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DRePt INteRNaţIoNal 

DIMENSIUNEA DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL  
(ART. 6 CEDO)

Czu 341.231.14

SuMaR

Art. 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
garantează dreptul la un proces echitabil şi public asu-
pra drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil ale unei 
persoane sau ale oricărei acuzaţii sau învinuiri penale 
prezentate împotriva sa. Deşi Convenţia Europeană nu 
prevede expres noţiunea de „proces echitabil”, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului încearcă să desemne-
ze ansamblul drepturilor oferite justiţiabililor în aşa fel 
încât fiecare stat, parte la Convenţie, are obligaţia de a 
asigura fiecărui cetăţean de-al său un mediu adecvat  
pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor garantate. 
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În societatea contemporană, justiţia îmbrățișează 
o funcţie fundamentală într-un stat de drept, iar admi-
nistrarea ei reprezintă unul dintre atributele esenţiale 
ale puterii suverane. Această funcţie implică existenţa 
unor structuri de stat apte să realizeze activitatea ju-
risdicţională. Un atare serviciu public trebuie organizat 
pe baza unor principii proprii, funcţionale, autonome 
și independente.

Aceste  principii  guvernează organizarea sistemu-
lui  judiciar și vizează funcţionarea acestuia, având la 
bază democratismul şi umanismul sistemului proce-
sual, fie civil sau penal.

Printre aceste principii figurează accesul liber la 
justiţie, independenţa  judecătorilor, egalitatea în faţa 
justiţiei şi gratuitatea justiţiei, fiind intersectate într-
un punct de tangență ce reglementează înfăptuirea 
justiției și garantarea dreptului la un  proces echitabil 
al cetățenilor. 
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The dimension of the right to fair 
trial (Art. 6 ECHR)

Art. 6 of the European Convention of Human Ri-
ghts guarantees the right at the equitable and 
public process of the civil rights and obligations 
of a person or of any criminal charge or accusati-
on against him. Notwithstanding the fact that the 
European Convention does not expressly refer to 
the notion of a „equitable process”, the European 
Court of Human Rights try to designate all the 
rights granted to the litigants, so that each State 
party to the Convention has the duty to ensure 
every citizen the enjoyment of an adequate envi-
ronment for the protection of the rights and free-
doms guaranteed. 
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Plecând de la ideile respective, dreptul la un proces 
echitabil ocupă un loc special printre drepturile fun-
damentale recunoscute într-o societate democratică a 
cărui garantare trebuie să fie indiscutabilă oricărui sis-
tem de drept existent. 

În realitate, dreptul la un proces echitabil nu are 
o dimensiune statică, ci reflectă un drept complex cu o 
serie de criterii, pe care atât legiuitorul intern, cât și cei 
care sunt chemaţi să aplice legea, inclusiv destinatarii 
acesteia, trebuie să le respecte [3].

Noţiunea de „proces echitabil” este una aproape im-
posibil de definit, din cauza condiţiilor speciale în care 
a apărut între constantele drepturilor şi libertăţilor fun-
damentale în sistemele juridice contemporane. În lipsa 
unei posibile definiţii, noţiunea de „proces echitabil” 
a fost frecvent utilizată pentru a desemna ansamblul 
drepturilor-garanţii de ordin procedural, oferite justi-
ţiabililor prin articolul 6 al Convenţiei Europene a Drep-
turilor Omului (CEDO), care permit punerea în valoare a 
drepturilor protejate prin instrumentul european. 

Procesul de definire a instituţiei juridice a „procesu-
lui echitabil”, determinarea naturii juridice a acesteia 
comportă valenţe dificil de stabilit, în sensul că este 
atât de complexă în conţinut şi implică atât de mul-
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te obligaţii pentru state, încât este imposibil de spus 
dacă persoana de drept privat titulară a acestui drept 
beneficiază de un drept sau de o libertate, dacă este un 
drept absolut ori un drept relativ, dacă obligaţia este 
una negativă ori una pozitivă sau dacă obligaţia impu-
să statului este o obligaţie de rezultat ori de mijloace. 

Sigur că, privite în individualitatea lor, dreptul de ac-
ces la justiţie, dreptul la o instanţă independentă şi im-
parţială, dreptul la o procedură contradictorie, dreptul 
la asistenţă juridică şi celelalte, care se includ în larga no-
ţiune de „drept la un proces echitabil”, pot face obiectul 
unor astfel de valenţe, însă o precizare generală cu pri-
vire la întreg conţinutul acestuia nu poate fi formulată. 

Această din urmă constatare este întărită şi de Lou-
kis Loucaides, judecător la Curţea Europeană a Drep-
turilor Omului (CtEDO), care într-una din opiniile sale 
dizidente, a punctat aspectul că „nu există o definiţie 
a termenului de echitate în scopul aplicării Convenţiei. 
Nu este un termen definit anterior în viaţa juridică şi 
totodată nu trebuie să i se dea un înţeles strict tehnic”. 
Dificultăţile anterior precizate îşi au începutul în evolu-
ţia pe care au cunoscut-o garanţiile procedurale, de la 
opera instanţelor britanice şi americane (sistemul com-
mon law) la interpretarea dată ulterior de CtEDO (sau 
de Comisie, până în anul 1998) – raportată tangenţial şi 
la specificităţile sistemului continental – prin interme-
diul jurisprudenţei sale în materie [6, p.6].

În adevăr, „numai prin intermediul art. 6 al CEDO, 
noţiunea de «proces echitabil» a intrat în patrimoniul 
juridico-procesual al statelor Europei continentale. 
Este vorba de un aport al common law-ului în care no-
ţiunea îşi are originea”. În pofida acestei dificultăţi re-
zultate din confluenţa a două sisteme juridice destul 
de diferite – sistemul continental şi cel anglo-saxon – 
situaţia justiţiabililor, din punct de vedere practic, nu 
este afectată, ci dimpotrivă favorizată, iar acest lucru se 
datorează, în primul rând, principiului – constant apli-
cat de Curte în jurisprudenţa sa – asigurării drepturilor 
de-o manieră „efectivă şi concretă”, şi nicidecum „iluzo-
rie şi pur teoretică”. 

Practica relevă rolul important pe care îl joacă art. 6 în 
cadrul sistemului Convenţiei: este vorba despre dispozi-
ţia cea mai des invocată în faţa jurisdicției Convenţiei şi, 
probabil, în faţa instanţelor naţionale. În acest context, 
Curtea admite că noţiunea de „proces echitabil” a cunos-
cut în jurisprudenţa sa una dintre cele mai remarcabile 
evoluţii în timp, marcată în principal de importanţa acor-
dată aparenţei şi de sensibilitatea crescută a publicului 
faţă de organizarea şi administrarea justiţiei.

În alt context, lipsa clarității noţiunii „proces echi-
tabil” nu constituie o caracteristică esenţialmente ne-
gativă, dat fiind faptul că permite instanţei europene 
să descopere, în cadrul echităţii stricto sensu, o serie de 
garanţii care nu sunt menţionate expres în textul art. 6 
al CEDO, cum ar fi însăşi „egalitatea armelor” sau „con-
tradictorialitatea”.

Prin lipsa definiţiei, noţiunea de „proces echitabil” 

este des folosită de Strasbourg pentru a desemna an-
samblul drepturilor oferite justiţiabililor prin interme-
diul art. 6 al CEDO.

Importanţa acestor reguli de procedură nu trebuie 
subestimată, deoarece nu este suficient a enumera 
anumite drepturi substanţiale protejate aşa cum o fac 
mai multe convenţii şi tratate internaţionale, ci trebuie 
găsite şi mecanismele de procedură prin care acestea să 
fie apărate. CtEDO este pe deplin conştientă de aceasta, 
afirmând că, prin protejarea dreptului la un proces echi-
tabil, art. 6 din CEDO vizează protecţia principiului pree-
minenţei dreptului, necondiționat legat de noţiunile de 
societate democratică şi stat de drept [5].

În acest context, dorim să precizăz faptul că instanţa 
de control europeană a precizat în repetate rânduri, că 
obligaţiile instituite în sarcina statelor prin intermediul 
art. 6 CEDO sunt obligaţii de rezultat. Statele au o depli-
nă libertate în a alege mijloacele utile care să permită 
sistemului lor judiciar să atingă toate scopurile art. 6: 
accesul liber la justiţie, celeritate, publicitate, egalitatea 
armelor etc. [4].

Potrivit art. 6 §1 din CEDO, orice individ în persoana 
sa are dreptul la judecarea, în mod echitabil, în mod 
public şi într-un termen rezonabil, a cauzei sale de că-
tre o instanţă independentă şi imparţială, instituită de 
lege, care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obli-
gaţiilor sale cu caracter civil sau asupra oricărei acuzaţii 
în materie penală îndreptate împotriva sa. Doctrina şi 
jurisprudenţa acceptă faptul că, ţinând cont de formu-
larea şi scopul acestui text, art. 6 CEDO poate fi invo-
cat atât de persoane fizice, cât şi de persoane juridice. 
Se observă astfel că autorii Convenţiei nu au dorit ca 
drepturilor procedurale conţinute în textul acesteia 
să fie aplicabile tuturor procedurilor judiciare, ci doar 
celor de natură penală şi civilă. Considerăm că această 
opţiune este cel puţin ciudată. 

În pofida unei jurisprudenţe care a extins destul de 
mult câmpul de aplicabilitate a art. 6, vom observa în 
cele ce urmează că rămân multe domenii ce ies de sub 
protecţia oferită de către Convenţie. Ne punem între-
barea în această situaţie, dacă nu cumva principiul ga-
rantării efective a drepturilor prevăzut în preambulul 
Convenţiei suferă o atingere importantă. Un argument 
în plus pentru a susţine critica actualei formulări a art. 6 
CEDO este acela că toate constituţiile statelor europe-
ne care reglementează dreptul la un proces echitabil 
nu fac niciun fel de distincţie după natura cauzei şi nu 
exclud din câmpul de protecţie anumite proceduri.

Practic stabilirea obiectului dreptului la un proces 
echitabil impune determinarea domeniului de aplicare 
sub aspect material a textului art. 6 CEDO, mai precis 
delimitarea contestaţiilor cu privire la drepturi şi obli-
gaţii cu caracter civil şi acuzaţia în materie penală.

Aceste două noţiuni, aşa cum am mai arătat, au ca-
racter autonom specific Convenţiei, fiind uneori dife-
rite de sensul dat de dreptul intern. Cu toate acestea, 
interpretarea noţiunilor în jurisprudenţa Curţii se reali-



40 Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al Justiţiei NR. 2 (41), 2017

zează într-un singur sens, respectiv dacă un drept este 
calificat ca fiind civil, în sistemul de drept intern, el va 
primi aceeaşi calificare şi pe terenul de aplicare a art. 6 
al CEDO.

Cum însă sistemele statelor membre sunt extrem 
de eterogene cu privire la definirea naturii penale sau 
civile a unei proceduri, Strasbourg-ul a fost nevoit să 
definească noţiunile de drepturi şi obligaţii cu carac-
ter civil şi cea de acuzaţie în materie penală, în mod 
autonom, făcând, într-o oarecare măsură, abstracţie 
de definiţia dată de dreptul intern al statului în cauză. 
Este suficient să amintim faptul că în unele sisteme de 
drept europene – precum cel francez – contravenţia 
este inclusă în domeniul dreptului penal, în timp ce în 
alte sisteme – precum cel național – contravenţia exce-
de dreptului penal ori că, dreptul britanic nu cunoaşte 
niciuna dintre clasificările clasice în dreptul continental 
ale ramurilor de drept: drept public, drept privat, drept 
administrativ, drept penal etc. Apare astfel evidentă 
necesitatea prezentării conţinutului acestor noţiuni 
autonome, înainte de analiza drepturilor procedurale 
conţinute în art. 6 al CEDO.

Utilizarea noţiunilor autonome se impune în faţa 
CtEDO ţinând cont de specificul sistemelor juridice ale 
statelor-părți la Convenţie, care cunosc o diversitate 
de abordări şi interpretări ale noţiunilor de civil şi pe-
nal. Aşa cum am mai arătat, notiunea autonomă are un 
sens propriu în dreptul european (atât cel al drepturilor 
omului, cât şi dreptul comunitar) şi este menită să re-
zolve un conflict de calificare cu noţiunile similare din 
dreptul intern. 

Bunăoară, astfel de concepte interpretate în sens 
autonom, specific dreptului european al drepturi-
lor omului şi, implicit, al dreptului jurisprudenţial din 
această materie ar fi: notiunea de tribunal, notiunea de 
drepturi și obligaţii cu caracter civil, noţiunea de acuza-
ţie în materie penală [1], noţiunea de lege [2] etc.

Art. 6 al CEDO garantează dreptul la un proces 
echitabil pentru a se statua cu privire la drepturile şi 
obligaţiile cu caracter civil ale unui individ sau pentru a 
hotărî asupra oricărei acuzaţii penale aduse împotriva 
sa. Acesta este un articol pe care Curtea îl interpretea-
ză în mod extensiv, întrucât este de o importanţă fun-
damentală pentru funcţionarea democraţiei. Curtea a 
declarat în cauza Delcourt c. Belgiei din 1970 [5]: într-o 
societate democratică în sensul Convenţiei, dreptul la 
o bună administrare a justiţiei ocupă un loc atât de im-
portant, încât interpretarea restrictivă a art. 6 §1 nu ar 
corespunde scopului şi obiectului acestei dispoziţii.

După cum observăm, art. 6 §1 se referă atât la pro-
cedurile civile, cât şi la cele penale, în timp ce §2 şi §3 
se aplică doar dreptului penal. De aceea este impor-
tant de reţinut că, în egală măsură, există principii de 
„echitate” subordonate acestui articol, dar care nu sunt 
în mod expres enunţate, deşi au o anume importanţă 
pentru aplicarea acestei dispoziţii.

Estimând dispoziţiile legislaţiei moldovenești, pre-

cizăm că ele sunt concepute şi structurate distinct, 
comparativ cu prevederile CEDO. Ele sunt cuprinse în 
capitolele distincte ale Constituţiei sau fac parte din 
cuprinsul legilor. Conţinutul drepturilor reglementate 
de legiuitorul nostru național este cel puţin parţial di-
ferit de acela al prevederilor Convenţiei, de aici decur-
gând obligaţii distincte ale organelor statului. În esenţa 
sa, dreptul la un proces echitabil este un drept funda-
mental al persoanei, căruia îi corespunde obligaţia 
corelativă a statului ce constă în abţinerea de la orice 
mijloace sau forme de îngrădire a exerciţiului acestui 
drept. Modalităţile concrete de manifestare ale obliga-
ţiei generale de abstenţiune ale statului sunt mutiple. 
Importantă este cunoaşterea conţinutului noţiunilor 
incidente şi conexe dreptului la un proces echitabil, 
care a fost precizat în jurisprudenţa fostei Comisiei şi 
Curţii Europene a Drepturilor Omului.

Întrucât Convenţia nu este un document politic, ci 
unul juridic, parte integrantă a dreptului intern mol-
dovenesc, conţinul drepturilor omului, precizat de 
jurisdicția de la Strasbourg, constituie „standarde inter-
naţionale” pe care Republica Moldova şi le-a asumat, 
iar practica judicară națională de acum încolo trebuie 
să acorde o atenţie sporită jurisprudenţei Curţii.

În ceea ce priveşte Republica Moldova, existenţa 
acestui drept nu poate fi supusă niciunei discuţii de 
vreme ce Constituţia prevede expres dreptul oricărei 
persoane de a se adresa justiţiei pentru apărarea drep-
turilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime, drept 
ce nu poate fi îngrădit în exercitarea sa de nicio lege. 
Prin urmare, accesul liber la justiţie este un drept pe 
care îl are orice persoană, iar practica instanţelor arată 
că dreptul la un proces echitabil a dobândit recunoaş-
tere şi acceptare universală. 
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