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STUDIU INTRODUCTIV
I. Sfera de aplicare a dreptului la libertate ºi siguranþã.
Dreptul la libertate ºi siguranþã este reglementat ca principiu distinct în
legislaþia noastrã procesual penalã în art. 9 din noul Cod de procedurã penalã,
care prevede cã în cursul procesului penal este garantat dreptul oricãrei
persoane la libertate ºi siguranþã. Din aceastã formulare se poate trage
concluzia cã noul Cod de procedurã penalã nu a avut ca sursã de inspiraþie art.
23 din Constituþia României, care prevede cã libertatea individualã ºi siguranþa
persoanei sunt inviolabile, ci mai degrabã articolul 5 din Convenþia europeanã
a drepturilor omului, care prevede în paragraful 1 cã orice persoanã are dreptul
la libertate ºi siguranþã. Aceasta rezultã, în al doilea rând, din faptul cã alin.
(3)-(5) ale art. 9 din Codul de procedurã penalã sunt reproduceri destul de
fidele ale paragrafelor 2, 4 ºi 5 ale art. 5 din Convenþia europeanã a drepturilor
omului. Astfel se relevã importanþa deosebitã pe care legiuitorul intern o acordã
Convenþiei europene a drepturilor omului ºi jurisprudenþei Curþii, în aplicarea
acestui principiu fundamental al procesului penal român, care este totodatã ºi
un drept fundamental al omului.
Garantarea dreptului la libertate al oricãrei persoane, în cursul procesului
penal, a apãrut odatã cu promovarea prezumþiei de nevinovãþie, deoarece era
firesc ca o persoanã prezumatã nevinovatã, pânã la hotãrârea definitivã de
condamnare, sã fie cercetatã în stare de libertate. Totuºi, acest drept nu este
unul absolut, în anumite situaþii recunoscându-se posibilitatea privãrii de
libertate a unei persoane, chiar ºi înainte de pronunþarea unei hotãrâri definitive
de condamnare. În ce priveºte încãlcarea prezumþiei de nevinovãþie prin luarea
mãsurii arestãrii preventive, în cauza E.M.B. c. României, Curtea a precizat
cã este o diferenþã fundamentalã între afirmaþia cã o persoanã este bãnuitã de
comiterea unei infracþiuni ºi afirmaþia cã acuzatul a comis acea infracþiune, în
condiþiile în care nu s-a dat încã o soluþie definitivã. În aceastã cauzã Curtea a
observat cã în douã hotãrâri, pronunþate de Tribunalul Prahova ºi Curtea de
Apel Braºov, a fost adusã atingere prezumþiei de nevinovãþie prin faptul cã
instanþele au motivat cã reclamanta a comis infracþiunile pentru care era
cercetatã, însã ca urmare a faptului cã printr-o decizie ulterioarã, Tribunalul
Braºov a anulat toate deciziile anterioare, Curtea a considerat cã aceastã soluþie
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a reprezentat un remediu apt sã înlãture toate deficienþele anterioare cu privire
la acest aspect.
Mai interesantã este apariþia ºi sensul care a fost acordat conceptului de
drept la siguranþã. Acesta îºi are originea în dreptul anglo-saxon, unde era
denumit habeas corpus, ceea ce semnifica garanþia acordatã fiecãrei persoane
arestate sau reþinute de a fi deferitã fãrã întârziere unui juriu sau judecãtor,
chemat sã pronunþe fie punerea în libertate a celui acuzat, fie menþinerea lui în
stare de detenþie. Din dreptul anglo-saxon conceptul de drept la siguranþã a
fost preluat, la Revoluþia francezã, în Declaraþia drepturilor omului ºi
cetãþeanului din 1789, ca drept fundamental ce reprezintã garanþia datã de
Constituþie cetãþenilor ºi tuturor persoanelor aflate pe teritoriul statului,
împotriva oricãror forme abuzive de represiune ºi, în special, împotriva oricãror
mãsuri arbitrare ale organelor de stat, având ca obiect privarea lor de libertate
prin arestare sau detenþie. Revoluþia francezã a promovat ideile de libertate ºi
egalitate, susþinând cã, prin aceste principii, se urmãreºte înlãturarea abuzurilor
regimului monarhic anterior fãcute împotriva cetãþenilor de rând. Astfel se
explicã introducerea în Declaraþia drepturilor omului ºi cetãþeanului a unui
concept care constituie o garanþie împotriva abuzurilor comise de agenþii
statului, faþã de cetãþeni.
În acest mod dreptul la libertate ºi siguranþã a fost reglementat în
majoritatea constituþiilor democratice, fiind consacrat în aceastã formã ºi în
art. 23 din Constituþia României, care prevede cã libertatea individualã ºi
siguranþa persoanei sunt inviolabile.
În doctrina noastrã constituþionalã s-a menþionat, într-o opinie1, cã
noþiunile de libertate individualã ºi siguranþa persoanei nu au aceeaºi
semnificaþie ºi nu formeazã o categorie juridicã unicã, deoarece prima se referã
la libertatea fizicã a persoanei, în timp ce a doua priveºte totalitatea garanþiilor
prin care persoana fizicã este protejatã faþã de orice arbitrariu al autoritãþilor
publice în cazul restrângerii libertãþii fizice. Într-o altã opinie2, s-a arãtat cã,
deºi dreptul la siguranþã nu pare a avea o semnificaþie fundamental diferitã
de libertatea individului (aceasta implicând ºi siguranþa persoanei), totuºi
se poate evoca ºi un sens propriu, ºi anume protecþia faþã de ingerinþele arbitrare
1
A. Criºu, în I. Muraru, E.S. Tãnãsescu º.a., Constituþia României. Comentariu pe
articole, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2008, p. 213, apud S.G. Barbu, Dimensiunea
constituþionalã a libertãþii individuale, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2011, p. 129.
2
I. Deleanu, Instituþii ºi proceduri constituþionale în dreptul comparat ºi în dreptul
român, Ed. Servo-Sat, Arad, 2003, p. 434, apud S.G. Barbu, Dimensiunea constituþionalã a
libertãþii individuale..., op. cit., p. 145.
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ale autoritãþilor politice în spaþiul libertãþii individuale, ingerinþe nematerializate
în reþinerea sau deþinerea persoanei.
Aceastã a doua opinie se pare cã este mai apropiatã de viziunea Curþii
Europene a Drepturilor Omului, care a statuat cã expresia libertatea ºi siguranþa
persoanei ar trebui citatã ca alcãtuind un ansamblu, cuvântul siguranþã
având a fi raportat la cuvântul libertate. Noþiunii de siguranþã nu i-a fost
datã o interpretare independentã. Astfel, dupã mai multe clarificãri în
jurisprudenþã, s-a ajuns la concluzia cã domeniul sãu de aplicabilitate nu poate
fi detaºat de libertatea fizicã ºi, în consecinþã, acesta nu are nicio legãturã cu
ideea de securitate socialã, securitate fizicã sau securitate economicã3.
În doctrinã s-a mai ridicat problema dacã dreptul la siguranþã nu ar putea
justifica o acþiune individualã din partea persoanei care a suferit o pagubã ca
urmare a disfuncþionalitãþii aparatului judiciar, care, de exemplu, a pus în
libertate în mod inoportun o persoanã deosebit de periculoasã4. Pare destul de
stranie ridicarea acestei probleme în contextul analizei dreptului la libertate ºi
siguranþã, prevãzut de art. 5 din Convenþie, având în vedere grija deosebitã ºi
condiþiile restrictive pe care acest text le instituie pentru privarea de libertate
a persoanelor, precum ºi jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului
în materia prelungirii mãsurii arestãrii preventive. Ea relevã însã ºi existenþa
unui revers al medaliei, care obligã organele judiciare sã analizeze ºi
consecinþele pe care le produce o decizie de lãsare în libertate a unei persoane
arestate pentru fapte periculoase, chiar dacã acest aspect nu pare sã fie o
preocupare pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.
Tot în legãturã cu sfera de aplicare a art. 5 din Convenþie, s-a pus problema
în ce condiþii ar putea interveni rãspunderea statelor pentru încãlcarea acestui
articol, atunci când atingerea dreptului la libertate ºi siguranþã este rezultatul
acþiunii unei persoane private, care nu a acþionat în calitate de agent al statului.
În doctrinã a fost criticatã hotãrârea CEDO din cauza Nielsen, de unde reiese
cã dreptul la siguranþã implicã numai protecþia contra ingerinþelor autoritãþilor
publice, statele neavând nicio obligaþie de a proteja persoanele aflate sub
jurisdicþia lor contra ingerinþelor private, considerându-se cã aceastã
interpretare ar face ca aceasta sã fie singura dispoziþie a Convenþiei care sã nu
creeze ºi obligaþii pozitive în sarcina unui stat ºi ar fi departe de principiul
garantãrii efective a drepturilor din Convenþie5. Totuºi, Curtea a decis în alte
3
R. Chiriþã, Convenþia europeanã a drepturilor omului. Comentarii ºi explicaþii, vol.
I, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2007, p. 186.
4
J.F. Renucci, Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, Bucureºti,
2009, p. 319.
5
Ibidem.
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cauze cã existã ºi obligaþii pozitive ale statului de a proteja libertatea
persoanelor vulnerabile faþã de terþi, statuând cã autoritãþile statului sunt
obligate sã ia, preventiv, mãsuri de ordin practic pentru o protecþie efectivã a
persoanelor vulnerabile, inclusiv prin luarea unor mãsuri concrete, pentru a
preveni o privare de libertate despre care aveau sau ar fi trebuit sã aibã
cunoºtinþã6. De asemenea, ingerinþa în dreptul la libertate al unei persoane
este consideratã ca fiind imputabilã statului ºi în cazul în care privarea de
libertate este realizatã de terþi, dar cu participarea activã a autoritãþilor, fãrã de
care privarea nu ar fi fost posibilã7. Faþã de aceste nuanþãri din jurisprudenþa
Curþii s-ar putea susþine cã statele rãspund, în principal, pentru încãlcarea de
cãtre agenþii sãi a dreptului la libertate ºi siguranþã ºi, doar în unele cazuri
speciale, pentru încãlcarea acestui drept de cãtre persoane private.
Mai trebuie subliniat aici cã noþiunea de libertate, folositã în articolul 5
din Convenþia europeanã a drepturilor omului, este una restrânsã doar la
libertatea de miºcare a persoanei. Ea nu are sensul extins, pe care îl are
cuvântul libertate în expresia libertãþi fundamentale, care se referã la
ansamblul drepturilor ºi libertãþilor persoanei, incluzând ºi libertatea de gândire,
libertatea de exprimare, libertatea religioasã etc. Din aceastã perspectivã,
întrucât libertatea fizicã a persoanei este reglementatã în special pentru a preveni
încãlcarea acesteia de cãtre agenþii statului, în exercitarea atribuþiilor care le
permit reþinerea sau arestarea persoanelor, este corectã folosirea noþiunii de
drept la libertate, care altfel ar pãrea pleonasticã. Dreptul a apãrut ulterior,
pentru a promova ºi garanta libertãþile persoanei, care au existat de la
începuturile societãþii omeneºti. Aºa cum am arãtat anterior, aceastã
reglementare a dreptului la libertate nu a apãrut iniþial pentru a proteja persoana
de îngrãdirile libertãþii de miºcare ce ar proveni din partea persoanelor private,
ci ea a avut ca obiectiv protejarea persoanei de abuzurile agenþilor statului,
care îºi exercitau ilegal atribuþiile de reþinere ºi arestare a persoanelor. De
aceea, statul este cel care trebuie sã garanteze persoanelor private acest drept
la libertate.
O altã problemã legatã de sfera de aplicare a dreptului la libertate ºi
siguranþã este aceea dacã pentru a se reþine incidenþa acestuia este necesar ca
persoana sã fie privatã de libertate sau este suficientã o simplã restrângere a
libertãþii de miºcare. Curtea a subliniat deseori, inclusiv în cauzele împotriva
României, cã prin proclamarea dreptului la libertate art. 5 par. 1 se referã la
6

CEDO, hotãrârea Storck c. Germaniei din 16 iunie 2005, apud D. Bogdan, Arestarea
preventivã ºi detenþia în jurisprudenþa CEDO, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2008, p. 6.
7
CEDO, hotãrârea Riera Blume ºi alþii c. Spaniei, apud D. Bogdan, op. cit., p. 6.
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libertatea fizicã a persoanei ºi cã acesta nu vizeazã simplele restrângeri ale
libertãþii de circulaþie, care intrã sub incidenþa art. 2 din Protocolul nr. 4.
Cu toate acestea, în practicã nu este întotdeauna uºor de fãcut distincþia
între privarea de libertate a unei persoane ºi simpla restrângere a libertãþii
de miºcare a acesteia, fiind greu de stabilit în concret dacã o persoanã a fost
sau nu privatã de libertate.
Astfel, potrivit jurisprudenþei Curþii din domeniul internãrii persoanelor
cu tulburãri psihice, conceptul de privare de libertate are atât un aspect
obiectiv, ºi anume detenþia unei persoane într-un spaþiu închis pentru o perioadã
semnificativã de timp, cât ºi un aspect subiectiv, care implicã faptul cã persoana
în cauzã nu ºi-a dat acordul în mod valabil la internarea sa (Stanev c. Bulgariei).
În acest sens, în cauza Stelian Roºca c. României, Curtea a reamintit cã, pentru
a determina dacã o persoanã a fost privatã de libertate în sensul art. 5, trebuie
sã se ia în considerare situaþia sa concretã ºi o serie de criterii, cum ar fi tipul,
durata, efectele ºi modalitãþile de aplicare a mãsurii (se face trimitere la cauzele
Guzzardi c. Italiei ºi Mogoº c. României). Curtea mai aratã cã, fãrã îndoialã,
trebuie luatã în considerare realitatea din spatele aparenþelor ºi a vocabularului
utilizat (se face trimitere la cauza Van Droogenbroeck c. Belgiei).
De asemenea, în cazurile în care persoanele aduse cu mandat de aducere
au invocat privarea lor ilegalã de libertate, Curtea a trebuit sã analizeze dacã
modul concret în care a fost luatã ºi pusã în executare o astfel de mãsurã a
constituit o privare de libertate sau o restrângere a libertãþii de circulaþie.
Astfel, în cauza Valerian Dragomir c. României, Guvernul a susþinut
cã, în perioada cuprinsã între 8 februarie, orele 9.20 p.m., ºi 9 februarie 2011,
orele 10.55 a.m., reclamantul a fost pus la dispoziþia anchetatorilor pe baza
unui mandat de aducere în faþa acestora. Conform jurisprudenþei constante a
Curþii, constrângerea constituie un element crucial în cadrul analizei acesteia,
în vederea stabilirii dacã o persoanã a fost sau nu lipsitã de libertate în sensul
art. 5 par. 1 din Convenþie (se face trimitere la cauzele Foka c. Turciei ºi M.A.
c. Ciprului). Or, reclamantul din aceastã cauzã nu a mers de bunãvoie la sediul
DNA. În continuare, Curtea a arãtat cã reclamantul a fost pãzit permanent de
ofiþeri de poliþie ºi cã, în niciun moment în timpul cãlãtoriei de la domiciliul
acestuia pânã la Bucureºti, reclamantului nu i s-a permis sã plece de bunãvoie.
De asemenea, acesta a fost pãzit de ofiþeri de poliþie ºi în timp ce aºtepta la
sediul DNA. Prin urmare, Curtea a considerat cã reclamantul s-a aflat sub
controlul autoritãþilor de-a lungul întregii perioade ºi a concluzionat cã a fost
lipsit de libertate, în sensul art. 5 par. 1 din Convenþie.
În cauza Rupa c. României s-a reþinut cã, la data faptelor, art. 183 ºi art.
184 din vechiul C.pr.pen. nu permiteau autoritãþilor însãrcinate cu executarea
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unui mandat de aducere, nici sã reþinã o persoanã ºi nici sã o împiedice sã se
miºte liber, cu atât mai puþin sã pãtrundã în domiciliul acesteia, în absenþa
unui mandat de percheziþie. În consecinþã, reþinerea reclamantului în data de
11 martie 1998, în absenþa unui mandat de arestare ºi dupã ce poliþiºtii au
pãtruns în apartamentul acestuia, precum ºi orele petrecute de poliþiºti în faþa
imobilului reclamantului au avut loc cu încãlcarea dispoziþiilor legale, în sensul
art. 5 par. 1. Trebuie subliniat însã cã în aceastã cauzã a contat, pentru
constatarea încãlcãrii Convenþiei, ºi constatarea Curþii cã în cuprinsul
mandatului de arestare preventivã, emis câteva ore mai târziu, autoritãþile au
menþionat doar infracþiunile de care era acuzat reclamantul ºi faptul cã pedeapsa
prevãzutã de lege era mai mare de doi ani, rezumându-se sã afirme cã
reclamantul prezenta pericol pentru ordinea publicã dacã ar fi lãsat în libertate,
fãrã sã argumenteze aceastã afirmaþie, potrivit exigenþelor art. 146 ºi art. 148
din vechiul C.pr.pen..
De asemenea, în cauza Ghiurãu c. României, Curtea ºi-a exprimat
îndoiala cã era necesarã privarea de libertate a reclamantului pentru a fi însoþit
pe o distanþã de 200 km, de cãtre 10 poliþiºti, în vederea audierii într-o anchetã
penalã, care s-a finalizat cu netrimiterea lui în judecatã pe motiv cã vinovãþia
lui nu putea fi doveditã. În acest caz s-a concluzionat, de asemenea, cã a fost
încãlcat art. 5 par. 1 din Convenþie.
Trebuie remarcat cã aceastã jurisprudenþã a Curþii, din cauzele contra
României, este de naturã sã ridice mai multe întrebãri legate de viziunea acesteia
asupra modului în care ar trebui reglementatã procedura aducerii cu mandat a
persoanelor care nu se prezintã la citarea organelor juridiare. Dacã se considerã
cã în aceste cazuri este vorba de o privare de libertate, înseamnã cã întotdeauna
persoanele aduse cu mandat ar trebui prezentate în faþa unui judecãtor, aºa
cum prevede art. 5 par. 3 din Convenþie? Ar trebui prevãzut ºi în acest caz
dreptul persoanei lipsite de libertate de a introduce un recurs în faþa unui
tribunal, aºa cum cere art. 5 par. 4 din Convenþie? Ce se întâmplã în cazul în
care persoana este adusã cu mandat în faþa organelor de urmãrire penalã? Ar
trebui ca mandatul de aducere sã fie emis doar de cãtre un judecãtor?
Considerãm cã ar fi excesivã o astfel de interpretare ºi cã ea nu rezultã din
ansamblul jurisprudenþei Curþii în aceastã materie. Este adevãrat cã, la prima
vedere, concluziile la care a ajuns Curtea în cauzele menþionate anterior ar
conduce la ideea cã ºi în cazul emiterii unui mandat de aducere ar trebui
asigurate toate garanþiile de la art. 5 par. 2-4 din Connenþie. Nu trebuie uitat
însã cã analiza încãlcãrii sau neîncãlcãrii drepturilor garantate de Convenþie
este fãcutã de Curte, în fiecare caz în parte, în funcþie de toate circumstanþele
cauzei, iar în cauzele menþionate anterior soluþia nu a fost determinatã de
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faptul cã reclamanþii au fost aduºi cu mandat de aducere emis de procuror.
Relevantã pentru susþinerea acestui punct de vedere este soluþia adoptatã de
Curte în cauza Lolova-Karadzhova c. Bulgariei, unde s-a statuat cã lipsirea de
libertate a unei persoane, pe o duratã de 29 de ore, în vederea executãrii unui
mandat de aducere, nu impune existenþa unui drept al acesteia de a introduce
un recurs în faþa unui tribunal, având în vedere perioada scurtã a privãrii de
libertate. În acest caz s-a reþinut încãlcarea art. 5 par. 1 din Convenþie, însã
aceasta a fost justificatã prin faptul cã distanþa dintre locuinþa reclamantei ºi
oraºul unde a avut loc audierea, de 160 km, nu justifica durata lipsirii de
libertate.
Probleme legate de stabilirea în concret a existenþei unei privãri de libertate
s-au ridicat ºi într-o cauzã ce a avut ca obiect reþinerea unor persoane de cãtre
jandarmerie, în cursul unor ciocniri cu forþele de ordine. Astfel, în cauza
Birgean c. României, Curtea a statuat cã în cursul manifestaþiei au avut loc
ciocniri violente între anumiþi suporteri ºi forþele de ordine, soldate cu rãniþi
de ambele pãrþi. Reclamantul a fost imobilizat de doi jandarmi, condus într-o
maºinã a jandarmeriei ºi îndepãrtat de la locul manifestaþiei. În cauzã, Guvernul
ºi reclamantul nu au fost de acord asupra duratei exacte a mãsurii, ceea ce
Curtea a considerat lipsit de relevanþã fiindcã ºi o mãsurã foarte scurtã poate
intra în câmpul de aplicare al art. 5 par. 1 din Convenþie (s-a fãcut referire la
cauzele Foka c. Turciei ºi Gillan ºi Quinton c. Marii Britanii). Curtea a avut
în vedere cã reclamantul nu s-a supus somaþiilor jandarmilor ºi a rãmas la
locul manifestaþiei, purtând un fular în culorile echipei locale ºi angajându-se
într-o discuþie cu comandantul unitãþii de intervenþie. Ca urmare, a apreciat cã
jandarmii au putut în mod rezonabil considera cã reclamantul nu era dispus sã
îºi îndeplineascã obligaþia specificã ºi concretã de a se supune ordinului de
dispersare dat în vederea evitãrii unor noi confruntãri ºi a unor atingeri grave
ale integritãþii fizice a persoanelor. S-a mai avut în vedere totodatã cã mãsura
nu s-a prelungit dincolo de minimul necesar ºi cã a luat sfârºit odatã ce
tulburarea ordinii publice a încetat (mutatis mutandis, Gahramanov c.
Azerbaidjanului). Þinând seama de situaþia concretã a reclamantului ºi de
contextul mãsurii, Curtea a distins aceastã cauzã de cauza Brega ºi alþii
c. Moldovei, care avea ca obiect privarea de libertate a mai multor membri ai
unor organizaþii neguvernamentale în cursul unor manifestaþii în favoarea
libertãþii de expresie ºi a libertãþii de asociere. A atenþionat cã autoritãþile
naþionale trebuie sã se abþinã de la mãsuri de control al mulþimilor care au ca
scop, direct sau indirect, sufocarea sau descurajarea miºcãrilor de protest
(Austin ºi alþii c. Regatului Unit). Având în vedere condiþiile instabile ºi
periculoase care au necesitat îndepãrtarea reclamantului de la locul
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manifestaþiei, Curtea a apreciat cã mãsura luatã nu poate fi consideratã o lipsire
de libertate în sensul art. 5 par. 1 (a contrario, Ostendorf c. Germaniei).
II. Termenul de formulare a plângerii pentru încãlcarea dreptului la
libertate ºi siguranþã.
Pentru ca o plângere formulatã la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului
sã fie analizatã pe fond, aceasta trebuie sã fie fãcutã în termenul de 6 luni de
la data deciziei interne definitive. În materia arestãrii preventive aceastã
decizie este cea prin care s-a dispus asupra mãsurii arestãrii preventive, iar nu
hotãrârea definitivã de condamnare sau de achitare, care poate interveni la
mult timp de la momentul primeia.
Referitor la data formulãrii plângerii la CEDO, în cauza Sissanis c.
României s-a reþinut cã, în observaþiile sale, reclamantul apreciazã cã mãsura
arestãrii preventive a fost luatã de un procuror care nu îndeplinea exigenþele
pe care le impune noþiunea de magistrat, în sensul art. 5 par. 3 din Convenþie.
Acesta a fãcut trimitere la cauzele Vasilescu c. României ºi Pantea c. României
ºi a evidenþiat cã procurorul este un magistrat din cadrul Ministerului Public,
subordonat în primul rând Procurorului General, apoi ministrului justiþiei,
neîndeplinind cerinþa de independenþã faþã de Executiv. Fãrã a încerca sã
identifice când reclamantul a fost prezentat în faþa unui judecãtor pentru prima
datã dupã arestarea sa, Curtea a observat cã acesta a fost condamnat în primã
instanþã la data de 8 iunie 2000 de Tribunalul Constanþa ºi cã a fost pus în
libertate la data de 19 iulie 2000. Or, capãtul de cerere întemeiat pe art. 5 par.
3 din Convenþie a fost formulat de reclamant la data de 21 martie 2006, adicã
dupã mai mult de 6 luni de la data punerii în libertate a acestuia.
III. Probarea încãlcãrii dreptului la libertate ºi siguranþã.
La aprecierea mijloacelor de probã referitoare la încãlcarea de cãtre stat
a dreptului la libertate ºi siguranþã Curtea foloseºte criteriul probei dincolo
de orice îndoialã rezonabilã. Aceasta nu înseamnã însã cã acest standard
de probaþiune este unul identic cu cel din sistemele juridice naþionale (de
sorginte anglo-saxonã), care aplicã acest criteriu în procesul penal, în ceea ce
priveºte stabilirea vinovãþiei acuzatului. Este justificatã aceastã precizare,
deoarece Curtea Europeanã a Drepturilor Omului nu se pronunþã cu privire la
vinovãþie, aºa cum este aceasta analizatã în cadrul proceselor penale, ci ea se
pronunþã cu privire la rãspunderea statelor contractante, în raport cu obligaþiile
asumate prin Convenþie. Aºa cum se va arãta în continuare, Curtea adoptã
mai degrabã sistemul liberei aprecieri a probelor, folosit în sistemele
procesuale continentale, chiar dacã în hotãrârile sale face referire la criteriul
probei dincolo de orice dubiu rezonabil.
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Caracterul specific al sarcinii pe care i-o atribuie art. 19 din Convenþie 
de a asigura respectarea angajamentelor care decurg pentru înaltele pãrþi
contractante, constând în recunoaºterea drepturilor fundamentale consacrate
de acest instrument  îi condiþioneazã modul de abordare a probelor
administrate. În cadrul procedurii din faþa Curþii nu existã niciun obstacol
procedural în calea admisibilitãþii mijloacelor de probã ºi nici formule
predefinite aplicabile aprecierii acestora. S-ar putea susþine cã, în ceea ce
priveºte dovedirea faptelor ce fac obiectul cauzelor analizate, Curtea a adoptat
sistemul libertãþii probelor, fiind admise orice probe pe care aceasta le considerã
utile ºi chiar prezumþiile. Astfel, în conformitate cu jurisprudenþa sa constantã,
inclusiv în cauzele contra României, Curtea aratã cã proba încãlcãrii poate
reieºi inclusiv dintr-o serie de indicii sau din prezumþii necontestate, suficient
de serioase, precise ºi concordante.
În ce priveºte aprecierea acestora, Curtea adoptã concluziile care, în opinia
sa, sunt susþinute de o evaluare independentã a tuturor mijloacelor de probã,
inclusiv deducþiile pe care le poate face din fapte ºi din observaþiile pãrþilor.
Or, aceastã libertate totalã în aprecierea probelor ºi prezumþiilor rezultate din
fapte ºi din observaþii, este unul specific sistemelor procesuale continentale,
în care nu existã reguli de excludere sau de apreciere a probelor administrate.
Din nou însã, trebuie subliniat cã procedura în faþa Curþii nu este una de naturã
penalã, unde sã se stabileascã o rãspundere penalã pentru sãvârºirea unor
infracþiuni, ci este o procedurã în care stabilirea situaþiei de fapt este necesarã
pentru a se constata dacã statele membre au respectat sau nu drepturile
fundamentale ale indivizilor.
Curtea subliniazã deseori cã gradul de convingere necesar pentru a ajunge
la o concluzie specificã ºi repartizarea sarcinii probei sunt legate intrinsec de
caracterul specific al faptelor, de natura acuzaþiei formulate ºi de dreptul
convenþional aplicabil. De asemenea, Curtea acordã atenþie gravitãþii încãlcãrii
drepturilor fundamentale (Natchova ºi alþii c. Bulgariei), ceea ce conduce la
concluzia cã atunci când sunt constatate încãlcãri mai grave ale drepturilor
fundamentale, Curtea îºi arogã o libertate mai mare în stabilirea situaþiei de
fapt.
Se mai reþine de cãtre Curte faptul cã procedura prevãzutã de Convenþie
nu se preteazã întotdeauna unei aplicãri stricte a principiului repartizãrii
sarcinii probei affirmanti incumbit probatio. Astfel, aceasta reaminteºte în
jurisprudenþa sa cã, din perspectiva art. 2 ºi 3 din Convenþie, atunci când
evenimentele în cauzã sunt cunoscute în exclusivitate de cãtre autoritãþi, cum
este cazul persoanelor aflate în stare privativã de libertate sub controlul lor,
orice ranã sau deces care survine în aceastã perioadã de detenþie conduce la
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solide prezumþii de fapt. Sarcina probei revine în acest caz autoritãþilor, care
trebuie sã ofere o explicaþie satisfãcãtoare ºi convingãtoare (Salman c. Turciei;
Çakýcý c. Turciei; Rupa c. României). Curtea a stabilit cã aceste considerente
sunt valabile ºi în cazul dispariþiilor, examinate din perspectiva art. 5 din
Convenþie, atunci când, chiar dacã nu s-a dovedit cã o persoanã a fost arestatã
de cãtre autoritãþi, se poate stabili cã aceasta a fost citatã oficial de cãtre
autoritãþi, a intrat într-un sediu al acestora ºi nu a mai fost vãzutã de atunci. În
asemenea situaþie, Guvernului îi revine sarcina de a oferi o explicaþie plauzibilã
ºi satisfãcãtoare a evenimentelor petrecute în sediul respectiv ºi sã demonstreze
cã persoana în cauzã nu a fost reþinutã de autoritãþi, ci a pãrãsit sediul fãrã a fi
în consecinþã privatã de libertate (Tanýººi alþii c. Turciei ºi Youssoupova ºi
Zaourbekov c. Rusiei).
Pe de altã parte, Curtea a statuat cã, în anumite cazuri, în contextul analizei
unui capãt de cerere întemeiat pe art. 5 par. 1 din Convenþie, se impune a se
solicita reclamantului sã prezinte indicii concordante, înainte ca sarcina probei
sã fie transferatã guvernului pârât (Öcalan c. Turciei).
În aplicarea acestor principii, în cauza Creangã c. României, Curtea a
constatat cã Guvernul nu a fost în mãsurã sã prezinte niciun document care sã
demonstreze cã reclamantul ar fi ieºit din sediul P.N.A. ºi nu a demonstrat
nici cã acesta din urmã era liber sã pãrãseascã sediul parchetului dupã voia sa,
dupã ce a dat prima depoziþie, concluzionând cã, întrucât Guvernul nu a
prezentat elemente convingãtoare ºi relevante în sprijinul versiunii sale asupra
faptelor ºi având în vedere caracterul coerent ºi plauzibil al versiunii
reclamantului, acesta din urmã a rãmas într-adevãr în sediul parchetului ºi a
fost lipsit de libertate, cel puþin între orele 12:00 ºi 22:00. În acest caz, în
conformitate cu principiile enunþate anterior, Curtea a rãsturnat sarcina probei
în ceea ce priveºte privarea de libertate a reclamantului, care a fost reþinut în
sediul parchetului mai mult timp fãrã a fi luatã o mãsurã preventivã faþã de el.
IV. Condiþiile privãrii licite de libertate (art. 5 par. 1).
Dupã ce consacrã în art. 5 par. 1 dreptul oricãrei persoane la libertate ºi
siguranþã, Convenþia enumerã imediat, în acelaºi text, condiþiile pe care ar
trebui sã le îndeplineascã o mãsurã privativã de libertate, pentru a fi consideratã
una licitã. În esenþã, aceste condiþii se referã la conformitatea privãrii de
libertate cu dreptul intern al statului ºi la conformitatea acesteia cu unul
din cazurile de la art. 5 par. 1 din Convenþie. În unele cauze se face referire
ºi la condiþia ca mãsura privativã de libertate sã nu fie una arbitrarã, însã
aceasta þine mai degrabã de condiþia conformitãþii mãsurii privative de libertate
cu exigenþele Convenþiei, întrucât nu se poate concepe ca o mãsurã arbitrarã
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sã fie consideratã ca fiind conformã cu vreunul din cazurile enumerate în art.
5 par. 1.
Literele a)-f) ale paragrafului 1 al art. 5 conþin o listã exhaustivã a
motivelor pentru care o persoanã poate fi lipsitã de libertate. Aºadar, o
asemenea mãsurã nu poate fi consideratã legalã, dacã nu corespunde în primul
rând unuia dintre aceste motive.
În al doilea rând, în ce priveºte legalitatea unei privãri de libertate, este
necesar ca aceasta sã fie adoptatã potrivit cãilor legale. Prin aceastã sintagmã
Convenþia face trimitere, în principal, la legislaþia naþionalã ºi consacrã
obligaþia de a respecta normele de fond, precum ºi normele de procedurã
pentru luarea ºi menþinerea mãsurii privãrii de libertate.
Însã, aºa cum a subliniat Curtea în mai multe cauze, respectarea legislaþiei
naþionale nu este suficientã, art. 5 par. 1 cerând în plus conformitatea oricãrei
lipsiri de libertate cu scopul de a apãra persoana împotriva arbitrariului.
Existã un principiu fundamental conform cãruia nicio detenþie arbitrarã nu
poate fi compatibilã cu art. 5 par. 1, iar noþiunea arbitrarã pe care o prevede
art. 5 par. 1 nu se limiteazã la lipsa conformitãþii cu dreptul intern, astfel încât
o lipsire de libertate poate fi legalã potrivit legislaþiei interne ºi totodatã
arbitrarã, deci contrarã Convenþiei (a se vedea, printre altele, hotãrârile adoptate
în cauzele Guzzardi c. Italiei, din 6 noiembrie 1980 ºi A. ºi alþii c. Regatului
Unit, din 19 februarie 2009).
1. Conformitatea cu legea internã.
Termenii potrivit cãilor legale, din art. 5 par. 1 din Convenþie, fac
trimitere, în mod esenþial, la legislaþia naþionalã ºi consacrã obligaþia de a
respecta normele de fond, precum ºi cele de procedurã.
Curtea a subliniat deseori cã, deºi le revine, în primul rând, autoritãþilor
naþionale, în special instanþelor, sarcina de a interpreta ºi de a aplica dreptul
intern, situaþia este diferitã atunci când nerespectarea acestuia poate atrage
dupã sine o încãlcare a Convenþiei. Acesta este cazul, în special, al cauzelor al
cãror obiect îl constituie art. 5 par. 1 din Convenþie, iar Curtea trebuie astfel sã
exercite un anumit control pentru a examina dacã dreptul intern a fost respectat
(Baranowski c. Poloniei). Astfel, în cauza Lauruc c. României, Curtea a statuat
cã orice decizie luatã de cãtre instanþele interne în domeniul de aplicare al
articolului 5 trebuie sã se conformeze cerinþelor procedurale ºi de fond
prevãzute de o lege preexistentã; deºi interpretarea ºi aplicarea legislaþiei
naþionale în raport cu articolul 5 par. 1 revine în principal autoritãþilor naþionale,
în special instanþelor de judecatã, nerespectarea dreptului intern atrage o
încãlcare a Convenþiei, iar Curtea poate ºi trebuie sã verifice dacã acest drept
a fost respectat (se face trimitere la cauzele Assanidze c. Georgiei ºi Pantea c.
României).
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În plus, este esenþial, în materie de lipsire de libertate, ca dreptul intern sã
defineascã clar condiþiile de deþinere ºi ca legea sã fie previzibilã în aplicarea
sa (Zervudacki c. Franþei).
2. Conformitatea cu unul din cazurile de la art. 5 par. 1 din Convenþie.
A. Privarea de libertate în baza condamnãrii pronunþate de cãtre un
tribunal competent (art. 5 par. 1 lit. a). Potrivit acestui text, o perioadã de
detenþie este în principiu legalã, dacã a avut loc în executarea unei hotãrâri
judecãtoreºti de condamnare, pronunþatã de cãtre un tribunal competent. De
menþionat cã în baza acestui text Curtea nu verificã ºi corectitudinea
condamnãrii, temeinicia acesteia, ci doar respectarea condiþiilor de formã,
respectiv dacã persoana a fost privatã de libertate în baza unei hotãrâri de
condamnare pronunþate de o instanþã internã.
Doar în cazuri excepþionale, atunci când procedura de judecatã a fost
viciatã în mod grav, se poate pune ºi problema încãlcãrii art. 5 par. 1 lit. a) din
Convenþie, dacã persoana a fost privatã de libertate în baza unei astfel de
hotãrâri de condamnare. De pildã, în cauza Nãstase c. României, reclamantul
a invocat încãlcarea art. 5 par. 1 lit. a) din Convenþie, susþinând cã detenþia sa
a fost nelegalã, din cauzã cã a fost dispusã ca urmare a unei proceduri viciatã
de grave iregularitãþi ºi cu violarea art. 6 ºi art. 7 din Convenþie. Curtea a
reamintit cã o privare de libertate nu poate fi justificatã dacã decurge dintr-o
condamnare pronunþatã la finalul unui proces marcat de o negare flagrantã
de justiþie (se face trimitere la cauza Stoichkov c. Bulgariei, hotãrârea din 24
martie 2005). Vãzând însã concluziile trase în cauzã asupra neîncãlcãrii art. 6
ºi art. 7 din Convenþie, Curtea nu a putut sã considere cã reclamantul a fost
obiectul unui proces sumar, cu încãlcarea flagrantã a dreptului la apãrare, sau
cã i s-a aplicat retroactiv o lege penalã defavorabilã. Prin urmare, Curtea a
considerat cã reclamantul nu a fost supus unei detenþii ilegale, astfel cã acest
capãt de plângere a fost considerat ca nefondat ºi respins, în aplicarea art. 35
par. 3 lit. a ºi par. 4 din Convenþie.
Constatarea ulterioarã a unei încãlcãri a legii, din partea unui judecãtor,
poate sã nu se rãsfrângã, asupra validitãþii arestãrii suferite în acel interval de
timp. Acesta este motivul pentru care Curtea continuã sã refuze sã admitã
cererile sosite de la persoane recunoscute vinovate de infracþiuni ºi care invocã
faptul cã instanþele de apel au constatat cã verdictul de vinovãþie sau pedeapsa
se bazau pe erori de fapt sau de drept (Benham c. Regatului Unit al Marii
Britanii).
Acelaºi principiu opereazã ºi în cazul admiterii în dreptul intern unei cãi
extraordinare de atac, care a dus, în urma rejudecãrii cauzei, la o soluþie de
achitare a persoanei care fusese achitatã anterior. Deºi persoana privatã de
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