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STUDIU INTRODUCTIV
A. Consideraþii generale
Într-un stat cãlãuzit de valorile societãþii moderne de tip occidental
poliþia trebuie sã fie o instituþie respectatã ºi credibilã. Or, acest lucru
se poate obþine printr-o conduitã previzibilã, respectuoasã faþã de individ
ºi drepturile sale, prin eliminarea abuzului sau aparenþei de abuz din
activitatea poliþiºtilor. Acest volum îºi propune sã strângã laolaltã
cazuistica relevantã a Curþii Europene a Drepturilor Omului în privinþa
României astfel încât, pornind de la o problematicã ce reprezintã o
oglindã a sistemului afacerilor interne românesc, cititorului  student,
practician sau teoretician  sã-i fie pus la dispoziþie un bun instrument
de lucru.
Dar, înainte de a intra în expunerea chestiunilor de ordin tehnic,
credem cã meritã sã punem lucrurile într-un context istoric ºi axiologic,
pornind de la trei concepte fundamentale, cu valenþe filosofice: violenþa,
adevãrul ºi puterea.
Bunãoarã, trebuie amintit un anumit specific al þãrilor ce au avut
parte de regimuri totalitare în istoria lor recenta (iar Romania se aflã
printre aceste þãri). Astfel, pânã în 1989 între poliþie (a se citi miliþie)
ºi stat exista o legãturã extrem de intimã în mãsura în care statul era de
tip poliþienesc. Ce înseamnã cã statul era poliþienesc? Un stat poate fi
numit astfel în mãsura în care poliþia (componenta a puterii executive)
nu se mãrgineºte la a fi braþul înarmat al legii, un subansamblu al
mecanismului statal, ci devine paradigmaticã pentru modul cum
funcþioneazã statul în integralitatea sa, în special în relaþia cu cetãþenii
sãi. Din punctul de vedere al distribuirii rolurilor publice, poliþia ajunge
sã îºi stabileascã singura limitele de acþiune ºi de ingerinþã în viaþa
oamenilor, fãrã a exista un veritabil control al celorlalte puteri (legislativã
sau judecãtoreascã).
9

Astfel, statul ajunge sa lupte, prin intermediul poliþiei (care
cuprinde, în realitate, o mult mai largã categorie de persoane decât
funcþionarii ministerului de interne - de la conducãtorul statului, pânã
la cel mai umil informator, pe toþi cei care contribuie la perpetuarea
regimului de forþã), împotriva propriilor cetãþeni, sub pretextul de a le
asigura un anume tip de fericire1. Este o fericire cu totul iluzorie aceasta
asigurata prin forþã, dupã cum s-a vãzut în istoria secolului trecut,
indiferent de ideologia pe care s-a bazat statul ideocratic.
Anii regimului totalitar din România au determinat unele
sedimentãri la nivelul imaginii poliþiei (re-branduirea realizatã în 1990
nu a avut ca efect imediat creºterea încrederii ºi a autoritãþii). Reclãdirea
relaþiei de încredere se face în contextul unor noi realitãþi politice ºi
sociale, prin (re)descoperirea valorilor statului de drept (Rechtsstaat,
în loc de Polizeistaat). Credem noi cã, pe lângã eliminarea unor
stereotipuri legate de poliþie prin însãºi conduita poliþiºtilor în relaþia
cu cetãþeanul, e nevoie ºi de o buna aºezare instituþionalã în care poliþia
sa recapete rolul sau absolut necesar: acela de interfaþã cu societatea a
unui mecanism statal care deþine monopolul violenþei legitime2.
1 Într-un compendiu administrativ publicat la începutul secolului al XVIII-lea

 Traité de la police (Paris, Jean Cot, 1705, cartea I, cap. I, p.2), N. de Lamare
afirma cã poliþia vegheazã asupra a tot ce are legãturã cu fericirea oamenilor,
dupã care adãuga: poliþia vegheazã asupra a tot ceea ce reglementeazã societatea
ºi raporturile sociale prevalente între oameni (apud M. Foucault, Lumea este un
mare azil  Studii despre putere, Ed. Ideea Design&Print, Cluj, 2005, p.92). Rolul
poliþiei este oarecum paradoxal ºi riscant, în mãsura în care ea permite statului
sã exercite forþa în toatã amploarea sa dar, totodatã, trebuie sã îi menþinã pe oameni
fericiþi  fericirea fiind înþeleasã nu doar ca supravieþuire, ci ca viaþã bunã (a se
vedea J.H. Gottlobs von Justi, Éléments généraux de police, trad din lb. germanã
M. Einous, Paris, Rozet, 1769, p.18, apud M. Foucault, op. cit., p.93). Afirmaþia
îºi pãstreazã valabilitatea, chiar dacã lucrarea invocatã þine de altã epocã (cea de
dinaintea Revoluþiei Franceze), în mãsura în care parte din scopul originar al unei
instituþii se pãstreazã în timp.
2 Despre cum, în zorii modernitãþii, s-a convenit cã indivizii au renunþat la
dreptul lor natural la violenþã faþã de ceilalþi, cedându-l unei autoritãþi de tip statal,
a se vedea Thomas Hobbes, Leviatanul, accesibil online la adresa http://
www.earlymoderntexts.com/pdfs/hobbes1651part1.pdf, p.63; Baruch Spinoza,
Tratat teologico-politic, Ed. ªtiinþificã, Bucureºti, 1960, p.107. Ulterior, Max
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Violenta este un concept uºor atipic de care ne folosim în evaluarea
activitãþii poliþiei, în mãsura în care suntem deprinºi cu o restrângere a
sensului: în limbajul curent termenul de violenþa desemneazã cel mai
adesea violenþa nelegitimã, brutalitatea ilicitã3. Dar faptul ca poliþia
este posesoarea unor pârghii violente tine de esenþa sa. Legea nr.218/
2002 (Legea Poliþiei Române) stabileºte gama acþiunilor pe care le poate
întreprinde un poliþist în exercitarea atribuþiilor, deseori fiind îndreptãþit
sa recurgã la forþã. De altfel, în termenii teoriei generale a dreptului,
sancþiunea oricãrei dispoziþii legale este posibilitatea aplicãrii sale
apelând la forþa de constrângere4. Termenul din limba englezã pentru
punere în executare este mai sugestiv: to enforce the law se spune
atunci când e vorba sã aplici o mãsurã dispusã de un organ jurisdicþional
sau sa impui executarea unei obligaþii ce nu este onoratã de bunãvoie.
Aceasta este violenþã conservatoare pentru o ordine juridicã anume
ºi ea rãmâne legitimã, din perspectiva drepturilor omului, în mãsura în
care sunt respectate mai multe exigente: sã fie prevãzutã într-o lege
accesibila ºi previzibilã, edictatã de altcineva decât poliþia însãºi; violenþa
sã urmãreascã un scop legitim ºi, în fine, mãsura violentã sã fie o mãsurã
proporþionalã cu scopul urmãrit (a se vedea situaþia exercitãrii de violenþe
fizice), ori, cu o sintagmã mai generalã sã fie necesarã într-o societate
democraticã. O condiþie suplimentarã, în unele situaþii, este aceea ca
mãsura violentã sã fie absolut necesarã prin raportare la circumstanþele
concrete (a se vedea folosirea armamentului letal).
Weber este sociologul care, în secolul XX, impune definiþia conform cãreia statul
este entitatea ce deþine monopolul asupra folosirii legitime a forþei  a se vedea
conferinþa Politics as a vocation, accesibilã online la adresa http://anthropos-lab.net/
wp/wp-content/uploads/2011/12/Weber-Politics-as-a-Vocation.pdf., p.1.
3 Walter Benjamin se referã la ambiguitatea violenþã legitimã/violenþã
nelegitimã în lucrarea Zur Kritik der Gewalt, tradusã în româneºte sub titlul Critica
violentei ºi care, împreunã cu textul lui Jacques Derrida Forþa de lege, alcãtuieºte
volumul Despre violenþã (Ed. Idea Design&Print, Cluj, 2004). Comentând textul
lui Benjamin, scris sub impresia proliferãrii regimurilor de tip fascist, Derrida
remarca faptul ca Gewalt în limba germanã înseamnã, pe lângã violenþã, dominaþie,
suveranitate a puterii legale, forþa de lege (p.67).
4 Mircea Djuvara, Teoria generalã a dreptului (Enciclopedia Juridica), Ed.
All Beck, Bucureºti, 1999, p.354.
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Acestea ar fi aºadar grosso modo exigenþele pe care o poliþie
modernã trebuie sã le respecte conform standardelor de ordin material
ale drepturilor omului. În plus, ar putea fi amintitã interzicerea
discriminãrii, ca imperativ ce opereazã fie ataºat unuia dintre celelalte
drepturi (articolul 14 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului
ºi libertãþilor fundamentale), fie ca imperativ de sine stãtãtor, sub forma
interzicerii generale a discriminãrii (articolul 1 din Protocolul 12
adiþional la Convenþie).
Din punct de vedere procedural, rolul poliþiei în desfãºurarea unor
anchete trebuie privit din perspectiva mai largã a obligaþiei statului nu
doar de a se abþine sã aducã atingeri în mod direct drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale (obligaþie negativã), ci ºi de a lua mãsuri ca
încãlcãrile sã nu se producã. Ori, în cazul în care se produc fãrã ca
autoritãþile sã fi ºtiut sau sã fi trebuit sã ºtie (criteriul rezonabilitãþii
aprecierii se aplicã aici astfel încât sã nu se ajungã la a impune sarcini
exorbitante statului), sã fie stabilit adevãrul ºi sancþionaþi cei
responsabili.
Ne vom opri, pe scurt, asupra relaþiei cu adevãrul pe care o implicã
aceste obligaþie5. Din acest punct de vedere, conceptul de anchetã
5

În noul Cod de procedurã penalã sunt patru referiri importante la adevãr.
Prima apare la nivelul principiilor, în art.5 alin.1, potrivit cãruia organele judiciare
au obligaþia de a asigura, pe bazã de probe, aflarea adevãrului( ). Apoi, art.97
alin.1 defineºte probele ca fiind orice element de fapt care serveºte la constatarea
existenþei sau inexistenþei unei infracþiuni, la identificarea persoanei care a sãvârºit-o
ºi la cunoaºterea împrejurãrilor necesare pentru justa soluþionare a cauzei ºi care
contribuie la aflarea adevãrului în procesul penal. În continuare, art.327 din
Capitolul V (Rezolvarea cauzelor ºi sesizarea instanþei) al Titlului I (Urmãrirea
penalã) al Pãrþii Speciale se aminteºte de obligaþia procurorului de a verifica
respectarea dispoziþiilor legale care garanteazã aflarea adevãrului. În fine,
art.349 din Titlul III (Judecata) al Pãrþii Speciale, intitulat Rolul instanþei de
judecatã statueazã rolul acesteia de asigurare a administrãrii probelor pentru
lãmurirea completã a împrejurãrilor cauzei în scopul aflãrii adevãrului, cu
respectarea deplinã a legii (s.n. G.C.) Constatãm cã, potrivit art.5 din noul Cod
de procedurã penalã, aflarea adevãrului este realizatã pe baza de probe, iar probele
sunt definite în art.97 prin referire la adevãr. Fãrã a intra în analiza circularitãþii
acestor definiþii  a ceea ce în logicã se cheamã petitio principii , ne limitãm sã
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efectivã este sugestiv în mãsura în care adevãrul faptic la care trebuie
sã se ajungã este un adevãr de tip anchetã sau un adevãr de tip
demonstrativ, bazat pe strângerea de probe. În faza strângerii probelor
poliþistul trebuie sã depunã toate diligenþele rezonabile (obligaþia nu
este una de scop, ci de mijloace) astfel încât adevãrul faptic sã fie stabilit
ºi persoanele responsabile sã fie trase la rãspundere.
Aceste exigente nu sunt simple truisme, ci importante deziderate,
uneori dificil de atins, în mãsura în care lunga tradiþie pre-modernã,
ca ºi cea recentã, totalitarã, fac ca adevãrul ºi puterea sã se concentreze
în mâinile aceloraºi actori. Cu alte cuvinte, la nivelul unei mentalitãþi
retrograde, cel puternic are întotdeauna dreptate. Ergo, dreptatea sa
nu poate fi contestatã (cu succes) de un neposesor al puterii. Or,
democraþia ºi statul de drept înseamnã tocmai egalitate în faþa adevãrului
pe care îl pretinde legea.
În concret, poate fi vorba de anchete vizând încãlcãri ale integritãþii
corporale sau ale dreptului la viaþã având ca presupuºi autori persoane
private. Statul are obligaþia pozitivã de a afla adevãrul în cazul în care
drepturile acestea au fost încãlcate, prin desfãºurarea unei anchete apte
sã ducã la elucidarea circumstanþelor faptice ºi la stabilirea
responsabilitãþilor.
ªi mai acutã este cerinþa efectuãrii unei anchete atunci când
vãtãmarea drepturilor persoanei este rezultatul intervenþiei agenþilor
înºiºi ai statului (rele tratamente aplicate de poliþie). În efectuarea unor
asemenea anchete se ridicã, în primul rând, problema garanþiilor de
independenþa ºi imparþialitate în privinþa anchetatorilor, având în vedere
constatãm faptul cã, în procesul penal, existã un anumit tip de adevãr cu care
trebuie sã operãm, la nivel de principiu: adevãrul probelor. Cu toate acestea, în
configurarea adevãrului judiciar (în tehnicile de accedere la adevãr) credem noi
cã nu lipsesc urmele unui adevãr pe care ne îngãduim sã îl numim adevãr-putere.
Discuþia este cu atât mai necesarã în acest context în care fãptuitorii sunt
reprezentanþii statului ºi, prin aceasta, posesorii unor pârghii violente (a se vedea
M. Foucault, Puterea psihiatricã, Ed. Idea Design&Print Cluj 2006, p.208; Ce
este un autor?, Ed. Idea Design&Print, Cluj 2004, p.122; a se vedea ºi articolul
nostru din Revista Forumul Judecãtorilor nr.1/2013, intitulat Practicile judiciare
vãzute din perspectiva unei istorii a adevãrului).
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ca cei anchetaþi ºi anchetatorii pot face parte din aceleaºi structuri (în
general ierarhizate), iar spiritul de corp poate sã afecteze calitatea ºi
obiectivitatea anchetelor.
Apoi, intervin aspectele mai mult sau mai puþin tehnice în derularea
investigaþiilor (strângerea de probe la timp ºi cu acurateþe, evaluarea
nepãrtinitoare a declaraþiilor martorilor, strãdania rezonabilã de a elucida
aspecte în legãturã cu care probele sunt contradictorii etc.).
Din punct de vedere probator, cazurile vizând rele tratamente
aplicate de poliþie prezintã o particularitate extrem de importanta: în
situaþia în care se formuleazã alegaþii legate de rele tratamente aplicate
în circumstanþe în care persoana se afla sub puterea agenþilor statului,
sarcina probei este rãsturnatã. Cu alte cuvinte, revine autoritãþilor sarcina
de a proba în faþa instanþei europene faptul cã ingerinþa în dreptul la
integritate corporalã sau în dreptul la viaþã nu a fost un rezultat al acþiunii
abuzive a agenþilor statului6.
6

În legãturã cu sarcina probei, noul Cod de procedurã penalã vine cu unele
dispoziþii lipsite de echivoc, unele la nivel de principiu, iar altele în Titlul IV al
Pãrþii Generale (Probele, mijloacele de probã ºi procedeele probatorii). Astfel,
art.4 alin.2 statueazã cã dupã administrarea întregului probatoriu, orice îndoialã
în formarea convingerii organelor judiciare se interpreteazã în favoarea suspectului
sau inculpatului, ceea ce, în limbajul profesional, mai este desemnat prin expresia
in dubio pro reo. De asemenea, art.99 (cu denumirea marginalã Sarcina probei)
statueazã în alin.1 faptul ca în acþiunea penalã sarcina probei aparþine în principal
procurorului( )  actori incumbit probatio , iar alin.2 concretizeazã norma de
principiu din art.4 statuând cã suspectul sau inculpatul beneficiazã de prezumþia
de nevinovãþie, nefiind obligat sã îºi dovedeascã nevinovãþia ( ) (a se vedea ºi
comentariile din doctrinã, de pildã Mihail Udroiu  Procedura penalã. Partea
generalã. Noul Cod de procedurã penalã, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2014,
p.204-207 sau Cristinel Ghigheci în lucrarea colectivã Noul Cod de procedurã
penalã comentat de Raluca Moroºanu, Victor Vãduva, Daniel Atasiei Cristinel
Ghigheci, Corina Voicu, Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe ºi Cãtãlin
Mihai Chiriþã, volum coordonat de Nicolae Volonciu ºi Andreea Simona Uzlau,
Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2014, p.11-14, 231-238). Întrebarea este în ce mãsura
rãsturnarea sarcinii probei în cauzele privind relele tratamente ori încãlcarea
dreptului la viaþã de cãtre agenþii statului, ce opereazã în faþa instanþei europene,
se impune a fi translatatã în faþa organelor judiciare naþionale. Cu siguranþã,
prezumþia de nevinovãþie opereazã nediscriminatoriu în dreptul intern, deci inclusiv
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Aceeaºi rãsturnare a sarcinii probei ºi aceeaºi obligaþie de evaluare
din oficiu a organelor de anchetã le întâlnim în cazul existentei unor
suspiciuni rezonabile privind motivaþiile discriminatorii, pe temei rasial
ºi nu numai, din conduita agenþilor statului. Astfel, organele de cercetare
penalã trebuie sã dea dovadã de o diligenþã deosebitã în anchetarea
eventualelor mobiluri rasiale care s-au aflat la originea actelor de
violenþã aplicate reclamanþilor.
În privinþa dreptului la un proces echitabil, poliþistul va avea un rol
important nu doar în aflarea adevãrului prin strângerea cu profesionalism
a probelor (folosirea agenþilor acoperiþi fãrã a-i transforma în agenþi
provocatori este o chestiune crucialã în unele cazuri), dar ºi în
desfãºurarea anchetei într-un termen rezonabil.
Totodatã, din perspectiva principiului nicio pedeapsã fãrã lege,
conduita poliþistului poate constitui motivul originar al încãlcãrii
Convenþiei, în mãsura în care acesta aplica o sancþiune ce nu era
prevãzutã (sub acea forma) în lege la momentul sãvârºirii abaterii.
În ce priveºte respectul vieþii private, o materie importantã este
aceea a efectuãrii percheziþiilor doar dupã emiterea ºi exclusiv în limitele
unor mandate emise de judecãtor. Orice altã percheziþie, efectuatã în
în favoarea agenþilor statului care sunt acuzaþi de sãvârºirea uneia dintre infracþiunile
ce aduc atingere dreptului la viaþã ºi/sau înfrâng norma ce interzice tortura,
tratamentele inumane ori degradante (art. 2 ºi art.3 din Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi libertãþilor fundamentale). Cu toate acestea, interpretând
dispoziþiile procesual penale amintite, în lumina Convenþiei ºi a jurisprudenþei
CEDO, putem afirma cã existenþa unor probe indirecte (fapte probatorii) 
certificate medico-legale atestând urme de violenþã  coroborate cu declaraþiile
persoanei vãtãmate ºi/sau ale unor martori, creeazã prezumþii de fapt în sensul
vinovãþiei agenþilor statului sub puterea cãrora s-a aflat persoana vãtãmata. Cu
alte cuvinte, conform standardelor convenþionale de ordin procedural, o soluþie
de clasare nu poate opera, pe baza principiului in dubio pro reo, în lipsa unor
probe de excludere a vinovãþiei agenþilor statului. Aceasta poate însemna, dupã
caz, fie cã persoana vãtãmatã a suferit leziunile înainte de a se afla sub puterea
agenþilor statului, fie dupã acest moment  caz în care trebuie fãcute eforturi
rezonabile pentru identificarea adevãraþilor agresori , fie cã a fost vorba de o
autoagresiune. O altã ipotezã este aceea de a aduna probe convingãtoare în sensul
cã intervenþia în forþã a fost una proporþionalã, având în vedere circumstanþele ºi
conduita persoanei vãtãmate.
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temeiul unor norme imprecise ºi în lipsa unor garanþii împotriva
abuzurilor, va putea constitui o ingerinþã nelegitimã în dreptul la
domiciliu, componentã a dreptului la viaþã privatã.
Se impune a fi menþionat faptul ca termenul de poliþie este folosit
de noi, ca ºi de instanþa europeanã, într-un sens autonom, incluzând
membrii forþelor de poliþie propriu-zise, ai jandarmeriei, membrii
forþelor speciale de intervenþie, ai poliþiei de frontierã, ai poliþiei
comunitare (aceºtia din urmã nefiind cadre ale ministerului de interne).
Nu au constituit obiect de interes pentru acest volum eventualele
încãlcãri ale Convenþiei rezultate din comportamentul comisiv sau
omisiv al personalului de supraveghere din penitenciare sau aresturile
poliþiei, aceasta constituind o chestiune ce se impune, din punctul nostru
de vedere, sã fie tratatã separat.
B. Grupuri de cauze relevante
1.Un prim grup de cauze româneºti  Soare  vizeazã dreptul la
viaþã (art. 2 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi
libertãþilor fundamentale), sub aspect material ºi procedural, precum ºi
interzicerea torturii, tratamentelor inumane ºi degradante (art. 3), ºi are
directa legãturã cu activitatea poliþiei. Acesta este grupul din care fac
parte cauzele Soare ºi alþii c. României, Gheorghe Cobzaru c. României
ºi Gramada c. României.
Înainte de a intra în prezentarea specificului acestui grup, pentru
claritate conceptualã, vom face o succintã incursiune în practica
relevantã a Curþii în materia recurgerii la forþa potenþial letalã7.
Astfel, importanþa dreptului la viaþã nu exclude posibilitatea
limitãrii sale, în anumite condiþii. Astfel, în situaþii ce impun apãrarea
altor valori sociale, i se pot aplica anumite corective. Acest lucru nu
7 Multe dintre speþele la care vom face referire, spre a surprinde anumite
nuanþe deduse din practica CEDO, au fãcut deja obiectul unei analize în lucrarea
colectivã Dicþionar de drepturile omului (autori: Dana Cristina Bunea, Cornel
Gabriel Caian, Irina Cambrea, Dragoº Cãlin, Roxana Cãlin, Victor
Constantinescu, Ionuþ Militaru, Mãdãlina Morariu, Geanina Muntean), Ed.
C.H. Beck, Bucureºti, 2013, cu prilejul definirii termenilor anchetã efectivã (p.53
ºi urm.), drept la viaþã (p.289 ºi urm.), recurgere la forþa letalã (p.710 ºi urm.),
respectiv tortura, tratamente inumane ori degradante (p.789 ºi urm.) - autor Gabriel
Caian. Din acest motiv, ne-am îngãduit ca anumite pasaje sã le preluãm ca atare
din lucrarea respectivã, în care se regãsesc ºi indicaþiile bibliografice.
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face din dreptul la viaþã un drept condiþional, el rãmânând un drept
absolut. Tocmai de aceea, lista ipotezelor justificative legatã de
producerea morþii prin acþiunea agenþilor statului este exhaustivã ºi
reclamã o interpretare restrictivã.
Principiile de bazã privind utilizarea forþei ºi armelor de foc,
adoptate la Congresul al VIII-lea al ONU privind utilizarea forþei ºi
tratamentul persoanelor puse sub acuzare (Havana, 1990) constituie
sediul materiei în cadrul mecanismului Naþiunilor Unite.
În cadrul convenþional, instanþa europeanã a adoptat în mare mãsurã
aceste principii ce pot fi sintetizate în jurul urmãtoarelor idei:
1.1. Caracterul absolut necesar ºi stricta proporþionalitate
Astfel, potrivit art.2 alin.2, trãsãtura comunã a celor trei ipoteze
prevãzute de textul convenþional  legitima apãrare, arestarea unei
persoane sau împiedicarea evadãrii sale, respectiv reprimarea unei
tulburãri violente sau a unei insurecþii  este aceea a caracterului absolut
necesar al recurgerii la forþã. Cu alte cuvinte, recurgerea la forþã trebuie
sã fie strict proporþionalã cu realizarea scopului urmãrit. Acest criteriu
trebuie sã fie aplicat chiar mai strict ºi mai riguros decât criteriul
proporþionalitãþii utilizat de obicei pentru a observa în ce mãsurã
intervenþia statului prin restrângerea unui drept este necesarã într-o
societate democraticã.
Din acest punct de vedere, Comisia EDO a statuat cã
proporþionalitatea se apreciazã în special pornind de la pericolul pentru
viaþa sau integritatea corporalã a persoanelor inerent situaþiei concrete
(Kathleen Stewart c. Marii Britanii, decizia din 10 iulie 1984, Diaz
Ruano c. Spaniei, raportul din 31 august 1993). Ulterior, CEDO a
dezvoltat o jurisprudenþã bogatã în care testul de proporþionalitate nu a
fost trecut de cãtre autoritãþile naþionale (McCann c. Marii Britanii,
hotãrârea Marii Camere din 27 septembrie 1995, Gülec c. Turciei,
hotãrârea din 27 iulie 1998, Gül c. Turciei, hotãrârea din 14 decembrie
2000, Nachova ºi alþii c. Bulgariei, hotãrârea din 26 februarie 2004).
Instanþa europeanã a statuat cã examinarea cauzei trebuie sã fie
fãcutã cu ºi mai mare atenþie atunci când agenþii statului au folosit forþa
în mod intenþionat, cu consecinþe letale. În aceste cauze, Curtea trebuie
sã analizeze ansamblul împrejurãrilor, în special pregãtirea ºi controlul
actelor violente respective (Andronicou ºi Constantinou c. Ciprului,
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hotãrârea din 9 octombrie 1997, Perek ºi alþii c. Turciei, hotãrârea din
28 martie 2008). Aceasta deoarece pregãtirea ºi realizarea operaþiunilor
armate ale agenþilor forþei publice trebuie sã se realizeze cu respectarea
principiului prudenþei, iar autoritãþile sunt þinute sã-ºi ia suficiente
precauþii atât pentru menajarea vieþii persoanelor suspectate de acte de
violenþã ilegalã (McCann c. Marii Britanii, menþionatã anterior), cât ºi
pentru protejarea vieþii populaþiei civile (Ergi c. Turciei, hotãrârea din
28 iulie 1998).
Din acest punct de vedere, instanþa europeanã a statuat cã art.2
impune statelor obligaþia pozitivã de a stabili un cadru legislativ ºi
administrativ adecvat, care sã fixeze criterii clare în legãturã cu
recurgerea la forþã. În acest context, Curtea a fãcut, în unele cazuri, un
control în abstracto al conformitãþii dreptului intern cu Convenþia
(Makaratzis c. Greciei, hotãrârea Marii Camere din 20 decembrie 2004).
În plus, s-a statuat ca obligaþie pozitivã a statelor instruirea agenþilor
forþei publice de a evalua necesitatea recursului la forþa letalã (somaþii
prealabile etc.), în special la arme de foc, nu doar prin raportare la
legislaþia naþionalã, ci având în vedere ºi principiul respectãrii vieþii
umane, ca valoare fundamentalã. În acest sens, Curtea a criticat
instrucþiunile de a împuºca mortal, primite de agenþii statului în cauzele
McCann ºi Nachova, citate anterior.
Atunci când s-a stabilit sau nu se contestã de cãtre pãrþi cã moartea
unei persoane a rezultat din utilizarea forþei de cãtre agenþii forþei
publice, sarcina probei incumbã statului, care trebuie sã înlãture
susþinerile reclamantului (Mansuroðlu c. Turciei, hotãrârea din 26
februarie 2008). Sarcina probei revine statelor ºi în a arãta cã utilizarea
forþei letale a fost absolut necesarã (McCann c. Marii Britanii,
menþionatã anterior, Agdas c. Turciei, hotãrârea din 27 iulie 2004, cu
opinia separatã a judecãtorului Bratza care a argumentat în sensul
reþinerii încãlcãrii art.2 atât în sens procedural, cât ºi în sens material).
În aprecierea probelor, CEDO utilizeazã principiul din sistemul
anglo-saxon dincolo de orice îndoialã rezonabilã (beyond any
reasonable doubt).
2. Legitima apãrare
Moartea cauzatã prin recurgerea la forþa absolut necesarã de cãtre
agenþii statului nu este contrarã art.2 atunci când ea vizeazã apãrarea
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oricãrei persoane împotriva violenþei nelegale. Cu alte cuvinte, legitima
apãrare este toleratã atunci când e vorba de protejarea vieþii proprii ori
a vieþii altei persoane, iar nu ºi în cazul protejãrii bunurilor.
Clauza justificativã din art.2 alin.2 lit.a) a fost invocatã fãrã succes
în cauza Isayeva c. Rusiei (hotãrârea din 24 februarie 2005), în contextul
intervenþiei militate ruse în Cecenia. Astfel, ca rãspuns la pãtrunderea
unui numeros grup de rebeli în satul în care locuia reclamanta, armata
rusã a pus în aplicare un plan de a ataca satul respectiv cu forþe aeriene
ºi de artilerie. Un obuz aruncat dintr-un avion de luptã rusesc a cãzut
lângã autoturismul familiei reclamantei, ce încerca sã pãrãseascã zona,
ucigându-i fiul ºi alte trei rude ºi rãnind-o pe reclamantã.
Curtea a apreciat cã folosirea acestui tip de armament într-o zonã
populatã, fãrã a fi declaratã stare de rãzboi ºi fãrã o evacuare prealabilã
civililor, nu poate fi consideratã compatibilã cu nivelul de precauþie ce
se cere forþelor de ordine într-o societate democraticã. Din acest punct
de vedere, mãsurile luate de autoritãþi pentru evacuare sãtenilor au fost
considerate insuficiente ºi inadecvate.
Aceeaºi soluþie a fost pronunþatã în cauza Isayeva, Yusupova ºi
Bazayeva c. Rusiei (hotãrârea din 24 februarie 2005). Astfel, au fost
respinse argumentele piloþilor avioanelor ce au bombardat un convoi
de vehicule civile, omorând doi copii ai reclamantei, conform cãrora
s-au aflat în legitimã apãrare pentru cã erau atacaþi de la sol de
mitralierele rebelilor ceceni. Curtea a reþinut faptul cã operaþiunile
antiteroriste nu au fost planificate cu suficientã precauþie, în vederea
preîntâmpinãrii uciderii civililor ºi cã recurgerea la forþã extremã a fost
disproporþionatã în circumstanþele speþei.
3. Arestarea legalã sau împiedicarea evadãrii unei persoane legal
deþinute
Cu privire la aceastã situaþie, s-a afirmat în literatura juridicã,
plecând de la practica instanþei europene, cã utilizarea forþei letale pentru
efectuarea unei arestãri sau pentru prevenirea unei evadãri nu trebuie
sã porneascã niciodatã de la intenþia de a ucide. Moartea nu poate fi
decât, eventual, o consecinþã involuntarã a unei asemenea utilizãri a
forþei. Aplicând acelaºi test al strictei proporþionalitãþi a recurgerii la
forþa letalã în raport cu scopul urmãrit, CEDO a reþinut o încãlcare a
art.2 în cauza Nachova ºi alþii c. Bulgariei, menþionatã anterior, în care
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victimele au fost ucise prin împuºcare pentru cã nu s-au suspus somaþiei
de a se opri a forþelor de ordine, în condiþiile în care se ºtia cã sunt
neînarmaþi ºi inofensivi, iar fapta pentru care erau urmãriþi era aceea
de a fi lipsit neautorizat de la locul de muncã. În acest sens, s-a arãtat cã
forþa letalã folositã în vederea arestãrii este disproporþionatã în mãsura
în care persoana în cauzã nu prezintã un pericol pentru viaþa sau
integritatea corporalã a altor persoane ºi nu este suspectatã de comiterea
unei infracþiuni cu violenþã. Acest lucru este valabil chiar dacã evitarea
utilizãrii forþei letale poate duce la pierderea ocaziei de a aresta persoana
respectivã.
De asemenea, nu poate fi utilizat ca argument faptul cã recurgerea
la forþa letalã este singurul mod de a duce la îndeplinire mãsura arestãrii,
nici mãcar în situaþia în care persoana respectivã este bãnuitã a fi o
ameninþare pentru viaþa sau integritatea corporalã a altor persoane.
În cauza Kakoulli c. Turciei (hotãrârea din 22 noiembrie 2005),
Curtea a respins argumentele guvernului pârât prin care se justifica
recurgerea la forþa letalã invocându-se atât legitima apãrare, cât ºi
necesitatea arestãrii legale a victimei. Astfel, constatându-se cã agentul
forþei publice a împuºcat-o pe victimã fãrã ca aceasta sã reprezinte un
risc pentru ceilalþi, s-a reþinut încãlcarea art.2 din Convenþie. Argumentul
guvernului cum cã la graniþa între Cipru ºi Turcia exista o stare
tensionatã în perioada respectivã ºi cã victima, ce nu s-a suspus somaþiei
verbale, constituia o ameninþare nu a putut constitui o justificare
suficientã, în condiþiile în care guvernul nu a putut proba cã recurgerea
la forþã a fost strict necesarã, nici chiar prin raportare la propriile
reglementãri. Aceasta, cu atât mai mult cu cât al treilea foc de armã ce
a vizat-o pe victimã a fost tras dupã câteva minute de la efectuarea
primelor douã focuri prin care aceasta fusese deja neutralizatã.
Mutatis mutandis, aceeaºi soluþie a fost adoptatã în hotãrârile
pronunþate în cauzele Soare ºi alþii c. României (22 februarie 2011),
Gheorghe Cobzaru c. României (25 iunie 2013), respectiv Gramada c.
României (11 februarie 2014) la care vom face referire mai jos.
O soluþie diferitã a fost pronunþatã de CEDO în cauza Ramsahai c.
Olandei (hotãrârea Marii Camere din 15 mai 2007), în care utilizarea
forþei de cãtre agenþii de poliþie în vederea imobilizãrii victimei ce
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