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SUMMARY

In the base of concrete articles of the European Con-

vention on Human Rights, the Strasbourg Court had 

established a set of negative obligations obligatory to 

the states-parties, negative obligations formulated by 

virtue of articles concerning procedural guarantees 

having a special place. Th ough such obligations are 

much more reduced numerically and conceptually in 

comparison with positive obligations or even nega-

tive obligations settled in base of articles prescribing 

material rights, actually they relate to fundamental 

rights and freedoms of a prominent importance in-

terfering net superior values such as liberty and se-

curity of person. In the following there are analyzed 

certain negative obligations put upon states accord-

ing to art. 5 (right to liberty and security), art. 7 (no 

punishment without law), art. 1 Protocol 7 (proce-

dural safeguards relating to expulsion of aliens) and 

art. 4 Protocol 7 (right not to be tried or punished 

twice) of the European Convention.

Key-words: European Court of Human Rights, Euro-

pean Convention on Human Rights, negative obliga-

tion, procedural guarantee, case-law.

SUMAR

În baza conținutului articolelor concrete ale Convenției 

Europene a Drepturilor Omului, Curtea de la Strasbourg a 

stabilit o serie de obligații negative ce le incumbă statelor-

părți, obligațiilor negative formulate în temeiul articolelor 

care consacră garanții procedurale revenindu-le un loc 

aparte. Deși obligațiile în cauză sunt mult mai reduse nu-

meric și conceptual în comparație cu obligațiile pozitive 

și chiar cu obligațiile negative formulate în temeiul arti-

colelor ce prescriu drepturi materiale, de principiu ele se 

referă la drepturi și libertăți fundamentale de o importanță 

notorie care consfi nțesc valori net superioare, precum sunt 

libertatea și siguranța persoanei. În cele ce urmează vom 

analiza o serie de obligații negative puse în sarcina statelor 

conform art. 5 (dreptul la libertate și siguranță), art. 7 (nici 

o pedeapsă fără lege), art. 1 Protocol 7 (garanţiile proce-

durale în cazul expulzării colective de străini) și art. 4 Pro-

tocolul 7 (dreptul de a nu fi  judecat sau pedepsit de două 

ori) din Convenția europeană.

Cuvinte-cheie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

Convenția europeană a drepturilor omului, obligație nega-

tivă, garanție procedurală, jurisprudență.

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a pus în 

sarcina statelor-semnatare obligaţii negative în ceea ce 

privește drepturile materiale și garanţiile procedurale, care 

oricum sunt mult mai limitate, atât numeric cât și concep-

tual. În fapt, din articolele Convenţiei care proclamă drep-

turi și libertăţi de natură procesuală, doar sub incidenţa 

art. 5 (dreptul la libertate și la siguranţă), Curtea Europea-

nă a defi nitivat pe cale jurisprudențială mai multe obliga-

ţii negative, precum vom vedea în continuare. Anumite 

obligaţii negative au fost de asemenea stabilite în temeiul 

art. 7 (nici o pedeapsă fără lege), art. 1 Protocol 7 (garanţi-

ile procedurale în cazul expulzării colective de străini), art. 

4 Protocolul 7 (dreptul de a nu fi  judecat sau pedepsit de 

două ori). Referitor la art. 6 (dreptul la un proces echitabil) 

și art. 13 (dreptul la un recurs efectiv), acestea consacră ex-

clusiv obligaţii pozitive pentru statele părţi la CEDO.

Obligaţiile negative ce decurg din conţinutul art. 

5 al Convenţiei Europene (dreptul la libertate și la 

siguranţă): De fapt, din conţinutul respectivului articol 

reies două obligaţii negative principale și anume: abţine-

rea statului de la privarea ilegală de libertate a persoane-

lor și neadmiterea arbitrarietăţii instituţiilor statale.

Abţinerea statului de la privarea ilegală de 
libertate a persoanelor 

Statul este obligat să nu priveze de libertate indivizii 

fără vreo justifi care legală. Art. 5 enumeră cauzele în care 

privarea de libertate a unei persoane nu va fi  contrară 

Convenţiei Europene, iar orice abatere de la aceste pre-

vederi constituie o încălcare a respectivului articol.  

Din această perspectivă este interesantă cauza 

Creangă c. României1. În fapt, reclamantul-poliţist a fost 

1 Speţa Creangă c. României, hotărârea din 23/02/2012. În: baza 

de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-109226 (Vizitat la 15/09/2015).
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citat la Parchetul Naţional Anticorupţie (PNA) la 15 iulie 

2003 ca să depună declaraţii pentru ancheta penală. La 

16 iulie 2003, în jurul orelor 12, procurorul l-a informat 

pe reclamant că a fost începută urmărirea penală împo-

triva sa și a altor 10 colegi poliţiști pentru fapte de luare 

de mită, complicitate la furt și constituire de grup infrac-

ţional. În jurul orei 22, procurorul a plasat reclamantul și 

pe mai mulţi agenţi de politie în arest preventiv. Ulterior, 

măsura preventivă a fost anulată, dar în urma admiterii 

recursului în anulare a Procurorului General, aplicată din 

nou. Printr-o hotărâre interlocutorie din 29 iunie 2004, 

Tribunalul Militar a dispus repunerea reclamantului în li-

bertate, cu interdicţia de a părăsi țara, iar prin hotărârea 

pronunţată la 22 iulie 2010, Curtea de Apel București a 

condamnat reclamantul la o pedeapsă de trei ani cu sus-

pendare pentru luare de mită și favorizarea infractorilor.

Invocând articolul 5 § 1 CEDO, reclamantul a susţi-

nut că privarea sa de libertate din 16 iulie 2003 a fost lip-

sită de bază legală. El a mai susţinut și că ordonanţa de 

plasare în arest preventiv, luată împotriva sa la 16 iulie 

2003, nu a fost motivată prin elemente concrete, în prin-

cipal referitoare la pericolul public pe care l-ar fi  putut 

reprezenta de punerea sa în libertate. De asemenea, el a 

considerat drept nelegală arestarea sa preventivă din 25 

iulie 2003, după intervenţia Procurorului General.

La stabilirea raţionamentului dacă privarea de li-

bertate a reclamantului între orele 12:00-22:00, 16 iulie 

2003, a fost sau nu conformă exigenţelor convenţionale, 

Marea Cameră a Curţii Europene a evocat următoarele: 

pentru a determina dacă un individ este „lipsit de liber-

tate” în sensul art. 5, se pleacă de la situaţia concretă și se 

ia în considerare un ansamblu de criterii cum ar fi  tipul, 

durata, efectele și modalităţile de executare ale măsurii 

în cauză. Fără îndoială, adesea este necesar, pentru a se 

pronunţa asupra existenţei unei încălcări a drepturilor 

apărate de Convenţie, să se identifi ce realitatea dincolo 

de aparenţe și de vocabularul folosit. Art. 5 § 1 se aplică 

și unei lipsiri de libertate de scurtă durată. La cazul spe-

ţei, având în vedere afl area reclamantului la sediul Par-

chetului între orele respective și ţinând cont de situaţia 

că guvernul nu a prezentat argumente convingătoare și 

relevante în sprijinul versiunii sale asupra faptelor și anu-

me în sprijinul afi rmaţiei că reclamantul de bună-voie a 

rămas la sediu, Curtea a considerat că acesta din urmă a 

fost lipsit de libertate, cel puţin între orele 12 și 22, ches-

tiunea însă care trebuie soluţionată este aceea dacă re-

clamantul a fost lipsit de libertate „potrivit căilor legale” 

în sensul art. 5 § 1.

Curtea a observat că reclamantul a fost citat la PNA 

pentru a da o declaraţie în cadrul unei proceduri penale, 

fără să i se ofere alte precizări cu privire la obiectul declara-

ţiei deși legislaţia naţională în materie impunea ca citaţia 

să indice calitatea în care o persoană este citată, precum 

și obiectul cauzei. Curtea a notat că reclamantul nu avea 

calitate ofi cială de învinuit la momentul primei declaraţii, 

dată pe coală albă, pe care i se solicitase să o prezinte încă 

de la intrarea în sediul PNA. Prin urmare, la momentul pri-

mei sale declaraţii, reclamantul nu avea cunoștinţă de sta-

tutul său juridic și de garanţiile subsecvente. Însă potrivit 

chiar versiunii faptelor prezentate de Guvern, în jurul orei 

12, când agenţii de politie au terminat de scris declaraţiile, 

procurorul a revenit în sală și i-a informat că, în cazul re-

spectiv, a fost începută urmărirea penală față de 10 dintre 

agenţii de politie prezenţi, inclusiv reclamantul, iar aceș-

tia aveau dreptul să aleagă un avocat sau, în caz contrar, 

li se va repartiza unul din ofi ciu. Astfel, a fost evident că cel 

puţin începând cu ora 12, statutul penal al reclamantului 

s-a clarifi cat în urma iniţierii urmăririi penale. Începând din 

acel moment, reclamantul a avut incontestabil calitatea 

de învinuit, astfel încât legalitatea lipsirii sale de libertate 

trebuie examinată cu începere din acel moment, din per-

spectiva art. 5 § 1 lit. c).

În același context, Curtea Europeană a notat că în 

dreptul român, există numai două măsuri preventive 

privative de libertate, reţinerea și arestarea preventivă, 

care însă nu i-au fost aplicate reclamantului decât foarte 

târziu, pe la ora 22 (arestare preventivă), în pofi da faptu-

lui că cel puţin începând cu ora 12, procurorul avea bă-

nuieli sufi cient de solide, susceptibile să justifi ce lipsirea 

de libertate a reclamantului în legătură cu ancheta. Deși 

Curtea a remarcat că a fost conștientă de constrângerile 

unei anchete penale și nu a negat complexitatea proce-

durii declanșate în speţă având de a face cu necesitatea 

unei strategii unitare puse în aplicare de către un singur 

procuror și prin intermediul unor acte realizate într-o sin-

gură zi într-o cauză de mare amploare care implică un 

număr semnifi cativ de persoane, precum și nu a contes-

tat faptul că corupţia constituie un fl agel endemic care 

subminează încrederea cetăţenilor în instituţii și a înțeles 

că autorităţile naţionale trebuie să dea dovadă de fermi-

tate fată de persoanele răspunzătoare, cu toate acestea 

ea a considerat că combaterea fl agelului nu poate justifi -

ca, în materie de libertate, recurgerea la acte arbitrare.

În asemenea circumstanţe, forul european a decis că 

lipsirea de libertate căreia i-a căzut victimă reclamantul 

în data de 16 iulie 2003, cel puţin între orele 12 și 22, nu 

avea temei legal în dreptul intern și, prin urmare, a con-

stituit o încălcare a art. 5 § 1 din Convenţie.

În cauza Stepuleac c. Moldovei2, reclamantul a fost 

arestat ca urmare a deschiderii unei anchete în urma 

acuzaţiilor de șantaj și ameninţare făcute de un angajat 

al întreprinderii sale. În faţa Curţii de la Strasbourg recla-

mantul a pretins că a fost reţinut fără motive verosimile 

de a bănui că el a săvârșit o infracţiune, iar singurul temei 

pentru pornirea urmăririi penale a fost plângerea lui G.N., 

în care nu s-a indicat măcar nici numele reclamantului. 

Cu toate acestea, în ordonanţa de pornire a urmăririi pe-

nale el a fost menţionat din motive inexplicabile.

La rândul ei, Curtea, analizând faptul dacă detenţia 

reclamantului a fost sau nu conformă exigenţelor stabili-

te prin art. 5 și, respectiv, dacă statul reclamat și-a onorat 

2 Speţa Stepuleac c. Moldovei, hotărârea din 06/11/2007, defi ni-

tive din 06/02/2008. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83085  

(Vizitat la 15/09/2015).
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obligaţia negativă de neadmitere de privare ilegală de li-

bertate, ea a notat că nici una dintre instanţele naţionale, 

examinând acţiunile procuraturii și cererile de arestare, 

nu a verifi cat, în ciuda susţinerilor reclamantului că era 

nevinovat, dacă exista o îndoială rezonabilă că dânsul 

ar fi  comis o infracţiune. Singurul temei pentru aresta-

rea reclamantului și detenţia sa înainte de proces a fost 

acela că victima - angajatul reclamantului - l-a identifi cat 

în mod direct ca fi ind autorul infracţiunii. Totuși, acesta 

nu a indicat numele reclamantului în plângerea sa. A fost 

neclar de ce reclamantul a fost considerat ca fi ind făp-

tașul chiar de la începutul investigaţiei și înainte de a fi  

obţinută orice probă suplimentară. El nu a fost niciodată 

acuzat că a tolerat activităţi ilegale ale fi rmei sale, care ar 

fi  putut explica arestarea sa ca director al companiei, ci 

că a participat personal în șantaj. Guvernul a declarat că 

victima l-a identifi cat pe reclamant la câteva timp după 

depunerea plângerii, însă nu a depus acte doveditoare, 

în ciuda faptului că procedurile de identifi care trebuiau 

să fi e documentate corespunzător în conformitate cu 

legea. Mai mult de cât atât, forul european a notat că 

atunci când a examinat demersul pentru aplicarea ares-

tării, instanţa de judecată naţională a stabilit că cel pu-

ţin unul din aspectele plângerii lui G.N. era abuziv. Acest 

lucru ar fi  trebuit să creeze dubii asupra credibilităţii lui 

G.N., iar confl ictul pe care el l-a avut cu administraţia 

companiei al cărei director a fost reclamantul, a dat mo-

tive suplimentare pentru a pune la îndoială declaraţiile 

sale. Totuși, în loc să verifi ce această informaţie, procu-

rorul l-a reţinut pe reclamant parţial în baza pretinsei ră-

piri a lui G.N. de către acesta. Acest lucru a oferit suport 

declaraţiei reclamantului precum că organele de urmă-

rire penală nu au verifi cat cu adevărat faptele pentru a 

determina existenţa unei bănuieli rezonabile că el ar fi  

săvârșit o infracţiune, ci, mai degrabă, au urmărit reţine-

rea lui din pretinse interese private. Având în vedere cele 

de mai sus și, în special decizia procurorului de a include 

numele reclamantului în lista persoanelor bănuite fără o 

declaraţie a victimei sau orice alte probe care să-l indi-

ce pe reclamant, precum și omisiunea procurorului de a 

efectua o cercetare veritabilă a faptelor esenţiale, pentru 

a verifi ca dacă plângerea a fost întemeiată, Curtea Euro-

peană a conchis că suportul probator al cauzei nu „con-

vinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi  

putut săvârși infracţiunea”, iar guvernul reclamat nu și-a 

onorat obligaţiile puse în sarcina sa în temeiul art. 5.

Referitor la prelungirea detenţiei provizorii, este no-

tabilă speţa Al Akidi c. Bulgariei3, în care reclamantul, cetă-

ţean irakian, a fost arestat la 10 septembrie 1993 pentru 

evaziune fi scală; la momentul arestării sale acesta trăia în 

Bulgaria de 12 ani și era căsătorit cu o resortisantă bulga-

ră. Reclamantul a fost deţinut în stare de arest preventiv 

din 1993 până în 1997 când a fost condamnat, în primă 

3 Speţa Al Akidi c. Bulgariei, hotărîrea din 31/07/2003, defi nitive 

din 31 octombrie 2003. În: baza de date HUDOC. [on-line]: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

61275 (Vizitat la 15/09/2015).

instanţă, la 11 ani de închisoare. În faţa Curţii Europene 

reclamantul a pretins că detenţia sa preventivă a fost ne-

justifi cată, precum și excesiv de lungă.

În defi nitivarea raţionamentului jurisprudenţial, Cur-

tea a reţinut că reclamantul a fost deţinut în arest preven-

tiv timp de 3 ani, 4 luni și 21 de zile. Potrivit jurisprudenţei 

sale constante, reţinerea unei persoane în detenţie pe o 

perioadă atât de lungă trebuie să fi e justifi cată de probe 

temeinice de vinovăţie și de pericolul dispariţiei inculpa-

tului. Curtea a admis faptul că gravitatea acuzaţiilor poate 

justifi ca arestarea preventivă a unei persoane, însă, de la 

un moment dat, menţinerea acesteia în stare de detenţie 

nu se mai justifi că pe simplul motiv al gravităţii faptelor 

de care inculpatul este acuzat. Or, precum în cazul de faţă, 

motivul principal al menţinerii stării de arest preventiv 

potrivit legii bulgare aplicabile era gravitatea acuzaţiilor 

aduse reclamantului, însă menţinerea stării de detenţie 

pe o perioadă atât de lungă nu se justifi că. Iar argumen-

tul guvernului precum că reclamantul era cetăţean irakian 

și exista posibilitatea ca el să fugă în ţara de origine, de 

asemenea nu a fost întemeiat în opinia Curţii, deoarece 

instanţele naţionale nu au analizat faptul că dânsul lo-

cuia și era căsătorit în Bulgaria de mai bine de 12 ani. În 

asemenea circumstanţe și, având în vedere că autorităţile 

naţionale au eșuat să invoce careva motive concrete în-

tru susţinerea detenţiei preventive a reclamantului, argu-

mentând-o doar prin prezumpţia gravităţii acuzaţiilor îna-

intate dânsului, precum și ţinând cont de faptul că sarcina 

probei lipsei unui pericol ipotetic de evadare, săvârșire 

de noi fapte infracţionale sau complicitate a fost pusă pe 

seama reclamantului, forul european a conchis că prelun-

girea continuă a detenţiei reclamantului a fost contrară 

exigenţelor prescrise de art. 5 CEDO. 

Neadmiterea arbitrarietăţii instituţiilor statale 

Noţiunea de „arbitraritate” în sensul paragrafului 1 al 

art. 5 are o semnifi caţie mai largă decât doar o nerespec-

tare a legislaţiei naţionale, astfel încât privarea de liber-

tate poate să fi e legală în ceea ce privește dreptul intern, 

dar să fi e arbitrară, în sensul Convenţiei, încălcând astfel 

dispoziţiile ei. Noţiunea de arbitraritate poate varia în-

tr-o anumită măsură, în funcţie de tipul privării în cauză. 

Curtea a subliniat în repetate rânduri că arbitrariul poate 

apărea în cazul în care există un element de rea-credin-

ţă sau fraudă din partea autorităţilor; dacă privarea de 

libertate și executarea acestei decizii nu este în concor-

danţă cu scopurile restricţiilor permise din art. 5; în cazul 

în care nu există nici o legătură între justifi carea privării 

de libertate admisibile și locul și condiţiile de detenţie; și 

dacă nu a fost respectată proporţionalitatea între aceste 

motive de privare și detenţia considerată. 

Spre exemplu, în cauza H.L. c. Regatului Unit4, recla-

mantul-autist de la naștere, care avea antecedente de 

4 Speţa HL c. Regatului Unit, hotărârea din 05/10/2004, defi niti-

vă din 05/01/2005. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-66757 

(Vizitat la 15/09/2015).
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auto-mutilare și nu putea vorbi coerent, începând cu 

1994 a fost de mai multe ori internat în diverse instituţii 

de psihiatrie fără consimţământul lui, la iniţiativa medici-

lor-specialiști care considerau că el urma a fi  tratat în sta-

ţionar și îl califi cau ca „pacient informal”, însă dânsul nu 

s-a opus, întrucât era un bolnav docil. Internarea a fost 

justifi cată de fi ecare dată de teoria necesităţii din dreptul 

britanic, întrucât reclamantul avea tendinţa de a-și pro-

voca singur răul. La un moment dat, acesta, cu asistenţa 

rudelor apropiate, a cerut eliberarea sa în baza procedurii 

de habeas corpus, prin care instanţele puteau să verifi ce 

doar legalitatea măsurii, nu și existenţa unor nevoi me-

dicale pentru aceasta. La nivel naţional, cererea sa a fost 

respinsă. Concomitent, reclamantul a încercat de câteva 

ori să părăsească de sinestătător instituţiile unde era tra-

tat, însă nu i s-a permis acest lucru. În faţa Curţii Europene 

reclamantul asistat de tutorii săi și un avocat de profesie 

a pretins că internarea dânsului în instituţiile specializate 

de psihiatrie în calitate de „pacient informal” a constituit o 

privare ilegală de libertate în sensul art. 5 § 1. 

 Curtea de la Strasbourg a căzut de acord cu faptul 

că reclamantul a fost privat de libertate, starea lui docilă 

neputând fi  echivalată cu un consimţământ. Pe tot tim-

pul privării de libertate, el a fost tratat de către medicii 

din instituţie, care au fost singurii ce puteau aprecia în 

ce măsură există considerente medicale care să justifi ce 

continuarea privării de libertate. Curtea a constatat că 

această privare de libertate a fost dispusă în baza teo-

riei necesităţii din dreptul britanic, însă simpla existenţă 

a unei norme de drept intern care să justifi ce detenţia 

nu este sufi cientă, trebuie ca acea normă să îndeplineas-

că anumite condiţii, cea mai importantă fi ind existenţa 

unui control și a unor proceduri de stabilire a necesităţii 

tratamentului spitalicesc. Curtea a constatat că dreptul 

englez nu cunoaște niciun fel de astfel de proceduri pen-

tru a acoperi situaţia bolnavilor fără consimţământ, dar 

care sunt docili la internare. În consecinţă, Curtea a con-

statat încălcarea art. 5 § 1 din cauza lipsei unor garanţii 

legislative contra unei privări de libertate arbitrare, sti-

pulând că statul respondent a omis să respecte obligaţia 

negativă de non-privare ilegală de libertate.

În cauza ulterioară Mocarska c. Poloniei5, în urma unui 

atac cu un cuţit asupra surorii sale, reclamanta a fost ares-

tată, fi ind acuzată de violenţă domestică și, în mai 2005, 

încarcerată într-un centru de detenţie. În octombrie 2005, 

întemeindu-se pe opinia unui expert, instanţa a întrerupt 

procedurile împotriva sa, constatând că dânsa nu poate 

răspunde penal, deoarece suferă de o tulburare deliran-

tă și a ordonat plasamentul acesteia într-un spital psihia-

tric, prelungind detenţia. Spitalul psihiatric desemnat nu 

a fost în măsură să interneze pacienta imediat din cauza 

lipsei de locuri, abia în iunie 2006 reclamanta a fost în fi nal 

transferată din centrul de detenţie în spital.

5 Speţa Mocarska c. Poloniei, hotărârea din 06/11/2007, defi niti-

vă din 06/02/2008. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-83076 

(Vizitat la 15/09/2015).

În faţa Curţii, reclamanta a invocat încălcarea art. 5 § 

1 prin plasarea sa în centrul de detenţie începând cu mai 

2005 și până în iunie 2006. Curtea însă a considerat că 

sub incidenţa art. 5 § 1 cade doar detenţia reclamantei 

în centrul specializat începând cu octombrie 2005, când 

a fost dispusă internarea acesteia în instituţie medicală 

specializată și până în iunie 2006, când realmente a avut 

loc transferul.

În stabilirea raţionamentului fi nal, Curtea Europea-

nă a enunţat că detenţia reclamantei după întreruperea 

procedurilor împotriva sa a avut ca temei legea naţi-

onală, totuși, durata permisă a detenţiei în așteptarea 

transferului la un spital psihiatric nu a fost specifi cată 

în nici o dispoziţie statutară sau în altă prevedere le-

gală. Prin urmare, Curtea a trebuit să stabilească dacă 

detenţia provizorie timp de opt luni poate fi  privită ca 

fi ind legală. În acest sens, Curtea a reiterat că instan-

ţa internă a solicitat comisiei psihiatrice să indice un 

spital în care reclamanta să fi e transferată abia după 

două luni de la întreruperea procedurilor. Comisiei i-au 

trebuit încă două luni să indice un spital pentru recla-

mantă. În cele din urmă, reclamanta a trebuit să mai 

aștepte încă trei luni până să fi e internată în spital. În 

acest timp, dânsa a fost deţinută într-un centru de de-

tenţie obișnuit. Curtea a reţinut argumentul Guvernului 

că ar fi  nerealist să se aștepte ca autorităţile naţionale să

asigure imediat un loc într-un spital psihiatric anume, 

însă totuși, o întârziere de opt luni în plasarea reclaman-

tei într-un spital psihiatric și în începerea tratamentului a 

fost în mod evident dăunătoare și nu putea fi  privită ca 

acceptabilă. Prin urmare, Curtea a conchis că nu a fost 

asigurat un echilibru rezonabil între interesele divergen-

te ale părţilor, iar a reţine contrariul ar însemna afectarea 

profundă a dreptului fundamental la libertate în detri-

mentul persoanei interesate, ceea ce ar aduce atingere 

însăși esenţei dreptului protejat de art. 5 al Convenţiei.

Obligaţiile negative fundamentate în textul art. 

7 CEDO (nicio pedeapsă fără lege): de fapt, legalitatea 

pedepsei penale reprezintă unul din principiile de bază 

în dreptului penal, fi ind interzisă atragerea la pedeapsa 

penală a făptuitorului în condiţiile în care fapta comisă 

de acesta nu este consacrată de legea penală internă sau 

normele de drept internaţional. Din conţinutul articolu-

lui în cauză reiese o singură obligaţie negativă pusă în 

sarcina statului, și anume cea de a nu condamna justiţi-

abilii pentru faptele ce nu sunt prevăzute de lege.

În cauza Korbely c. Ungariei6, reclamantul era ofi ţer în 

retragere. În 1994 el a fost acuzat de participarea la repri-

marea revoltei din or. Tata în timpul revoluţiei din 1956, 

și anume deoarece a comandat în calitate de căpitan un 

detașament de cincisprezece soldaţi în misiunea de a 

redobândi controlul asupra clădirii departamentului de 

poliţie care fusese ocupată de către insurgenţi și pentru 

că a împușcat și a ordonat oamenilor săi să împuște în ci-

6 Speţa Korbely c. Ungariei, hotărîrea din 19/09/2008. În: baza de 

date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pa-

ges/search.aspx?i=001-88429  (Vizitat la 15/09/2015)
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vili. Mai multe persoane au fost ucise sau au fost rănite în 

acel incident. Iniţial instanţa a încetat procedurile penale 

motivată de faptul că infracţiunile cu privire la care fusese 

acuzat reclamantul constituiau mai degrabă infracţiuni de 

omor și instigare la omor decât crime împotriva umani-

tăţii, astfel încât intervenise prescripţia. Cu toate acestea, 

reclamantul a fost condamnat în cele din urmă în temeiul 

art. 3 comun din Convenţiile de la Geneva din 1949 și anu-

me deoarece a împușcat insurgenţii care deja au depus ar-

mele, săvârșind astfel o crimă împotriva umanităţii și fi ind 

condamnat la cinci ani de închisoare. El a executat o parte 

din pedeapsă și a fost eliberat condiţionat. În faţa Curţii 

dânsul a invocat faptul că a fost condamnat în temeiul 

unei legi care nu prevedea ca fi ind infracţiune la momen-

tul respectiv fapta pe care el a comis-o.

Marea Cameră a Curţii Europene cu titlu de principiu 

general a notat că art. 7 din Convenţie reprezintă unul din 

elementele esenţiale ale unui stat de drept și ocupă un 

loc proeminent în sistemul de protecţie instituit de CEDO, 

fi ind caracterizat de faptul că nu admite nici o derogare, 

inclusiv pe timp de război sau stare de urgenţă. El urmea-

ză a fi  interpretat și aplicat, precum rezultă din obiectul 

și scopul acestuia, într-un mod în care să furnizeze ga-

ranţii sufi ciente împotriva urmăririi penale, condamnării 

și pedepsei penale arbitrare. Art. 7 nu se limitează la in-

terzicerea aplicării retroactive a legii penale în detrimen-

tul acuzatului, el de asemenea înglobează principiul mai 

general conform căruia doar legea poate să defi nească o 

crimă și să stabilească o pedeapsă, precum și principiul 

că dreptul penal nu trebuie interpretat extensiv în detri-

mentul acuzatului, spre exemplu prin analogie. Din cele 

enunţate rezultă că o infracţiune trebuie să fi e în mod clar 

prescrisă prin lege. Această cerinţă este satisfăcută când 

justiţiabilul poate să cunoască din textul prevederilor rele-

vante și, dacă e nevoie, prin intermediul interpretării date 

de instanţele de judecată și cu asistenţa unui avocat, care 

acţiuni sau omisiuni sunt condamnabile penal. Totodată, 

Marea Cameră a enunţat că art. 7 face aluzie la faptul ca 

norma de drept relevantă să fi e accesibilă și previzibilă.

În speţă, magistraţii europeni au considerat că nu 

există probe sufi ciente pentru a consideră că insurgen-

ţii care au fost uciși și în special conducătorul acestora 

au făcut parte din vreo categorie de necombatanţi re-

glementată de prevederile art. 3 comun din Convenţiile 

de la Geneva din 1949, nefi ind stabilit cu certitudine că 

ei ar fi  lăsat în cadrul incidentului armele de foc. Drept 

consecinţă, Camera a conchis că norma internaţională 

enunţată nu a putut în mod rezonabil servi ca temei de 

condamnare a reclamantului pentru comiterea unei cri-

me împotriva umanităţii, iar aplicarea pedepsei penale a 

fost contrară art. 7 din Convenţie. 

În cauza Puhk c. Estoniei7, reclamantul a fost condam-

nat pentru infracţiunea de evaziune fi scală, comisă din 

7 Speţa Puhk c. Estoniei, hotărârea din 10/02/2004, defi nitivă din 

10/05/2004. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.

echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-61628 (Vizitat 

la 15/09/2015).

aprilie 1993 până în octombrie 1995. Până în ianuarie 

1995 legea care incrimina evaziunea fi scală impunea ca 

și condiţie de existenţă a infracţiuni faptul ca făptuitorul 

să fi  fost anterior sancţionat administrativ pentru evazi-

une. Reclamantul nu a fost niciodată sancţionat contra-

venţional în acest sens. În ianuarie 1995 a intrat în vigoa-

re o lege de modifi care prin care această condiţie nu mai 

trebuia îndeplinită atunci când fapta era comisă cu in-

tenţie. Instanţa a considerat că fapta reclamantului a fost 

intenţionată și l-a condamnat pentru întreaga perioadă 

de timp în care a fraudat interesele fi scale ale statului. De 

asemenea, reclamantul a mai fost condamnat pentru lip-

sa unor registre fi scale, în perioada mai-octombrie 1993, 

în baza unei legi care a intrat în vigoare în iulie 1993.

În faţa Curţii de la Strasbourg reclamantul a pretins 

că condamnarea sa în baza legii penale în vigoare din 13 

ianuarie 1995 pentru acţiuni comise anterior a încălcat 

garanţiile neretroactivităţii legii penale prevăzute de art. 

7 din Convenţie. 

În stabilirea raţionamentului, Curtea a reiterat că tex-

tul art. 7 din Convenţie interzice, în principiu, aplicarea le-

gii de incriminare cu titlu retroactiv. În raport de ambele 

fapte, Curtea a constatat că până la intrarea în vigoare a 

legilor noi, faptele nu aveau caracter penal potrivit legisla-

ţiei în vigoare la acel moment, iar atribuirea unui astfel de 

caracter în urma adoptării unei legi noi constituie o încăl-

care certă a art. 7. Curtea nu a negat că instanţele erau în 

drept să îl condamne pe reclamant, dar numai pentru pe-

rioada infracţională scursă după intrarea în vigoare a legi-

lor noi, nu și pentru perioada anterioară. De aceea, Curtea 

în unanimitate a constatat încălcarea art. 7, stipulând că 

statul reclamat a omis să-și onoreze obligaţiile de neatra-

gere a persoanei la răspundere penală decât în baza legii.

Precum vedem, Curtea Europeană acordă o atenţie de-

osebită incriminării penale a faptei infracţionale la momen-

tul comiterii acesteia, această regulă fi ind considerată, pe 

bună dreptate, un principiu de bază al procesului penal și 

un fundament inseparabil al unei societăţi democratice.

Obligaţiile negative ce decurg din conţinutul art. 

1 Protocol 7 la CEDO (garanţiile procedurale în cazul 

expulzării de străini): de principiu, respectivul articol 

pune în sarcina statului o obligaţie negativă de bază și 

anume cea de neexpulzare a unui cetăţean străin care 

are reședinţa legală pe teritoriul său fără justifi care le-

gislativă. În cele ce urmează vom analiza particularităţi-

le respectivei obligaţii.

Astfel, în speţa Lupsa c. României8, reclamantul cetă-

ţean iugoslav, în 1989 a intrat și s-a stabilit în România, 

unde a locuit 14 ani și a înfi inţat o societate comercială 

a cărei activitate principală era prăjirea și comercializarea 

cafelei. De asemenea, a învăţat limba română și a trăit ma-

rital cu o cetăţeană română începând din anul 1994. La 

data de 6 august 2003, reclamantul, care se afl a îi străină-

8 Speţa Lupsa c. României, hotărârea din 08/06/2006, defi nitivă 

din 08/09/2006. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-75688  

(Vizitat la 15/09/2015).
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tate, a intrat în România, fără vreo opoziţie din partea poli-

ţiei de frontieră. Cu toate acestea, a doua zi, agenţii poliţiei 

de frontieră s-au prezentat la domiciliul său și l-au însoţit 

până la graniţă. Acesta a fost declarat persoană indezirabi-

lă și i s-a interzis șederea în România pentru o perioadă de 

10 ani, pe motiv că existau motive temeinice conform că-

rora el desfășura activităţi de natură să pună în pericol se-

curitatea naţională. Avocatul dânsului a contestat măsura 

de însoţire până la graniţă pe motiv că reclamantului nu i 

s-a prezentat niciun act care să-l declare indezirabil pe te-

ritoriul românesc. Singura ședinţă de judecată în faţa Cur-

ţii de Apel București a avut loc la data de 18 august 2003, 

când reprezentanta Autorităţii pentru străini i-a înmânat 

avocatei reclamantului copia unei ordonanţe a Parche-

tului de pe lângă Curtea de Apel București, emisă la data 

de 28 mai 2003, prin care, la cererea Serviciului Român de 

Informaţii și în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

privind regimul străinilor în România, reclamantul fusese 

declarat „persoana indezirabilă” și i s-a interzis șederea în 

România pentru o perioadă de 10 ani. În aceeași zi, con-

testaţia avocatului a fost respinsă.

În faţa forului contenciosului european reclamantul 

s-a plâns inter alia de încălcarea art. 1 Protocol 7, pre-

tinzând că expulzarea dânsului a avut loc cu încălcarea 

garanţiilor procedurale la respectarea cărora este ţinut 

ofi cialul București.  

Curtea Europeană a notat următoarele: deși expulza-

rea reclamantului a avut loc întru executarea unei hotărâri 

luate conform legii, a avut loc încălcarea art. 1 din Protoco-

lul nr. 7, din moment ce această lege nu corespundea ce-

rinţelor Convenţiei. Mai mult decât atât, în orice eventuali-

tate, Curtea a considerat că autorităţile interne au încălcat 

și garanţiile de care ar fi  trebuit să se bucure reclamantul în 

virtutea acestui articol. În acest sens, Curtea a observat, pe 

de o parte, că autorităţile nu i-au oferit reclamantului nici 

cel mai mic indiciu referitor la faptele ce i se reproșau și, 

pe de altă parte, că Parchetul nu i-a comunicat ordonanţa 

dată împotriva sa decât în ziua unicei ședinţe în faţa curţii 

de apel. Mai mult, s-a notat că instanţa, Curtea de Apel, a 

respins orice cerere de amânare, împiedicând-o astfel pe 

avocata reclamantului să studieze ordonanţa sus menţio-

nată și să depună la dosar probe în sprijinul contestaţiei 

îndreptate împotriva sa. Reamintind că orice prevedere a 

Convenţiei sau a protocoalelor sale trebuie să se interpre-

teze astfel încât să garanteze drepturi concrete și efective, 

nu teoretice și iluzorii, Curtea a conchis, în lumina contro-

lului pur formal efectuat de Curtea de Apel în cauză, că 

reclamantul nu a putut cere în mod adecvat examinarea 

cazului său prin prisma argumentelor ce militau împotriva 

expulzării sale.

Într-o altă cauză depusă contra României, Kaya9, re-

clamantul cetăţean turc, la data faptelor locuia în Româ-

nia de mai mult de 5 ani, fi ind și căsătorit cu o cetăţeană 

9 Speţa Kaya c. României, hotărârea din 12/10/2006, defi nitivă din 

12/01/2007. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.

echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-77454 (Vizitat 

la 15/09/2015).

română. În 2005 dânsul a fost declarat cetăţean indezira-

bil și i s-s interzis șederea pe teritoriul României pentru o 

perioadă de 15 ani, deoarece existau informaţii sufi ciente 

conform cărora el desfășura activităţi de natură să pună 

în pericol securitatea naţională. Curtea a ajuns la aceiași 

concluzie ca și în cauza de mai sus, găsind o încălcare a 

art. 1 Protocolul 7 și stipulând că, în caz de expulzare, din-

colo de protecţia care le este oferită în special de art. 3 și 

8, coroborate cu art. 13 din Convenţie, străinii benefi ciază 

de garanţii specifi ce prevăzute de art. 1 din Protocolul nr. 

7, acestea nefi ind aplicabile decât străinului afl at legal pe 

teritoriul unui stat care a ratifi cat acest protocol. Iar pri-

ma garanţie acordată persoanelor vizate de acest articol 

prevede că acestea nu pot fi  expulzate decât „în executa-

rea unei decizii luate în conformitate cu legea”. Cuvântul 

„lege” se referă la legea naţională, trimiterea la aceasta 

vizând, conform ansamblului dispoziţiilor Convenţiei, nu 

numai existenţa unei baze în dreptul intern, ci și calitatea 

legii: accesibilitatea și previzibilitatea acesteia, precum 

și o anumită protecţie împotriva atingerilor arbitrare ale 

drepturilor garantate de Convenţie, venind din partea pu-

terii publice. La cazul speţei, Curtea a considerat că legea 

care a reprezentat baza legală a expulzării reclamantului, 

și anume Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind re-

gimul străinilor în România, nu i-a oferit acestuia garanţii 

minime împotriva arbitrariului autorităţilor.

Într-o speţă mai recentă Nowak c. Ucrainei10, recla-

mantul cetăţean polonez, în 1998 a fost acuzat de ata-

carea unui anumit AB. La o dată necunoscută împotriva 

sa au fost instituite procedurile penale. În ianuarie 2004 

reclamantul a părăsit Polonia plecând în Ucraina. Înainte 

de a pleca, el a informat Curtea că putea fi  contactat la 

o adresă de corespondenţă în Przemyśl. El a telefonat în 

instanţă de mai multe ori ca să întrebe despre progrese-

le înregistrate în cazul său, fi ind informat că procedurile 

au fost suspendate. În martie 2004 a început să lucreze în 

Ucraina, or. Lvov. În iunie 2004 înregistrarea de ședere a 

fost prelungită până la 20 mai 2005 și, în același timp, re-

clamantul a fost mustrat de către instanţa de contencios 

administrativ pentru depunerea documentelor de înregis-

trare cu întârziere. Între timp, la 12 februarie 2004 judecă-

toria din Polonia a cerut arestul preventiv al reclamantului 

pentru neprezentarea în judecată. La 20 ianuarie 2005 re-

clamantul a mers la o secţie de poliţie în Lvov pentru a ra-

porta că mașina prietenului său a fost furată, unde poliţia 

a verifi cat pașaportul și datele sale personale și l-a închis 

într-o celulă. Când a cerut să fi e înștiinţat despre motivele 

arestării sale i s-a spus că el este un ”hoţ internaţional”. El 

a fost ulterior interogat de ofi ţeri, iar la 24 ianuarie 2005 

înștiinţat despre decizia poliţiei ucrainene de a-l expulza 

cu interdicţia de a reveni pe parcursul a trei ani.  

În faţa Curţii de la Strasbourg, reclamantul între al-

tele a pretins și încălcarea art. 1 Protocol 7, susţinând că 

10 Speţa Nowak c. Ucrainei, hotărîrea din 31/03/2011, defi nitive 

din 15/09/2011. În: baza de date HUDOC. [on-line]: http://hu-

doc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104289 

(Vizitat la 15/09/2015).
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guvernul respondent a omis să-și onoreze obligaţiile de 

neexpulzarea dânsului fără justifi care legislativă.

Curtea a notat, reieșind din suportul probatoriu al 

cauzei, că decizia de expulzare a reclamantului aparent 

i-a fost comunicată la data plecării sale, într-o limbă pe 

care el nu a înţeles-o și în împrejurări care l-au împiedicat 

de a fi  reprezentat sau de a înainta orice argumente îm-

potriva expulzării sale. Mai mult decât atât, Guvernul nu 

a furnizat explicaţii sau documente pentru a demonstra 

că procedura impusă de art. 1 din Protocolul nr. 7 a fost 

asigurată de dreptul intern. În asemenea circumstanţe, 

Curtea a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 7, 

stipulând că în pofi da existenţei puterilor discreţionare 

ale părţilor contractante de a expulza de pe teritoriul său 

un străin, acestea urmează a fi  exercitate într-un mod în 

care să nu înfrângă drepturile garantate prin prezenta 

Convenţie persoanelor vizate.

Obligaţiile negative ce izvorăsc din textul art. 4 

Protocolul 7 (dreptul de a nu fi  judecat sau pedepsit 

de două ori): articolul respectiv prelungește lista ga-

ranţiilor indispensabile unui proces penal echitabil și 

instituie dreptul persoanei de a nu fi  judecat sau pe-

depsit de două ori pentru aceeași faptă, concomitent 

prescriind pentru statele contractante obligaţia nega-

tivă de a nu admite atragerea făptuitorului de două 

ori la răspundere și/sau pedeapsă penală pentru ace-

eași faptă.

Spre exemplu, în speţa de referinţă Sergey Zolo-

tukhin c. Rusiei11, reclamantul s-a plâns în faţa forului 

contenciosului european pentru că a fost sancţionat 

pentru aceeași faptă – comportament huliganic – de 

două ori, mai întâi administrativ, acţiunile dânsului fi -

ind califi cate ca huliganism nu prea grav, iar ulterior și 

penal, pentru huliganism agravat caracterizat prin opu-

nerea rezistenţei unui funcţionar public afl at în exerci-

ţiul funcţiei sale de protecţie a ordinii publice. Curtea 

Europeană a enunţat referitor la cea dintâi sancţiune, 

că natura contravenţiei de „huliganism nu prea grav”, 

împreună cu severitatea pedepsei, au făcut ca condam-

narea reclamantului să intre în sfera „procedurii penale”, 

în sensul art. 4 al Protocolului nr. 7. Cât despre principiul 

non bis in idem, Curtea a invocat existenţa mai multor 

abordări în privinţa întrebării dacă infracţiunile pentru 

care un reclamant a fost judecat sunt la fel. Prima abor-

dare se concentrează pe „același comportament” din 

partea reclamantului, indiferent de califi carea juridică 

a acestuia (idem factum). A doua abordare pornește, de 

asemenea, de la premisa că comportamentul pârâtului 

care a dus la pornirea urmăririi penale este același, dar 

postulează că același comportament poate constitui 

mai multe infracţiuni (concours idéal d’infractions), care 

pot fi  judecate în cadrul unor proceduri separate. A tre-

ia abordare pune accentul pe „elementele esenţiale” ale 

celor două infracţiuni. Cu toate acestea, Curtea consi-

11 Speţa Sergey Zolotukhin c. Rusiei, hotărârea din 10/02/2009. În: 

baza de date HUDOC. [on-line]: http://hudoc.echr.coe.int/sites/

eng/pages/search.aspx?i=001-91222 (Vizitat la 15/09/2015).

deră că art. 4 al Protocolului nr. 7 trebuie să fi e înţeles 

în sensul că interzice urmărirea penală sau judecarea a 

celei de-a doua „infracţiuni” în măsura în care aceasta 

decurge din fapte identice sau fapte care sunt în mod 

substanţial aceleași. 

În speţă, Curtea a considerat că condamnarea re-

clamantului iniţial în baza Codului contravenţiilor ad-

ministrative și ulterior în baza Codului penal ale Fede-

raţiei Ruse, cu stabilirea a două pedepse diferite pentru 

aceeași faptă și anume comportamentul huliganic pe 

care dânsul l-a manifestat faţă de un funcţionar public 

afl at în exerciţiul funcţiei de protecţie a ordinii publice 

(poliţist), acuzaţiile penale referindu-se exact la același 

comportament ca și cele administrative și cuprinzând 

în esenţă aceleași fapte, se ridică la o încălcare a art. 4 

Protocol 7 la CEDO, statul reclamat neonorându-și obli-

gaţiile puse în sarcina sa sub incidenţa respectivului 

articol.

În acest context, este notabilă și speţa ulterioară 

Ruotsalainen c. Finlandei12, în care reclamantul și-a uti-

lizat camioneta de transport folosind un carburant mai 

puţin taxat decât motorina, dar fără a plăti niciun fel 

de supliment de taxe. În consecinţă, împotriva sa a în-

ceput o procedură penală la fi nele căreia i s-a aplicat 

o amendă de 120 euro pentru comiterea unei contra-

venţii fi scale. Ulterior, în cadrul unei proceduri adminis-

trative distincte, i s-a impus reclamantului plata unei 

sume de 15.000 euro, reprezentând diferenţa dintre 

taxele pe carburant pe care le-a achitat și cele care ar 

fi  trebuit plătite potrivit legii, înmulţită de trei ori din 

cauza relei sale credinţe. Plângerea reclamantului îm-

potriva sancţiunii administrative a fost respinsă prin 

decizie irevocabilă.

Referitor la încălcarea principiului non bis in idem 

Curtea a reţinut că a doua procedură îndreptată împo-

triva reclamantului nu avea caracter penal în dreptul in-

tern. Totuși, luând în calcul că diferenţa de taxe plătite 

s-a triplat, ea a constatat că această taxă nu a avut un 

caracter compensatoriu, cu un caracter punitiv, ceea ce 

este sufi cient pentru a concluziona că sancţiunea în ca-

uză avea un caracter penal, indiferent de califi carea din 

dreptul intern. În aceste condiţii, pentru a verifi ca în ce 

măsură s-au respectat prevederile art. 4 din Protocolul 

nr. 7 la Convenţie, Curtea a analizat dacă faptele afl ate la 

originea celor două proceduri au fost identice sau nu. Or, 

din această perspectivă s-a stabilit că sancţiunea penală 

a fost aplicată pentru că reclamantul a folosit un carbu-

rant în mod ilegal, pentru a evita taxarea motorinei, iar 

sancţiunea fi scală a fost aplicată într-un cuantum triplat 

din același motiv. În aceste condiţii, Curtea a ajuns la 

concluzia că reclamantul a fost sancţionat penal de două 

ori pentru aceeași faptă la pedepse pecuniare, contrar 

prevederilor art. 4 din Protocolul nr. 7.

12 Speţa Ruotsalainen c. Finlandei, hotărârea din 16/06/2009, 

defi nitivă din 16/09/2009. În: baza de date HUDOC. [on-line]: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-

92961 (Vizitat la 15/09/2015).


