin Hotãrârea Plenului CSM nr.764/
2013 a fost respinsã cererea de
valorificare a rezultatelor concursului de
promovare formulatã de contestatoare,
întrucât nu s-au mai vacantat posturi la
Tribunalul Braºov – Secþia I civilã, pentru
care doamna judecãtor P.L.S. a optat.

Contestatoarea nu a fãcut dovada
încãlcãrii vreunui drept sau interes legitim
ºi, mai mult, aºa cum s-a statuat în
doctrinã, dovedirea dreptului vãtãmat nu
este de conceput, în spiritul principiilor
Constituþiei ºi ale dreptului în general, sã
fie realizatã prin nesocotirea drepturilor
altuia, inclusiv ale autoritãþii publice
pârâte.
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În concluzie, intimatul Consiliul
Superior al Magistraturii a apreciat cã nu
existã motive de nelegalitate a Hotãrârii
Plenului CSM nr.499/2013 ºi a solicitat
respingerea contestaþiei formulate de
doamna judecãtor P.L.S., ca
neîntemeiatã.

D) La data de 19.09.2013, contes-
tatoarea P.L.S. a formulat completare la
contestaþie, prin care a solicitat, alãturi de
admiterea petitelor iniþiale, ºi anularea
Hotãrârii nr.764 din 27 iunie 2013 a
Plenului CSM, prin care i-a fost respinsã
cererea de valorificare a rezultatului
obþinut la concursul de promovare în
funcþii de execuþie din data de 03.03.2013.

În completarea motivelor expuse în
contestaþia introductivã, contestatoarea a
menþionat urmãtoarele:

La data de 4 iunie 2013, când Plenul
CSM a hotãrât asupra promovãrii prin
valorificare pe postul vacant la Tribunalul
Braºov - Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal, nu a luat în discuþie
decât cererea d-nei S.C.O., cu media
9,100, cu toate cã pentru respectivul loc
a formulat cerere de valorificare ºi
contestatoarea P.L.S., aceasta având
media 9,525.

La data de 4.06.2013, era loc vacant
la Tribunalul Braºov, iar contestatoarea
îndeplinea condiþiile prevãzute de
Regulament pentru promovare pe acel loc
(medie mai mare, specializarea drept civil
- comunã cu a Secþiei a II-a civilã, la care
era locul vacant).

În mod nelegal, intimatul CSM nu i-a
pus cererea pe ordinea de zi ºi nu a
analizat-o, alegând a priori doar una
consideratã de acesta eligibilã ºi
trecând-o pe ordinea de zi.

Ulterior, în 27 iunie 2013, în mod
evident, sigura motivaþie pentru care s-a
respins cererea contestatoarei de
valorificare nu putea fi decât aceea cã nu
mai sunt locuri vacante.

Hotãrârea prin s-a respins cererea de
valorificare cuprinde argumente de

neacceptat, în sensul cã se admite cã a
fost promovatã o candidatã cu medie mai
micã decât a contestatoarei pe locul
vacant existent la Secþia a II-a civilã a
Tribunalului Braºov, iar contestatoarea nu
mai are post vacant ca urmare a acestei
situaþii, nefiind fãcutã în motivarea
hotãrârii de respingere nicio menþiune cã
cererea contestatoarei nu a fost admisã
în raport de secþia menþionatã.

Dacã cele douã cereri ar fi fost
analizate în concurs, deoarece ambele
vizau acelaºi post vacant, aºa cum corect
intimatul ar fi trebuit sã procedeze,
cererea contestatoarei de valorificare ar
fi fost întemeiatã, astfel cã se impune
admiterea contestaþiei ºi cu privire la
Hotãrârea Plenului CSM nr.764/27 iunie
2013 prin care a fost respinsã cererea de
valorificare formulatã de contestatoarea
P.L.S..

E) Contestatoarea P.L.S. a formulat
rãspuns la întâmpinarea depusã de
intimatul Consiliul Superior al Magistra-
turii, prin care a solicitat înlãturarea
argumentelor invocate de aceasta în
apãrare, dupã cum urmeazã:

(i) Dacã CSM invocã faptul cã „nu a
fãcut dovada încãlcãrii vreunui drept sau
interes legitim”reitereazã faptul cã
cererea sa de valorificare trebuia
analizatã concomitent cu cererea d-nei
judecãtor S.C.O. ºi admisã, raportat la
reglementãrile legale în vigoare, pe postul
disponibil la Tribunalul Braºov. În mod
evident a suferit o vãtãmare, deoarece
fiind luatã în discuþie doar cererea
doamnei judecãtor S.C.O., aceasta a fost
admisã, iar cererea sa, care trebuia
admisã înaintea ei, a fost ulterior respinsã,
cu motivarea cã nu mai sunt locuri. În
condiþiile în care, prin completarea de
acþiune a fost contestatã ºi Hotãrârea
Plenului CSM nr.764/2013 este justificat
pe deplin interesul în demersul sãu
judiciar. CSM nu a prezentat nici pânã în
prezent de ce nu a luat în discuþie la data
de 4 iunie 2013 ºi cererea sa de
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valorificare pentru postul disponibil la
Tribunalul Braºov;

(ii) Hotãrârea Plenului CSM nr.545/
04.06.2013 nu este incidentã în speþã ºi
nici nu a cerut vreodatã aplicarea ei
retroactivã;

(iii) Art.30 alin.(1) din Regulament a
fost respectat, însã nu a fost respectat
alin.(2) al art.30 din Regulament. Acest
alineat ce face trimitere la art.28 alin.(3)
ºi art.29, a fost omis total de CSM. Or,
art.28 alin.(3) prevede promovarea în
ordinea mediilor. În speþã, instanþa la care
a candidat este Tribunalul Braºov, iar
media obþinutã la examen, 9,525 este mai
mare decât media 9,100 a d-nei S.C.O.
care a fost promovatã;

(iv) Faptul cã secþia pentru care a
candidat la examen a fost secþia I civilã,
iar postul vacant la 4 iunie 2013 era cel
de pe Secþia a II-a civilã nu ar trebui sã
reprezinte un motiv de nediscutare a
cererii de valorificare atunci când s-a ivit
postul vacant la una din secþiile pentru
care a optat la valorificare (secþia a II-a)
ºi nici de respingere în cazul în care s-ar
fi luat în discuþie.

Valorificarea este o etapã distinctã faþã
de promovarea în urma validãrii
rezultatelor examenului, cu reglementare
distinctã, iar în acest caz, dispoziþiile
art.30 alin.(1) ºi (2) din Regulament impun
condiþia ca instanþa la care poate sã fie
promovatã sã fie aceeaºi cu cea pentru
care a optat la înscrierea în concurs, nu
ºi secþia.

De altfel, nici intimatul nu a considerat
cã valorificarea se poate face exclusiv la
secþia pentru care s-a optat la înscriere.

În ºedinþa Plenului CSM din data de
27.06.2013, intimatul a statuat cã Secþia
penalã ºi Secþia pentru cauze pentru
minori ºi familie din cadrul Tribunalului
Dolj pot fi considerate ca având aceeaºi
specializare ºi a dispus promovarea a doi
judecãtori care aveau specializarea drept
penal la Secþia pentru cauze pentru minori
ºi familie, deºi este evident pentru oricine

cã cele douã secþii nu au aceeaºi
specializare, ci specializarea drept penal
este comunã ambelor secþii.

În schimb, în cazul contestatoarei nu
a fost atât de evident faptul cã cele douã
secþii civile ale Tribunalului Braºov au
specializare comunã, dreptul civil.

În concluzie, contestatoarea a
subliniat cã dispoziþiile legale aplicabile
valorificãrii nu fac niciun fel de trimitere
la opþiunea secþiei exprimatã la înscrierea
la concurs, cã art.30 din Regulament nu
a fost aplicat în întregime, alin.(2) fiind
omis fãrã justificare de cãtre CSM, astfel
cã se impune admiterea contestaþiei,
astfel cum a fost formulatã.

F) La data de 12.12.2013, contesta-
toarea a formulat precizare la contestaþie,
sub aspectul cadrului procesual ºi
motivelor de drept ale contestaþiei, în
sensul celor ce urmeazã:

Referitor la cadrul procesual al
prezentului litigiu

Prin petitul 2 al cererii s-a solicitat
anularea Hotãrârii CSM nr.499/
04.06.2013, prin care s-a dispus promo-
varea, începând cu data de 01.07.2013,
a doamnei judecãtor S.C.O. la Secþia a
II-a civilã, de contencios administrativ ºi
fiscal a Tribunalului Braºov, hotãrâre care
a fost adoptatã la data de 04.06.2013 ºi
publicatã la data de 01.07.2013, respectiv
la aceeaºi datã prevãzutã pentru intrarea
ei în vigoare.

Nu îi este imputabil contestatoarei
modul în care intimatul a ales sã
soluþioneze cererile de valorificare ºi sã
punã pe ordinea de zi din data de
04.06.2013 o singurã cerere formulatã
pentru postul vacant aflat la Secþia a II-a
civilã, de contencios administrativ ºi fiscal
a Tribunalului Braºov, pe care sã o ºi
admitã, iar apoi sã o publice la aceeaºi
datã cu data la care aceasta îºi producea
efectele, deºi era susceptibilã de
contestaþie în termen de 15 zile de la
publicare, conform art.29 alin.(7) din
Legea nr.317/2007, sau, mai mult decât
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atât, abia în data de 20.08.2013 sã se
întruneascã în Plen ºi sã constate cã
suspendarea nu poate opera.

Tocmai în considerarea faptului cã nu
doreºte sã prejudicieze în vreun fel
activitatea instanþei de judecatã prin
contestarea promovãrii unui coleg care,
începând cu data de 01.07.2013 pronunþã
hotãrâri la nivelul instanþei la care a
promovat, înþelege sã renunþe la judecata
petitului 2 al acþiunii care vizeazã anularea
Hotãrârii nr.499/04.06.2013, prin care s-a
admis cererea de valorificare a d-nei
judecãtor S.C.O. ºi la petitul nr.3 care
vizeazã obligarea intimatului la discutarea
tuturor cererilor de valorificare care
existau pânã la data de 4.06.2013 pentru
postul respectiv, urmând ca toate
motivele menþionate în cererea
introductivã sã fie avute în vedere la
analizarea legalitãþii emiterii Hotãrârii
CSM nr.764/27.06.2013, prin care a fost
respinsã cererea contestatoarei de
valorificare a rezultatului obþinut.

Intimatul a procedat arbitrar, „alegând”
o cerere ºi admiþând-o, respingând
ulterior cererea contestatoarei cu
motivarea cã nu mai e loc vacant, în
condiþiile în care din niciun act emis de
CSM nu rezultã cã aceasta nu ar fi
îndeplinit condiþiile prevãzute de
Regulament pentru a valorifica rezultatul
obþinut.

Urmare a renunþãrii la judecatã cu
privire la petitele menþionate anterior,
înþelege sã-ºi precizeze contestaþia,
solicitând:

(i) anularea Hotãrârii Plenului CSM
nr.764/27.06.2013, prin care i s-a respins
cererea de valorificare pentru lipsa
postului vacant;

(ii) recunoaºterea calitãþii de judecãtor
cu grad profesional de tribunal;

(iii) obligarea intimatei la emiterea unei
hotãrâri de promovare a contestatoarei la
oricare din secþiile civile ale Tribunalului
Braºov.

Referitor la completarea motivelor de
drept ale contestaþiei

Dispoziþiile art.30 alin.(1) ºi (2) din
Regulamentul de promovare în funcþii de
execuþie adoptat de CSM prin Hotãrârea
nr.621/2006 prevãd în mod clar cã
valorificarea se face în ordinea mediilor
obþinute, astfel cã aplicarea întocmai a
acestor dispoziþii ar fi trebuit sã conducã
indiscutabil la admiterea cererii de
valorificare formulatã de contestatoare.

În ºedinþa Plenului CSM din
04.09.2008 s-a apreciat cã valorificarea
nu este limitatã la opþiunea formulatã
iniþial la înscrierea în concurs, ci aceasta
se poate face ºi la o altã secþie a aceleiaºi
instanþe, cu condiþia sã fie de aceeaºi
specializare cu cea pentru care s-a
formulat cererea de înscriere la concurs.

Prin Hotãrârea nr.654/31.08.2011 a
Secþiei pentru judecãtori, fosta Secþie
comercialã ºi de contencios administrativ
a Tribunalului Braºov a fost reorganizatã
ca fiind Secþia comercialã, de contencios
administrativ ºi fiscal, în considerarea
dispoziþiilor art.225 din Legea nr.71/2011
privind punerea în aplicare a Legii nr.71/
2009 privind Codul civil.

În cadrul Tribunalului Braºov
funcþioneazã douã secþii civile, respectiv
secþia I civilã, care are în competenþã
cauze civile propriu-zise ºi cauze având
ca obiect litigii de muncã ºi asigurãri
sociale, ºi secþia a II-a civilã, de
contencios administrativ ºi fiscal care
judecã în principal cauze în materie civilã
(fostele litigii comerciale), dar ºi cauze în
materie de contencios administrativ ºi
fiscal.

Ambele secþii au deci o competenþã
generalã în materie civilã, fiind înfiinþate
ca secþii civile ºi complete specializate în
diferite materii, care nu schimbã
competenþa generalã civilã a secþiei, com-
pletele specializate fiind la secþia I în
materia litigiilor de muncã, iar la secþia a
II-a în materie de contencios adminis-
trativ.

Faptul cã materia drept civil nu a fost
menþionatã ca ºi materie de concurs la
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Secþia a II-a civilã nu are nicio importanþã,
deoarece nu materia de concurs dã
specializarea secþiei, ci normele de
organizare judiciarã prevãzute de Legea
nr.304/2004.

Practica anterioarã a CSM a fost în
mod constant în sensul de a aprecia
secþiile civile ca fiind de aceastã
specializare, indiferent de completele
specializate pe anumite materii care au
fost înfiinþate în cadrul acestora, evident
din raþiuni de organizare flexibilã a
activitãþii instanþelor.

Astfel, prin Hotãrârea CSM nr.848/
22.11.2011 s-a admis cererea de
valorificare formulatã de d-na judecãtor
C.E., pentru Secþia I civilã, deºi iniþial
candidase pentru Secþia comercialã, de
contencios administrativ a Tribunalului
Constanþa, ulterior reorganizatã prin
divizare în secþia a II-a civilã ºi secþia de
contencios administrativ. CSM a apreciat
cã ambele secþii civile sunt de aceeaºi
specializare, situaþia fiind identicã cu cea
în care se aflã contestatoarea în prezenta
cauzã.

De asemenea, prin Hotãrârea CSM
nr.689/4.10.2011 s-a admis cererea de
valorificare formulatã de d-na judecãtor
P.C., care a candidat la Secþia a V-a civilã
a Tribunalului Bucureºti ºi a fost
valorificatã la Secþia a VI-a civilã a
aceleiaºi instanþe, secþii pe care intimatul
le-a apreciat ca fiind de aceeaºi
specializare.

Totodatã, în ºedinþa Plenului CSM din
data de 28.06.2013, intimatul a apreciat
cã secþia penalã ºi secþia minori ºi familie
din cadrul Tribunalului Dolj au aceeaºi
specializare, deºi este mai mult decât
evident cã au doar specializare comunã,
dreptul penal.

Cu atât mai mult, în cazul celor douã
secþii civile ale Tribunalului Braºov se
pune întrebarea de ce nu au fost apreciate
de cãtre Plenul CSM ca având aceeaºi
specializare, când, în mod evident, litigiile
date în competenþa acestor secþii sunt

civile ºi când, anterior, tocmai intimatul
CSM apreciase în acelaºi sens în cazul
altor valorificãri.

Este evidentã justeþea mãsurilor
solicitate instanþei, raportat la situaþia
concretã de fapt a speþei: un judecãtor,
care a susþinut un examen la disciplina
drept civil ºi a obþinut media 9,525, nu este
valorificat pe o secþie civilã a aceleiaºi
instanþe, fãrã nici un fel de explicaþie, în
schimb, este valorificat un judecãtor cu
medie mai micã, 9,100, la specializarea
drept internaþional privat.

În final, contestatoarea a precizat cã
nu pune sub semnul întrebãrii gradul
profesional ºi postul obþinut de colega sa,
d-na judecãtor S.C.O., ºi nici nu doreºte
sã afecteze siguranþa ºi stabilitatea
sistemului judecãtoresc, însã doreºte sã
aibã parte de un tratament egal, sã-i fie
respectate interesele legitime ºi drepturile
profesionale, sã-i fie valorificate, în
condiþiile legii, rezultatele obþinute la
concurs ºi sã nu fie victima unei atitudini
discriminatorii, a unei alegeri aleatorii
nesusþinute de prevederi legale pe care
a efectuat-o intimatul CSM.

G) În raport de precizarea contestaþiei,
intimatul a formulat un punct de vedere
prin care a susþinut urmãtoarele:

În speþã nu este vorba de un refuz
nejustificat de a soluþiona o cerere, aºa
cum este definit în cuprinsul art.2 alin.(1)
lit.i) din Legea contenciosului adminis-
trativ nr.554/2004, cu modificãrile
ulterioare, respectiv exprimarea explicitã,
cu exces de putere, a voinþei de a nu
rezolva cererea unei persoane.

Contestatoarea apreciazã cã valorifi-
carea rezultatelor concursului se face
exclusiv în funcþie de media obþinutã, fiind
fãrã relevanþã secþia la care a optat, dacã
aceasta este de aceeaºi specializare. Or,
din interpretarea dispoziþiilor art.4 alin.(2),
art.6 alin.(3)1 ºi 4 coroborat cu art.30 din
Regulamentul aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr.621/2006, în vigoare la
data emiterii hotãrârii atacate, reiese
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foarte clar cã promovarea în funcþii de
execuþie a judecãtorilor ºi procurorilor se
face pe secþii, în funcþie de opþiunea unicã
a candidatului.

În mod excepþional, s-a decis cã, în
cazul concursului între cererile de
valorificare pentru secþii de aceeaºi
specializare la care au fost scoase posturi
la concurs ºi existã candidaþi valorificabili,
valorificarea se face pe secþii, în ordinea
mediilor, deci în funcþie de opþiune, iar
dupã valorificarea tuturor celor care au
candidat pentru o anumitã secþie, pot fi
valorificaþi cei de la secþiile de aceeaºi
specializare.

Pentru Secþia a II-a Civilã a existat un
candidat valorificabil, anume d-na
judecãtor S.O.C. care a optat pentru
aceastã secþie, astfel cã, în conformitate
cu dispoziþiile regulamentare sus-menþio-
nate, cererea sa a fost în mod corect
admisã.

 Hotãrârile Plenului CSM nr.848/2011
ºi nr.689/2011 invocate de contestatoare
în precizarea de acþiune nu sunt incidente
în cauzã.

În concluzie, având în vedere lipsa
posturilor vacante la Tribunalul Braºov –
Secþia I civilã la data soluþionãrii cererii
contestatoarei, nu existã motive de
nelegalitate a Hotãrârii Plenului CSM
nr.764/2013, aceasta fiind emisã în
conformitate cu dispoziþiile legale ºi
regulamentare incidente, precum ºi în
limitele competenþelor prevãzute de lege,
astfel cã se impune respingerea
contestaþiei ca neîntemeiatã.

H) Procedura în faþa Înaltei Curþi
În cauzã s-a administrat proba cu

înscrisuri, iar în cadrul acesteia s-a depus
documentaþia care a stat la baza emiterii
Hotãrârilor Plenului CSM nr.499/4 iunie
2013 ºi nr.764/2013.

II. Considerentele Înaltei Curþi
asupra contestaþiei

Examinând contestaþia formulatã,
astfel cum a fost precizatã, în raport de

actele ºi lucrãrile dosarului ºi de
dispoziþiile legale aplicabile, Înalta Curte
constatã cã aceasta este întemeiatã, în
limitele ºi pentru considerentele ce
urmeazã.

Contestatoarea P.L.S., judecãtor la
Judecãtoria Braºov, a participat la
concursul de promovare efectivã din data
de 3 martie 2013, pentru un post de
execuþie la Tribunalul Braºov - Secþia I
civilã, clasându-se pe poziþia a 4-a, cu
media generalã 9,525 la materia drept
civil, în condiþiile în care pentru
promovarea efectivã la Tribunalul Braºov
– Secþia I civilã a fost scos la concurs un
post.

Rezultatele finale ale concursului au
fost validate la data de 21 martie 2013,
astfel cã termenul de 3 luni prevãzut de
art.30 alin.(1) din Regulamentul privind
organizarea ºi desfãºurarea concursului
de promovare a judecãtorilor ºi
procurorilor, aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr.621/2006, s-a împlinit la
data de 21 iunie 2013.

Prin cererea înregistratã la CSM la
data de 25.03.2013, contestatoarea
P.L.S. a solicitat valorificarea rezultatului
obþinut la concursul de promovare în
funcþii de execuþie din data 03.03.2013 ºi
promovarea într-o funcþie de execuþie la
Secþia I civilã a Tribunalului Braºov.

La data de 08.04.2013, contestatoarea
a completat cererea, solicitând
valorificarea rezultatului obþinut, conform
art.30 din Hotãrârea Plenului CSM nr.621/
2006, în ordinea mediilor obþinute ºi fãrã
a þine cont de opþiunea fãcutã pentru
concurs, pe oricare din secþiile
Tribunalului Braºov la care existã loc
disponibil la data discutãrii cererii de
valorificare.

În interiorul termenului de valorificare
de 3 luni, la Tribunalul Braºov – Secþia a
II-a civilã, de contencios administrativ ºi
fiscal s-a vacantat un post de execuþie.
Pentru acest post exista înregistratã pe
rolul CSM ºi cererea de valorificare
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formulatã de doamna judecãtor S.C.O..
Aceasta a participat la concursul de
promovare în funcþii de execuþie din data
de 3 martie 2013, pentru un post la
Tribunalul Braºov - Secþia a II-a civilã de
contencios administrativ ºi fiscal,
clasându-se pe poziþia a II-a, cu media
generalã 9,100 la materia drept
internaþional privat, în condiþiile în care
pentru secþia respectivã s-a scos la
concurs un post.

La data de 4 iunie 2013, Plenul CSM
a luat în discuþie cererile de valorificare
pentru posturile de execuþie vacante
începând cu data de 1.06.2013, iar pentru
postul de execuþie de la Secþia a II-a civilã,
de contencios administrativ ºi fiscal a
Tribunalului Braºov a ales sã analizeze
doar una dintre cererile de valorificare
existente, respectiv cea depusã de
doamna judecãtor S.C.O., pe care a
admis-o prin Hotãrârea Plenului CSM
nr.499/04.06.2013.

Ulterior, prin Hotãrârea Plenului CSM
nr.764/27.06.2013 a fost analizatã ºi
cererea de valorificare formulatã de
doamna judecãtor P.L.S., care a fost însã
respinsã, invocându-se lipsa posturilor de
execuþie vacante atât la Secþia I civilã, cât
ºi la Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal.

 Susþinerile contestatoarei P.L.S.
privitoare la nelegalitatea Hotãrârii
Plenului CSM nr.764/27.06.2013 sunt
întemeiate, în considerarea urmãtoarelor
argumente:

La data de 4 iunie 2013, când a fost
analizatã promovarea pe singurul post de
execuþie devenit vacant la Tribunalul
Braºov – Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal, în mod nelegal,
CSM nu a supus examinãrii ºi cererea de
valorificare formulatã de doamna
judecãtor P.L.S..

Nici la acea datã ºi nici pe parcursul
judecãþii prezentei cauze, CSM nu a
motivat de ce a ales sã supunã dezbaterii
Plenului doar una din cele douã cereri de

valorificare cu care a fost sesizat, deºi
încã de la data sesizãrii instanþei unul
dintre argumentele de nelegalitate
decisive de care constatatoarea s-a
prevalat l-a constituit tocmai aceastã
procedurã arbitrarã adoptatã de CSM în
privinþa examinãrii cererilor de valorificare
concurente pentru singurul post devenit
vacant în termenul de valorificare de 3
luni, la Secþia a II-a civilã, de contencios
administrativ ºi fiscal a Tribunalului
Braºov.

În considerarea principiului legalitãþii,
principiu fundamental al statului de drept,
consacrat în însãºi legea fundamentalã,
art.1 alin.(5) ºi art.16 alin.(2) din
Constituþie, CSM avea obligaþia de a
supune dezbaterii Plenului la aceeaºi
datã, pentru promovarea efectivã la
Secþia a II-a civilã de contencios
administrativ ºi fiscal a Tribunalului
Braºov, ºi cererea de valorificare
formulatã de doamna judecãtor P.L.S.,
urmând ca, prin raportare la prevederile
legale incidente, sã se pronunþe în privinþa
ambelor cereri de valorificare cu care a
fost sesizat, atât timp cât acestea vizau
singurul post devenit vacant în interiorul
termenului de valorificare de 3 luni.

Cererea de valorificare formulatã de
contestatoarea P.L.S. îndeplinea toate
condiþiile prevãzute de art.27 din
Regulament, împrejurare constatatã ºi de
Plenul CSM, reþinutã în considerentele
Hotãrârii nr.764/27 iunie 2013.

Potrivit art.30 alin.(1) din Regula-
mentul aprobat prin Hotãrârea Plenului
CSM nr.621/2006, forma în vigoare la
data organizãrii concursului, judecãtorii
care îndeplinesc condiþiile prevãzute de
art.27 pot fi promovaþi în posturile ce se
vacanteazã la instanþele pentru care au
optat la înscriere în termen de 3 luni de la
data comunicãrii rezultatelor finale ale
concursului.

Dispoziþiile art.30 alin.(2) din
Regulament prevãd cã art.28 alin.(3) se
aplicã în mod corespunzãtor, iar acesta
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din urmã statueazã cã promovarea se
face în ordinea mediilor obþinute, în limita
posturilor aprobate.

Se observã cã dispoziþiile art.30 din
Regulament prevãd cu claritate faptul cã
valorificarea se face în ordinea mediilor,
pe locurile devenite vacante la instanþa
pentru care s-a optat la înscriere.

În interpretarea art.30 din
Regulamentul aprobat prin Hotãrârea
Plenului CSM nr.621/21.09.2006, în
ºedinþa din 4.09.2008, Plenul CSM a emis
un punct de vedere prin care a apreciat
cã îndeplinirea de cãtre candidaþi a
condiþiilor prevãzute la art.27 poate fi
valorificatã ºi la altã secþie a instanþei
pentru care s-a optat la înscriere, dar de
aceeaºi specializare.

În practica administrativã a CSM, în
mod constant, s-au admis cereri de
valorificare pentru candidaþii care s-au
înscris la concurs la o secþie civilã ºi au
solicitat valorificarea la altã secþie civilã
a aceleiaºi instanþe, secþii care aveau ºi
complete specializate în materii diferite.

Astfel, prin Hotãrârea Plenului CSM
nr.689/4 octombrie 2011 s-a admis
cererea de valorificare la Secþia a VI-a
civilã a Tribunalului Bucureºti, pentru
doamna judecãtor P.C.F., care a candidat
la Secþia a V-a civilã a Tribunalului
Bucureºti, apreciindu-se cã cele douã
secþii civile sunt de aceeaºi specializare.

De asemenea, prin Hotãrârea Plenului
CSM nr.848/22 noiembrie 2011 s-a admis
cererea de valorificare la Secþia I civilã a
Tribunalului Constanþa, formulatã de
doamna judecãtor C.E., care candidase
la Secþia comercialã ºi de contencios
administrativ a Tribunalului Constanþa,
considerându-se cã ambele secþii civile
sunt de aceeaºi specializare.

Contestatoarea P.L.S. se aflã într-o
situaþie similarã cu cele prezentate, în
sensul cã a candidat pentru Secþia I civilã
a Tribunalului Braºov, iar la valorificare a
optat pentru un post vacant la una dintre
secþiile civile ale Tribunalului Braºov,

specializarea drept civil la care a susþinut
concursul regãsindu-se atât în specia-
lizarea Secþiei I civilã, cât ºi a Secþiei a
II-a civilã, de contencios administrativ ºi
fiscal.

Este esenþial de precizat faptul cã, prin
Hotãrârea Plenului CSM nr.764 din 27
iunie 2013 cererea de valorificare
formulatã de contestatoarea P.L.S. nu a
fost respinsã pe considerentul cã nu a
candidat la Secþia a II-a civilã, de
contencios administrativ ºi fiscal, ci în
considerarea lipsei posturilor vacante,
situaþia posturilor vacante fiind analizatã
la ambele secþii civile ale Tribunalului
Braºov.

Or, lipsa posturilor vacante la data de
27.06.2013 a fost generatã de însãºi
modalitatea nelegalã în care CSM a
înþeles sã supunã dezbaterii Plenului
solicitãrile de valorificare a rezultatelor
concursului pentru singurul post devenit
vacant la Secþia a II-a civilã de contencios
administrativ ºi fiscal a Tribunalului
Braºov.

Astfel, în urma acestor valorificãri, s-a
ajuns în situaþia în care, pentru una dintre
secþiile civile ale Tribunalului Braºov, sã
fie admisã cererea de valorificare
formulatã de un candidat cu medie mai
micã (9,100), la disciplina drept interna-
þional privat, iar cererea concurentã
formulatã de un candidat cu medie mai
mare (9,525), la disciplina drept civil, sã
fie respinsã, contrar prevederilor art.30
coroborat cu art.28 din Regulamentul
aprobat prin Hotãrârea Plenului CSM
nr.621/2006, forma în vigoare la data
organizãrii concursului, dar ºi practicii
administrative a CSM care, încã din anul
2008 a admis cã valorificarea se poate
face ºi pe altã secþie decât aceea pentru
care s-a optat la înscriere, dacã este de
aceeaºi specializare.

În aceste circumstanþe, pentru toate
considerentele de fapt ºi de drept expuse,
Înalta Curte urmeazã sã dispunã, în
temeiul art.29 alin.(7) din Legea nr.317/
2004 privind Consiliul Superior al
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Magistraturii, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, admiterea în
parte a contestaþiei formulate de
contestatoarea P.L.S., astfel cum a fost
precizatã, anularea Hotãrârii Plenului
CSM nr.764/27.06.2013 ºi obligarea
Plenului CSM sã emitã o nouã hotãrâre
prin care sã dispunã promovarea efectivã
a contestatoarei la oricare dintre secþiile
civile ale Tribunalului Braºov, urmare a
valorificãrii rezultatelor obþinute la
concursul din data de 3.03.2013.

În temeiul art.406 din noul Cod de
procedurã civilã, se va lua act de
renunþarea la judecata capãtului de cerere
privind anularea Hotãrârii Plenului CSM
nr.499/04.06.2013.

Vor fi respinse celelalte cereri
formulate de contestatoare, având în
vedere cã recunoaºterea gradului de
judecãtor de tribunal nu poate interveni
decât la momentul intrãrii în vigoare a
hotãrârii de valorificare pe care intimatul
este obligat prin prezenta decizie sã o
emitã, fiind o consecinþã inerentã a
acesteia.

Rubricã realizatã de
judecãtor Paula Andrada Coþovanu,

inspector judiciar, Inspecþia Judiciarã
ºi

judecãtor Dragoº Cãlin,
Curtea de Apel Bucureºti
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Dragoº Cãlin (coord.), Ionuþ Militaru,
Roxana Maria Cãlin, Mihaela Vasiescu,
Lucia Zaharia, Paula-Andrada Coþovanu,
Lavinia Cîrciumaru, Florin Mihãiþã,
Cristina Radu, Victor Constantinescu,
Vasile Bozeºan, Beatrice Ramaºcanu,
Alexandra Lãncrãnjan, Alexandra Neagu,
Cristinel Ghigheci

Volumul Hotãrârile CEDO în cauzele
împotriva României – 2013. Analizã,
consecinþe, autoritãþi potenþial
responsabile (IX) încununeazã eforturile
depuse în ultimii 6 ani de un colectiv de
tineri magistraþi pasionaþi în analiza
condamnãrilor suferite de România la
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
gãsirea autoritãþilor potenþial responsabile
ºi observarea mãsurii în care acestea
s-au conformat ºi au reacþionat concret,
dupã pronunþarea hotãrârilor. Utilitatea
practicã a culegerii de jurisprudenþã de
faþã rezidã în faptul cã sunt tratate toate
hotãrârile de condamnare pronunþate de
Curtea europeanã în cauzele împotriva
României, de la 1 ianuarie 2013 ºi pânã
la 31 decembrie 2013, inclusiv cele
nepublicate în Monitorul Oficial al
României ºi cele pentru care nu s-a
realizat o traducere neoficialã la care cei
interesaþi sã poatã avea acces.

Rezumarea hotãrârilor ºi extragerea
argumentelor relevante din motivarea
Curþii, cu riscul asumat de a afecta - câtuºi
de puþin - acurateþea textului original,
constituie totuºi un avantaj deoarece
culegerea permite parcurgerea în timp
scurt a întregii jurisprudenþe CEDO ºi

devine un instrument util în biblioteca
oricãrui teoretician sau practician al
dreptului, deziderat cãruia îi serveºte ºi
modul în care a fost conceputã indexarea
dupã cuvinte cheie, cu trimitere la toate
cauzele relevante din anul 2013.

Nu în ultimul rând, motivele expuse în
analiza fiecãrei speþe privind autoritãþile
potenþial responsabile, deºi emanã de la
autorii culegerii, dar pe baza aprecierilor
Curþii europene, constituie un punct de
reper pentru activitatea celor obligaþi, în
virtutea funcþiei sau profesiei, sã respecte
sau sã garanteze exerciþiul drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului. De
aceea, nu a fost omisã nici evoluþia

PREZENTÃRI
1. Volumul „Hotãrârile Curþii Europene a Drepturilor

Omului în cauzele împotriva României – 2013. Analizã,
consecinþe, autoritãþi potenþial responsabile (IX)”, Editura
Universitarã, Bucureºti, 2014, ISBN 978-606-591-971-6
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dreptului intern, pozitivã sau negativã,
autorii indicând – acolo unde au fost
identificate – consecinþele hotãrârii, care
ar trebui sã foloseascã celor interesaþi
pentru a descoperi remediile interne
actuale.

Scopul acestui studiu ºi metodologia
aleasã au plecat tocmai de la o analizã
foarte atentã a situaþiei de fapt, a motivãrii
fiecãrei hotãrâri pronunþate de Curtea

Europeanã a Drepturilor Omului pe fond,
pentru a identifica mecanismul care a
condus în final la încãlcarea dreptului
fundamental respectiv.

Astfel, avem la dispoziþie, într-un
demers ºtiinþific ºi nepãrtinitor, o serie de
concluzii ºi date concrete privind
condamnãrile României la Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului.

2. Volumul „Cooperarea judiciarã în materie civilã ºi
comercialã în Uniunea Europeanã”, Editura C.H. Beck,
Bucureºti, 2014, ISBN 978-606-18-0298-2

Dragoº Cãlin, Roxana-Maria Cãlin,
Alina Ciolofan, Irina Cioponea,
Paula-Andrada Coþovanu, Nina-
Paraschiva Gogescu, Anamaria Groza,
Andrei Iacuba, Sanda Elena Lungu, Lucia
Zaharia, Dorina Zeca

Volumul Cooperarea judiciarã în
materie civilã ºi comercialã în Uniunea
Europeanã. Regulamente adnotate
reprezintã o premierã pentru literatura
juridicã din România.

Realizatã de un grup de judecãtori
entuziaºti, specializaþi în materie în þarã
sau în strãinãtate, deopotrivã formatori ai
Institutului Naþional al Magistraturii, ai
ªcolii Naþionale de Grefieri, cadre
didactice universitare sau membri ai
Reþelei judiciare române în materie civilã
ºi comercialã, lucrarea adnoteazã
jurisprudenþial ºi/sau doctrinar cele mai
relevante regulamente adoptate în cadrul
Uniunii Europene, aplicabile direct ºi în
România, începând cu 1 ianuarie 2007,
în raporturile cu aproape toate statele
membre ale Uniunii Europene, vizând
libera circulaþie a hotãrârilor judecãtoreºti
în materie civilã ºi comercialã, dar ºi a
dreptului familiei, furnizarea de acte
judiciare ºi extrajudiciare, obþinerea de
probe ori legea aplicabilã obligaþiilor
contractuale ºi necontractuale.

În adnotare s-a valorificat nu numai
jurisprudenþa relevantã a Curþii de Justiþie
a Uniunii Europene, ci ºi aceea a
instanþelor judecãtoreºti interne din
România ºi din aproape toate state
membre ale Uniunii Europene, cercetatã
riguros ºi rezumatã amãnunþit, într-un
demers desfãºurat pe parcursul mai
multor ani ºi care a implicat traduceri,
analize ºi comparaþii.

Lucrarea poate reprezenta un
instrument de referinþã pentru magistraþi,
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avocaþi si notari, pentru executorii
judecãtoreºti, auditorii de justiþie ºi
studenþii de la Facultãþile de Drept,
precum ºi pentru simplul justiþiabil, în

ultimii ani asaltat din toate pãrþile, inclusiv
de diverse raporturi cu elemente de
extraneitate în cadrul Uniunii Europene.

Proiectul a fost susþinut de Asociaþia

Forumul Judecãtorilor din România ºi sprijinit de numeroºi colegi din cadrul birourilor
pentru informare ºi relaþii publice de la instanþele judecãtoreºti din þarã.

3. Volumul „Limitele libertãþii de exprimare. Politicieni,
jurnaliºti, magistraþi. Comentarii ºi jurisprudenþã”, Editura
Hamangiu, Bucureºti, 2014, ISBN 978-606-678-987-5

Vasile Bozeºan, Dragoº Cãlin, Florin
Mihãiþã, Ionuþ Militaru, Dorin Panã

Culegerea de faþã reprezintã prima
analizã aprofundatã a practicii judiciare
interne ºi a jurisprudenþei relevante a
Curþii Europene a Drepturilor Omului în
materia libertãþii de exprimare,
surprinzând diversitatea întrebãrilor pe
care le poate genera exercitarea sa în
spaþiul public dar ºi interferenþele cu alte
drepturi, atribute sau libertãþi, prin
raportare la care i se definesc limitele.

Comentariile autorilor urmãresc
aplicarea principiilor pe care Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului le-a
impus în jurisprudenþa sa ca fiind
necesare în orice demers în care se cautã
justul echilibru între libertatea de
exprimare ºi, în special, împiedicarea
ingerinþelor în sfera vieþii private, inclusiv
sub aspectul respectãrii onoarei,
demnitãþii ºi reputaþiei persoanei.

Lucrarea poate constitui, pe lângã
clasicul instrument metodologic necesar
mediului universitar, magistraþilor
ºi avocaþilor, ºi o foarte utilã sursã de

repere în funcþie de care politicienii,
jurnaliºtii ºi orice alte persoane care se
manifestã în spatiul public îºi pot exercita
libertatea de exprimare.
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ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREªTI - SECÞIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCÃ ªI ASIGURÃRI SOCIALE
Î N C H E I E R E

ªEDINÞA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 28.05.2014
TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREªEDINTE: B.D.C.
ASISTENT JUDICIAR: M.N.
ASISTENT JUDICIAR: A.T.

GREFIER : C.F.C.

exemplar al acþiunii în original, de a
depune 149 exemplare ale acþiunii pentru
comunicare, de a indica codul numeric
personal al reclamantei ºi al pârâþilor -
persoane fizice, de a indica codul unic de
înregistrare sau codul de identificare
fiscalã ºi numãrul de înregistrare în
registrul comerþului ale pârâþilor -
persoane juridice, de a indica conturile
bancare ale reclamantei ºi pârâþilor, de a
preciza obiectul acþiunii, respectiv
cuantumul prejudiciului moral ºi cuan-
tumul prejudiciului material, precum ºi
modul de calcul prin care s-a ajuns la
determinarea acestei valori, de a justifica
calitatea procesualã pasivã a fiecãrui
pârât în parte, de a depune înscrisurile

GREFA VESELÃ
Anularea unei cereri de
chemare în judecatã

formulate împotriva a 150
de instituþii naþionale sau
internaþionale ºi a unor

personalitãþi ale
întregului mapamond

Pe rol se aflã verificarea ºi regula-
rizarea cererii de chemare în judecatã,
conform art. 200 Noul cod de procedurã
civilã, în cauza formulatã de reclamanta
P.M.I., având ca obiect despãgubire.

Cererea se judecã în ºedinþa de
Camera de Consiliu, fãrã citarea pãrþilor,
conform dispoziþiilor art. 200 alin. 3 Noul
cod de procedurã civilã.

S-a fãcut referatul cauzei de cãtre
grefierul de ºedinþã, care învedereazã
instanþei obiectul cauzei, pãrþile, lega-
litatea îndeplinirii procedurii de citare,
precum ºi faptul cã, reclamantul nu ºi-a
îndeplinit obligaþiile puse în vedere de
instanþã prin rezoluþia din data de
23.04.2014, respectiv de a depune un
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pe care se sprijinã acþiunea, în 151
exemplare certificate pentru conformitate
cu originalul, de a depune interogatoriile
propuse pentru pârâþii - persoane juridice
ºi de a indica numele ºi domiciliile
martorilor propuºi pentru audiere, dupã
care,

În temeiul înscrisurilor existente la
dosar, tribunalul reþine cauza în
pronunþare.

T R I B U N A L U L,

Prin cererea înregistratã pe rolul
Tribunalului Bucureºti – Secþia a VIII-a
Conflicte de Muncã ºi Asigurãri Sociale
la data de 10.03.2014 sub numãrul ……/
3/2014, reclamanta P.M.I. a chemat în
judecatã pe pârâþii Majestatea Sa Regina
Elizabeth a II-a, Ducele de Edinburgh
Phillip, Majestatea Sa Charles Print de
Wales, Ducesa de Cornwall Camilla,
Ducele de Cambridge William, Ducesa de
Cambridge Catherine, Harry Print de
Wales, Alteþa Sa Regalã Prinþul Michael
Ducele de Kent, Alteþa Sa Regalã
Prinþesa Michael Ducesa de Kent, David
Cameron - Primul Ministru al Angliei,
House Of Lords (Camera Lorzilor), House
Of Commons (Camera Comunelor), Bank
Of England (Banca Angliei), Ministry Of
Justice UK (Ministerul Justiþiei al Angliei),
Ministry of Finance Londra (Ministerul
Finanþelor, Londra), NHS England,
Financial Services Authority, Serious
Fraud Office, London City Police,
Metropolitan City Police, New Schotland
Yard, Solicitors Regulation Authority, The
Bar Council, The Legal Ombudsman,
Magistrates Court, Martin Harris -
Ambasadorul Marii Britanii în România,
Paul Cleal, Pricewaterhousecoopers LLP
Anglia, Kate Hodgkiss, DLA Piper LLP,
Thomas Kibling, Matrix Chambers, Barak
Obama, Michelle Obama, John Kerry,
Hon Laura Taylor Swain, Southem District
Court Of New York, Lew Jacob, Duane
Butcher - ambasadorul SUA în România,
Winston & Strawn LLP, New York City
Bar, Federal Bureau of Investigation, US

Department of Justice, Eric Holder -
Attoney General al SUA, US Department
of Justice, Central Intelligence Agency,
United States Department of Defence
(Defence Criminal Investigative Service,
DCIS), Robert Moritz, Dan Dully,
Pricewaterhousecoopers LLP New York,
Mona Clayton, Ryan Murphy, Steven
Skalak, Sabera Choudhury, Sonya
Andreassen Henderson, Josephine
Grimaudo, Mike Peters, Mike Dyer,
Pricewaterhousecoopers LLP Chicago,
Frederick Miller, Pricewaterhousecoopers
LLP Washington DC, Jeff Golden,
Thomas Golden, Institute of International
Exchange of Scholars, US Departament
of Health and Human Services, Vasile
Iuga, David Trow, Alexandra Iorgulescu,
Angela Szatmary, Kenneth Spizeri, Dinu
Bumbacea, Dan Iancu, Iulia Avramescu,
Alex Tatulea, SC Romtelecom SA,
Ministerul Comunicaþiilor ºi pentru o
Societaet Informaþionalã, Price-
waterhousecoopers SRL Bucureºti,
Traian Bãsescu, Victor Ponta, Ion Iliescu,
Crin Antonescu, Valeriu Zgonea, Dinu
Patriciu, Ministerul de Finanþe, Ministerul
Justiþiei, Ministrul Afacerilor Interne,
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul
Afacerilor Externe, Serviciul Român de
Informaþii, Banca Naþionalã a României,
Institutul Naþional de Medicinã Legalã
Mina Minovici, Ministerul Sãnãtãþii,
Colegiul Medicilor, Asociaþia pentru
Protecþia Consumatorilor din România,
Parchetul de pe Lângã ICCJ -prin
Procuror General, Agenþia Naþionalã de
Integritate, Consiliul Superior al
Magistraturii, Avocatul Poporului, ING
Bank România, Banca Comercialã
Românã, Geoff Isaacs, Clinica 999,
Angela Merkel, European Central Bank,
Von Mettenheil Andreas, Francois
Hollande, Gustin Phillipe, Ueli Maurer,
Swiss National Bank, Lebet Jean-Hubert,
Jacob Zuma, Swanepoel Pieter Anries,
Goodluck Jonathan, Abba Abdullahi
Tijjani, Patil Pratibha, Murugesan
Manimekalai, E.S. DL. Abdul Rahman
Ben Ibrahim Ben Ali Ar-Rasi, Bahador
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Aminian, Georgios Poukamissas, Dan
Ben-Elizer, Rana Mokaddem, Icap
România, Icap Pic Londra, Icap Llc,
Sergio Ermotti, Nick Livingstone, Emma
Steck, Ubs AG, Brady Dougan, Borne
Claremont, Sharyn Kerry, Timothy
Gardner, Credit Suisse Securities Europe
Ltd, James Gorman, Morgan Stanley,
Morgan Stanley, Jason Cummins, Brevan
Howard Assets Management, Lloyd
Blankfein, Goldman Sashs, Ted Turner,
CNN International Londra, Tim Davie,
BBC Londra, Viviane Reding, Cristine
Lagarde, Fondul Monetar International,
Securities And Exchange Commission,
Brad Stanton, Sulaksh Shah, solicitând
ca prin hotãrârea ce se va pronunþa sã
se dispunã obligarea pârâþilor sã-i
plãteascã în solidar suma de 40 miliarde
EURO, la cursul de schimb de 4,45 RON/
EURO, adicã echivalentul a 178 miliarde
RON noi, pentru prejudiciile morale ºi
materiale suferite datoritã pârâþilor.

Prin Rezoluþia din data de 23.04.2014
reclamantei i s-a pus în vedere potrivit
art.200 alin. 2 Noul cod de procedurã
civilã sã depunã un exemplar al acþiunii
în original, sã depunã 149 exemplare ale
acþiunii pentru comunicare, sã indice
codul numeric personal al reclamantei ºi
al pârâþilor - persoane fizice, sã indice
codul unic de înregistrare sau codul de
identificare fiscalã ºi numãrul de
înregistrare în registrul comerþului ale
pârâþilor - persoane juridice, sã indice
conturile bancare ale reclamantei ºi
pârâþilor, sã precizeze obiectul acþiunii,
respectiv cuantumul prejudiciului moral ºi
cuantumul prejudiciului material, precum
ºi modul de calcul prin care s-a ajuns la
determinarea acestei valori, sã justifice
calitatea procesualã pasivã a fiecãrui
pârât în parte, sã depunã înscrisurile pe
care se sprijinã acþiunea, în 151

exemplare certificate pentru conformitate
cu originalul, sã depunã interogatoriile
propuse pentru pârâþii - persoane juridice
ºi sã indice numele ºi domiciliile martorilor
propuºi pentru audiere.

Se mai reþine cã în cauzã reclamanta
a primit comunicarea la data de
14.05.2014, astfel cum atestã dovada de
înmânare existentã la fila 30 din dosar,
iar termenul de 10 zile acordat pentru
complinirea lipsurilor s-a împlinit la data
de 26.05.2014, conform art.181 pct.2 din
Noul Cod de procedurã civilã.

La data de 20.05.2014, prin e-mail,
reclamanta a depus la dosar o precizare
a acþiunii (fila 35 dosar), prin care a arãtat
cã înþelege sã se judece doar cu un numãr
de 19 pârâþi, fãrã a se conforma însã
dispoziþiilor instanþei din rezoluþia din data
de 23.04.2014.

Potrivit art.200 alin.3 din Noul Cod de
procedurã civilã, dacã obligaþiile privind
completarea sau modificarea cererii nu
sunt îndeplinite în termenul prevãzut la
alin.2, prin încheiere, datã în camera de
consiliu, se dispune anularea cererii.

Or, reclamanta nu ºi-a îndeplinit
obligaþiile impuse de art.194 Noul cod de
procedurã civilã, motiv pentru care,
tribunalul, în temeiul art.200 alin.3 din
Noul Cod de procedurã civilã, va dispune
anularea cererii de chemare în judecatã.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Anuleazã acþiunea formulatã de
reclamanta P.M.I., cu domiciliul ales în
....., str. ...., nr. ..., judeþ Prahova.

Cu drept de reexaminare în 15 zile de
la comunicare.

Pronunþatã în ºedinþã publicã azi,
28.05.2014.

 PREªEDINTE,                ASISTENÞI JUDICIARI,                  GREFIER,
       B.D.C.          M.N., A.T.   C.F.C.
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Revista Forumul Judecãtorilor
reprezintã o iniþiativã având ca scop
promovarea valorilor legate de profesia
de judecãtor, a ideilor ºi opiniilor privind
starea justiþiei ºi reforma sistemului
judiciar, a studiilor juridice bazate pe
experienþa acumulatã în activitatea
desfãºuratã.

Faþã de acest deziderat, oferta de
publicare se adreseazã în primul rând
judecãtorilor, însã vor fi acceptate spre
publicare toate articolele care se vor
încadra în standardele revistei.

Lucrãrile se trimit în format
electronic pe adresa de e-mail
office.rfj@gmail.com ori la adresa:
Editura Universitarã, Bucureºti, Bd.
N.Bãlcescu nr. 27-33, Bloc Unic, sc. B,
sector 1. Autorii vor menþiona numele
ºi prenumele, profesia (funcþia),
domiciliul, locul de muncã, numãrul de
telefon, codul numeric personal ºi codul
IBAN.

Materialele vor fi predate revistei ºi
în format electronic, redactate în
Microsoft Word, font Times New
Roman, corp 12, la 1,5 rânduri,
folosindu-se în mod obligatoriu
diacritice.

Articolele de doctrinã nu pot depãºi
25 de pagini, incluzând notele de
subsol, ºi vor fi structurate în mai multe
pãrþi ºi diviziuni, corespunzãtor
complexitãþii temei tratate.

În text pot fi folosite cuvinte scrise
cu font normal sau italic ºi în mod
excepþional cu caractere bold, fiind
exclusã folosirea MAJUSCULELOR.

Întrucât revista va fi transmisã pe
suport electronic asociaþiilor judecã-
torilor din strãinãtate, fiecare articol va

fi însoþit de un rezumat redactat în mod
obligatoriu în limba englezã ºi/sau
francezã, de maximum 25 de rânduri,
în funcþie de dimensiunea articolului ºi
de complexitatea temei tratate.
Rezumatul va conþine esenþa articolului
ºi concluziile autorului asupra problemei
analizate.

Sursele bibliografice vor fi citate
complet ºi vor indica toate elementele
de identificare: iniþiala prenumelui ºi
numele autorului (fãrã caractere
îngroºate), titlul complet al articolului (în
italic ºi fãrã ghilimele), publicaþia,
numãr/an, editura, oraºul, anul publicãrii
ºi pagina de trimitere. Dacã sunt mai
mulþi autori ai unei lucrãri, vor fi
enumeraþi toþi, folosind virgula, fãrã
conjuncþia „ºi”. Dacã existã mai mult de
cinci autori, se va menþiona numai
numele primului sau al coordonatorului,
dupã care se va trece „º.a.”.

Se vor utiliza doar abrevierile
menþionate în lista de abrevieri.

Abrevierile uzuale utilizate în citarea
actelor normative române sunt: C.civ.,
C.pr.civ., C.pen., C.pr.pen., C.com.,
C.fisc., C.pr.fisc., H.G. nr., O.G. nr.,
O.U.G. nr., art., par., alin., lit., pct. etc.
Indicarea actelor normative se va face
numai prin numãrul ºi anul apariþiei, fãrã
data adoptãrii (ex. Legea nr. 303/2004),
însã în nota de subsol va fi indicat
numãrul Monitorului Oficial.

Cu privire la materialele care se
publicã, conducerea revistei îºi rezervã
dreptul sã corecteze, dupã caz, sã
reformuleze ori stilizezeze unele
formulãri, fãrã a aduce atingere ideilor,
opiniei ºi argumentelor autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se
restituie.

În atenþia colaboratorilor
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Materialele trimise redacþiei spre
publicare nu pot fi oferite spre publicare
cãtre alte reviste decât dupã primirea
unui refuz expres de publicare în
Revista Forumul Judecãtorilor din
partea redacþiei sau dupã curgerea
unui termen de 45 de zile de la
înregistrare în care nu s-a primit niciun
rãspuns.

Cele de mai sus sunt clauze ale
contractului de editare, în conformitate
cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ºi drepturile conexe. Conform
contractului, autorii cesioneazã cu titlu
exclusiv dreptul de producere ºi
difuzare a operei lor (inclusiv pe suport

electronic), prezumându-se cã îºi
însuºesc clauzele în momentul în care
trimit lucrãrile spre a fi publicate.

Colaboratorii vor respecta legislaþia
privind drepturile de autor pentru a evita
orice formã de plagiat, revenindu-le în
caz contrar întreaga rãspundere
juridicã sau deontologicã. Redacþia
revistei nu îºi asumã nicio rãspundere
din acest punct de vedere.

Contractul de editare se reziliazã de
drept dacã survin pânã la data
corecturii finale a numãrului de revistã
modificãri legislative importante ce
influenþeazã în mod hotãrâtor conþinutul
articolului.
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Parcursul complet al unui articol /
studiu de la redactare pânã la

tipãrire în Revista
Forumul Judecãtorilor

1. Articolul / studiul este redactat conform indicaþiilor afiºate pe site-ul
revistei: http://www.forumuljudecatorilor.ro/index.php/principii-de-publicare.

2. Articolul / studiul este trimis în variantã electronicã, pe adresa de e-
mail office.rfj@gmail.com ori la sediul Editurii Universitare.

3. Articolul / studiul primit este prezentat de îndatã colegiului de redacþie.
4. Redactorii stabilesc în cadrul ºedinþei de redacþie dacã materialul

respectiv întruneºte condiþiile de formã minime pentru publicare ºi, apoi, douã
persoane desemnate prin consultare cu membrii Colegiului ªtiinþific (specialiºti
în domeniu sau într-un domeniu apropiat celui în care este scris materialul)
vor realiza recenzia. Identitatea recenzorilor poate fi comunicatã autorului, la
cerere ºi justificat, dupã consultarea Colegiului ªtiinþific.

5. Un coordonator (directorul editorial, redactorul-ºef sau redactorul-ºef
adjunct) va transmite articolul / studiul în format electronic recenzorilor.

6. Recenzorii, dupã evaluarea în mod separat a articolului / studiului, îl
înapoiazã însoþit de recenzie.

7. Dacã în urma evaluãrii fãcute de recenzori, aceºtia propun articolul /
studiul spre publicare, lucrarea se va transmite în format electronic cãtre un
corector. Dacã existã divergenþã de opinii, va fi desemnat un al treilea recenzor.

8. În cazul în care este respins definitiv, un coordonator va transmite refuzul
de publicare autorului, în cel mai scurt timp posibil.

9. În cazul în care articolul / studiul este declarat eligibil, însã necesitã
completãri conform sugestiilor recenzorilor, un coordonator va transmite
autorului, în cel mai scurt timp posibil, toate informaþiile necesare ºi va stabili
un termen pentru retransmiterea lucrãrii finale, care reia etapele 5-8.

10.  În urma acceptãrii spre publicare, un redactor opereazã pentru fiecare
articol / studiu corectura în format digital, verificã rezumatele în limba românã
ºi englezã sau francezã, precum ºi cuvintele cheie în limba englezã (le
alcãtuieºte ºi introduce în cazul în care acestea lipsesc).

11.Dupã efectuarea ºi introducerea corecturii, redactorii transmit lucrãrile
directorului editorial, redactorului-ºef sau redactorului-ºef adjunct.

12.  Toate articolele ºi studiile corectate sunt adunate într-un singur
document Word ºi vor fi înaintate tehnoredactorului de cãtre directorul editorial.

13.Tehnoredactorul pagineazã toate textele în formatul revistei folosind
aplicaþia PageMaker ºi întocmeºte coperta, dupã care transmite fiºierele în
format electronic corectorului din cadrul Redacþiei.
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14.  Tehnoredactorul deþine un standard al Revistei, respectiv macheta
generalã cu modul de aºezare în paginã, siglele rubricilor ºi stilurile folosite,
pe care o particularizeazã pentru fiecare numãr, începând cu primele pagini.

15.Corectorul opereazã corectura ºi efectueazã eventualele modificãri pe
varianta electronicã, împreunã cu tehnoredactorul.

16.Tehnoredactorul finalizeazã în format electronic numãrul de revistã
respectiv, dupã care îl tipãreºte ºi îl transmite unui corector din cadrul Editurii
pentru revizuirea finalã.

17.Tehnoredactorul, dupã introducerea ultimelor corecturi, primind bunul
de tipar, transmite textul în format PDF ºi coperta numãrului respectiv cãtre
Tipografia Editurii.

18.Tipografia Editurii tipãreºte numãrul de revistã.


