Interzicerea discriminãrii
Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor
Omului pronunþate în cauzele împotriva României

2

Coordonator: Oana Cristina Niemesch
Autori: Dragoº Cãlin, Ionuþ Militaru, Roxana-Maria Cãlin,
Mihaela Vasiescu, Lavinia Cîrciumaru, Lucia Zaharia,
Paula-Andrada Coþovanu, Florin Mihãiþã, Cristina Radu,
Cristinel Ghigheci, Victor Constantinescu, Alexandra
Ghergheºanu, Vasile Bozeºan, Beatrice Ramaºcanu,
Alexandra Lãncrãnjan, Iulian Balan

Interzicerea discriminãrii
Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor
Omului pronunþate în cauzele împotriva României

EDITURA UNIVERSITARÃ
Bucureºti
3

Colecþia FILOLOGIE
Redactor: Monica Stoian
Tehnoredactor: Ameluþa Viºan
Coperta: Monica Balaban
Revizie text: Irina Alexe
Editurã recunoscutã de Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice (C.N.C.S.) ºi inclusã
de Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare
(C.N.A.T.D.C.U.) în categoria editurilor de prestigiu recunoscut.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
Interzicerea discriminãrii : hotãrâri ale Curþii Europene a drepturilor
Omului pronunþate în cauzele împotriva României / Dragoº Cãlin, Ionuþ
Militaru, Mihaela Vasiescu, ... ; coord.: Oana Niemesch. - Bucureºti :
Editura Universitarã, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0270-7
I. Cãlin, Dragoº
II. Militaru, Ionuþ
III. Vasiescu, Mihaela
IV. Niemesch, Oana Cristina (coord.)
341.645.5(4)(094.9)
DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062802707
© Toate drepturile asupra acestei lucrãri sunt rezervate, nicio parte din aceastã
lucrare nu poate fi copiatã fãrã acordul Editurii Universitare
Copyright © 2015
Editura Universitarã
Director: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bãlcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureºti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro
Distribuþie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE
comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureºti
www.editurauniversitara.ro

4

CUPRINS

Cuprins alfabetic .................................................................................

7

Introducere ...........................................................................................

9

Capitolul I. Nediscriminarea ºi dreptul la viaþã ...................................
Cauza Panaitescu împotriva României ................................................
Cauza Soare ºi alþii împotriva României .............................................

32
32
40

Capitolul II. Nediscriminarea ºi interzicerea torturii ...........................
Cauza Cobzaru împotriva României ...................................................
Cauza Stoica împotriva României .......................................................
Cauza Marian Chiriþã împotriva României .........................................
Cauza Marian Stoicescu împotriva României .....................................

70
70
80
88
95

Capitolul III. Nediscriminarea ºi dreptul la un proces echitabil .........
Cauza Parohia Greco Catolicã Sâmbãta Bihor împotriva României ...
Cauza M. ºi C. împotriva României ....................................................
Cauza Dajbukat ºi Szilagyi-Palko împotriva României ......................
Cauza Kocsis împotriva României ......................................................
Cauza Daniel Ionel Constantin împotriva României ...........................
Cauza Bulfinsky împotriva României .................................................
Cauzele Eugen Iorga ºi Ioan Moldovan împotriva României .............
Cauza Dumitru David ºi alþii împotriva României ..............................

100
100
107
120
127
138
143
152
156

Capitolul IV. Nediscriminarea ºi dreptul la respectarea vieþii private
ºi de familie .........................................................................................
Cauza Moldovan ºi alþii împotriva României (nr. 2) ..........................
Cauza Lãcãtuº ºi alþii împotriva României ..........................................
Cauza Hulea împotriva României .......................................................

161
161
181
198

5

Cauza Naidin împotriva României ......................................................
Cauza Brée împotriva României .........................................................

206
214

Capitolul V. Nediscriminarea ºi libertatea de gândire, de conºtiinþã
ºi de religie .......................................................................................... 2 2 3
Cauza Austrianu împotriva României ................................................. 223
Capitolul VI. Nediscriminarea ºi protecþia proprietãþii .......................
Cauza Driha împotriva României ........................................................
Cauza Beian împotriva României (nr. 1) ............................................
Cauza Athanasiu Marshall împotriva României .................................

234
234
237
242

Capitolul VII. Nediscriminarea ºi dreptul la despãgubiri în caz de eroare
judiciarã ............................................................................................... 248
Cauza Hussain împotriva României .................................................... 248

6

CUPRINS ALFABETIC

Cauza Athanasiu Marshall împotriva României .................................
Cauza Austrianu împotriva României ................................................
Cauza Beian împotriva României (nr. 1) ............................................
Cauza Brée împotriva României .........................................................
Cauza Bulfinsky împotriva României ................................................
Cauza Cobzaru împotriva României ...................................................
Cauza Dajbukat ºi SzilagyiPalko împotriva României ......................
Cauza Daniel Ionel Constantin împotriva României ..........................
Cauza Driha împotriva României .......................................................
Cauza Dumitru David ºi alþii împotriva României .............................
Cauzele Eugen Iorga ºi Ioan Moldovan împotriva României ............
Cauza Hulea împotriva României .......................................................
Cauza Hussain împotriva României ....................................................
Cauza Kocsis împotriva României .....................................................
Cauza Lãcãtuº ºi alþii împotriva României .........................................
Cauza M. ºi C. împotriva României ...................................................
Cauza Marian Chiriþã împotriva României ........................................
Cauza Marian Stoicescu împotriva României ....................................
Cauza Moldovan ºi alþii împotriva României (nr. 2) .........................
Cauza Naidin împotriva României .....................................................
Cauza Panaitescu împotriva României ...............................................
Cauza Parohia Greco Catolicã Sâmbãta Bihor împotriva României .
Cauza Soare ºi alþii împotriva României ............................................
Cauza Stoica împotriva României ......................................................

7

242
223
237
214
143
70
120
138
234
156
152
198
248
127
181
107
88
95
161
206
32
100
40
80

8

INTRODUCERE

Discriminarea este acþiunea prin care unele persoane sunt tratate
diferit sau lipsite de anumite drepturi în mod nejustificat (orice deosebire,
excludere, restricþie sau preferinþã, pe bazã de rasã, naþionalitate, etnie,
limbã, religie, categorie socialã, convingeri, sex, orientare sexualã,
vârstã, handicap, boalã cronicã necontagioasã, infectare HIV,
apartenenþã la o categorie defavorizatã, precum ºi orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrângerea, înlãturarea recunoaºterii, folosinþei
sau exercitãrii, în condiþii de egalitate, a drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social ºi cultural sau în orice alte domenii
ale vieþii publice).1
Jurisprudenþa Curþii Europene a Drepturilor Omului în materia
interzicerii discriminãrii este caracterizatã de împrejurarea cã dreptul
prevãzut de art. 14 din Convenþie nu are o existenþã independentã, astfel
încât acesta nu poate fi invocat ºi, pe cale de consecinþã, se poate constata
existenþa unei discriminãri numai cu privire la drepturile ºi libertãþile
pe care Convenþia le reglementeazã.
S-a arãtat2 cã, deºi ca naturã juridicã, dreptul prevãzut de art. 14
din Convenþie este un drept subiectiv substanþial care nu are o existenþã
independentã în sistemul de protecþie europeanã a drepturilor ºi
libertãþilor pe care aceasta îl instituie, deoarece nu poate fi invocat decât
prin raportare la acestea; el poate însã apãrea ca autonom, prin aceea
1 D. Cãlin în D.C. Bunea, C.G. Caian, I. Cambrea º.a., Dicþionar de drepturile

omului, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2013, p. 201.
2 C. Bîrsan, Convenþia europeanã a drepturilor omului. Comentariu pe
articole. Vol. I. Drepturi ºi libertãþi, Ed. All Beck, Bucureºti, 2005, p.894.
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cã, într-o situaþie datã, este posibil sã fie încãlcat fãrã a se constata ºi o
încãlcare a drepturilor în legãturã cu care a fost invocat.
Jurisprudenþa CEDO presupune a stabili iniþial dacã a existat o
încãlcare a unei dispoziþii de fond înainte de a examina orice plângere
în legãturã cu art.14 din Convenþie, în conformitate cu aceastã dispoziþie
de fond. În cazul în care se constatã o încãlcare a dispoziþiei de fond,
Curtea nu întotdeauna considerã separat o încãlcare a prevederilor art.
14 din Convenþie. Se va lua în calcul art. 14 dacã existã o inegalitate
clarã de tratament în exercitarea dreptului în cauzã ºi în cazul în care
inegalitatea constituie un aspect fundamental.3
Intitulat marginal Interzicerea discriminãrii, art. 14 din Convenþie
stabileºte ºi o serie de criterii de discriminare, cum ar fi: sexul, rasa,
culoarea, limba, religia, opiniile politice sau orice alte opinii, originea
naþionalã sau socialã, apartenenþa la o minoritate naþionalã, averea,
naºterea, fãrã ca enumerarea sã fie limitativã aspect care rezultã din
teza finalã sau orice altã situaþie. Sfera de acoperire a art. 14 din
Convenþie include atât discriminarea directã (persoanele aflate în situaþii
analoage trebuie tratate în mod egal), cât ºi discriminarea indirectã
(persoanele aflate în situaþii semnificativ diferite trebuie tratate diferit).
În completare, Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþie interzice
discriminarea în legãturã cu exercitarea oricãrui drept prevãzut de
lege prezentând un domeniu de aplicare mai extins decât art. 14, care
se referã numai la drepturile garantate prin Convenþie.
În comentariul asupra înþelesului acestor termeni, din cuprinsul
Raportului explicativ al Consiliului Europei, se afirmã cã aceastã
dispoziþie se referã la discriminare:
i. în exercitarea oricãrui drept acordat în mod expres unei persoane
în baza dreptului naþional;
3 Manualul anti-discriminare pentru judecãtori, Chiºinãu, 2014, p. 23, Sursa

Internet - www.cnajgs.md (accesat ultima datã la 18.08.2015). În acelaºi sens, s-a
susþinut cã domeniul de aplicare al Convenþiei se extinde dincolo de litera legii în
interpretarea drepturilor garantate. Va fi suficient dacã starea de fapt din litigiu va
avea o legãturã generalã cu aspectele protejate de Convenþie. A se vedea, Manual
de drept european privind nediscriminarea, Imprimerie Centrale, Luxembourg,
2010, p. 68, Sursa Internet - fra.europa.eu (accesat ultima datã la 18.08.2015).
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ii. în exercitarea oricãrui drept care poate fi dedus din obligaþia
clarã a unei autoritãþi publice în baza dreptului naþional, respectiv acolo
unde o autoritate publicã are obligaþia, în baza dreptului naþional, de a
se comporta într-un anumit fel;
iii. practicatã de cãtre o autoritate publicã în exercitarea puterii
sale de deciziei (de exemplu, acordarea anumitor subvenþii);
iv. prin orice acþiune sau inacþiune a unei autoritãþi publice (de
exemplu, comportamentul ofiþerilor de poliþie atunci când controleazã
o revoltã.4
În timp ce Protocolul protejeazã persoanele, în principal, împotriva
discriminãrii practicate de stat, acesta va avea legãturã ºi cu relaþiile
dintre persoanele particulare, pe care statul este aºteptat în mod normal
sã le reglementeze, spre exemplu, împotriva interzicerii arbitrare a
accesului la muncã, a accesului în restaurante sau la alte servicii pe
care persoanele particulare le pot pune la dispoziþia publicului, cum ar
fi asistenþa medicalã sau utilitãþile.5
În acest sens, preambulul la Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþie
reafirmã cã principiul nediscriminãrii nu împiedicã statele pãrþi sã ia
mãsuri pentru promovarea unei egalitãþi depline ºi efective, cu condiþia
existenþei unei justificãri obiective ºi rezonabile a acestor mãsuri.
Datã fiind diversitatea drepturilor ºi libertãþilor recunoscute de
Convenþie în raport de care se poate invoca existenþa unei discriminãri,
dar ºi intrarea în vigoare a Protocolului nr. 12 adiþional la Convenþie (la
data de 1 aprilie 20056) rezultã cã ºi hotãrârile ºi deciziile relevante ale
CEDO în domeniul interzicerii discriminãrii pronunþate în cauze
împotriva României au fost variate, considerent pentru care reunirea
lor într-un volum distinct apare ca un demers necesar ºi util atât pentru
practicieni, cât ºi pentru teoreticieni.
4

Manual de drept european privind nediscriminarea, Imprimerie Centrale,
Luxembourg, 2010, p. 70, Sursa Internet - fra.europa.eu (accesat ultima datã la
18.08.2015) citând Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale (ETS nr. 177), alin. 12 din Raportul
explicativ disponibil la http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177htm.
5
D. Cãlin în D.C. Bunea, C. G. Caian, I. Cambrea º.a., op.cit., p. 205.
6 România a ratificat acest Protocol prin Legea nr. 103/2006, publicatã în M.
Of. nr. 375 din 2 iunie 2006 ºi a intrat în vigoare pentru þara noastrã în ordinea
internaþionalã la 1 noiembrie 2006.
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Discriminarea din perspectiva dreptului la un proces echitabil a
fost pusã în discuþie în cauza Parohia Greco Catolicã Sâmbãta Bihor
c. României7, cauzã în care reclamanta a invocat faptul cã instanþele nu
ºi-au îndeplinit obligaþia de asigurare, fãrã discriminare, a dreptului de
acces la un tribunal. Reclamanta a arãtat cã refuzul Curþii de Apel Oradea
de a tranºa litigiul a adus atingere libertãþii religioase ºi dreptului la
respectarea bunurilor, încãlcând astfel art. 9 din Convenþie ºi art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, fie izolat, fie combinat cu art.
14 din Convenþie.
Examinând cererea reclamantei vizând încãlcarea art. 14 din
Convenþie combinat cu art. 6 par. 1 din Convenþie, Curtea a reamintit
cã art. 14 din Convenþie interzice tratamentul diferit al persoanelor aflate
în situaþii similare, iar o excludere este discriminatorie dacã este lipsitã
de o justificarea obiectivã ºi rezonabilã, cu alte cuvinte dacã nu urmãreºte
un scop legitim ºi nu existã proporþionalitate între mijloacele folosite ºi
scopul vizat.
Curtea a reþinut cã tratamentul diferit la care a fost supusã
reclamanta, în ceea ce priveºte accesul sãu la instanþã, a fost motivat de
7

A se vedea G. Munteanu, Problema restituirii proprietãþilor confiscate
Bisericii Catolice în timpul regimului comunist în jurisprudenþa Curþii Europene
a Drepturilor Omului, Revista JurisClasor CEDO - august 2015, http://
www.hotararicedo.ro/index.php/news/2015/08/problema-restituirii- proprietatilorconfiscate-bisericii-catolice-in-timpul-regimului- comunist-in-jurisprudenta-curtiieuropene-a-drepturilor-omului. Astfel, Curtea a constatat cã legea în vigoare în
perioada respectivã nu reglementa nici procedura care trebuia urmatã pentru
convocarea unei comisii mixte, nici pe cea care trebuia urmatã de o comisie pentru
pronunþarea unei decizii; nicio dispoziþie legalã obligatorie nu obliga pãrþile sã
organizeze sau sã participe în aceste comisii; în plus, nu era prevãzut niciun termen
pentru pronunþarea unei decizii de cãtre o comisie mixtã. Aceste lacune legislative
au favorizat o procedurã prealabilã dilatorie care, þinând seama de caracterul sãu
obligatoriu, putea bloca sine die dreptul reclamantei de acces la instanþã. De
asemenea, controlul judiciar la care putea fi supusã o decizie a acestei comisii era
limitat la verificarea respectãrii criteriilor stabilite prin lege, care vizau în principal
respectarea dorinþei majoritãþii. Deci, instanþele interne nu erau competente a se
pronunþa cu privire la temeinicia unei decizii pronunþate de comisia mixtã þinând
seama în mod corespunzãtor de interesele ºi drepturile protejate în cauzã (accesat
ultima datã la 18.08.2015).
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apartenenþa sa la cultul greco-catolic, care a fost din nou recunoscut
începând cu 1990. Chiar dacã o asemenea justificare ar putea fi
consideratã conformã cu exigenþele art. 14, nu acelaºi raþionament se
poate aplica ºi în situaþia jurisprudenþei instanþelor interne, unele instanþe
refuzând, alte acceptând sã judece litigiile în care erau implicate parohiile
greco-catolice. Astfel, reclamanta a fost tratatã diferit în raport cu alte
parohii, iar Guvernul nu a justificat aceastã diferenþã de tratament, într-o
manierã obiectivã ºi rezonabilã. În consecinþã, Curtea a constatat
încãlcarea art. 14 din Convenþie combinat cu art. 6 par. 1 din Convenþie,
sub aspectul existenþei unui tratament discriminatoriu ca urmare a unei
jurisprudenþe neunitare.
Pe de altã parte, în cauza M. ºi C. c. României, Curtea a constatat
neîncãlcarea art. 14 din Convenþie coroborat cu art. 6 din Convenþie în
privinþa primei reclamante, în ceea ce priveºte pretinsa discriminare pe
motive de apartenenþã religioasã. Reclamanþii (mamã ºi fiu) s-au plâns
ºi cu privire la procedurile civile referitor la faptul cã dreptul lor la un
proces echitabil a fost încãlcat ca urmare a respingerii de cãtre instanþele
judecãtoreºti naþionale, în principal pe motivul apartenenþei religioase
a primei reclamante.
Astfel, în ceea ce priveºte afirmaþia reclamantei M. referitoare la
faptul cã instanþele judecãtoreºti naþionale au discriminat-o din cauza
convingerilor sale religioase, Curtea a considerat cã nu se poate spune
cã instanþele judecãtoreºti naþionale au adoptat decizii în speþã luând în
considerare aspectul invocat de reclamantã, principala lor preocupare
a fost interesul superior al copilului. Este adevãrat cã, în hotãrârea sa,
prima instanþã s-a referit la apartenenþa religioasã a reclamantei. Cu
toate acestea, nu existã nici o dovadã în dosar cã argumentele în luarea
unei decizii cu privire la convingerile religioase ale reclamantei au fost
aprobate în vreun fel de instanþele de apel. În concluzie, motivãrile
instanþelor române nu au sugerat cã ar fi putut decide altfel dacã nu ar
fi fost vorba de religia reclamantei, În astfel de circumstanþe, Curtea a
concluzionat cã a existat un raport rezonabil de proporþionalitate între
mijloacele folosite ºi scopul legitim urmãrit, iar orice diferenþã de
tratament între pãrinþi a avut o justificare obiectivã ºi rezonabilã.
13

Instanþa europeanã a avut ocazia sã analizeze respectarea prevederilor art. 6 par. 1 din Convenþie sub aspectul duratei procedurii ºi al
caracterului echitabil al procedurilor privind existenþa unor decizii
judiciare contradictorii pronunþate de diferite complete ale aceleiaºi
instanþe în cauza Dajbukat ºi Szilagyi-Palko c. României, constatând
încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie din perspectiva duratei procedurii,
nu însã ºi în ceea ce priveºte caracterul echitabil al procedurilor.
Cât priveºte susþinerea reclamantelor întemeiate pe art. 14 coroborat
cu art. 6 par. 1 din Convenþie cã au fost discriminate prin deciziile
contradictorii ale Curþii de Apel în raport cu ceilalþi cumpãrãtori, în
temeiul Legii nr. 112/1995 ai apartamentelor situate în acelaºi imobil,
Curtea a apreciat cã nu existã nici o aparenþã de încãlcare a drepturilor
ºi libertãþilor Convenþie, respingând acest capãt ca inadmisibil. De
asemenea, constatând încãlcarea art. 6 par. 1 din Convenþie sub aspectul
duratei procedurii, dar ºi al neexecutãrii unei hotãrâri judecãtoreºti
definitive, în cauza Kocsis c. României, Curtea a respins ca inadmisibil
capãtul de cerere întemeiat pe art. 14 din Convenþie. Astfel, invocând
art. 6 par. 1 ºi art. 14 din Convenþie, prin scrisoarea din 1 februarie
2005, reclamantul s-a plâns de o divergenþã de jurisprudenþã între soluþia
pronunþatã în litigiul sãu prin sentinþele din 6 mai 2003 ºi 15 aprilie
2004 ale judecãtoriei ºi soluþia pronunþatã într-o altã cauzã, în privinþa
modalitãþii de actualizare a creanþei unei altei persoane.
Curtea a constatat cã sentinþa din 6 mai 2003 a fost confirmatã
printr-o hotãrâre din 1 septembrie 2003 a Tribunalului Mureº, în
condiþiile în care plângerile întemeiate pe divergenþa de jurisprudenþã
au fost prezentate pentru prima datã la 1 februarie 2005, adicã la peste
6 luni de la sentinþa menþionatã anterior. În privinþa sentinþei din 15
aprilie 2004 a judecãtoriei, confirmatã prin hotãrârea definitivã ºi
irevocabilã din 17 decembrie 2004 a tribunalului, Curtea a constatat cã
reclamantul nu a prezentat hotãrâri judecãtoreºti definitive pertinente
în sprijinul afirmaþiei sale privind divergenþa de jurisprudenþã. De
asemenea, bazându-se pe dispoziþiile art. 14 din Convenþie, reclamantul
a invocat faptul cã a suferit o discriminare faþã de societate, din cauza
originii sale ungare, cerere cu privire la care Curtea nu a constatat printre
actele dosarului nici un element de naturã sã susþinã aceastã plângere.
14

Deºi în cauza Daniel Ionel Constantin c. României, Curtea a
constatat încãlcarea art. 6 din Convenþie întrucât, în cauza aflatã pe
rolul instanþei interne, valoarea taxei de timbru reprezenta o sarcinã
excesivã pentru reclamant, în mãsura în care nu avea venituri ºi plãtea
o pensie de întreþinere, totuºi, referitor la susþinerea reclamantului cã a
suferit o discriminare pe motive de origine socialã ºi avere, ca urmare
a anulãrii acþiunii sale introduse împotriva Ministerului Finanþelor
Publice pentru neplata taxei de timbru, Curtea a apreciat cã reclamantul
nu ºi-a susþinut cererea ºi cã nici un indiciu al încãlcãrii art. 14 din
Convenþie nu rezultã din dosar.
Tot pe tãrâmul art. 6 din Convenþie se situeazã ºi cauza Bulfinsky
c. României în care Curtea a constatat încãlcarea art. 6 din Convenþie
întrucât instanþele interne nu au cercetat suficient susþinerile
reclamantului referitoare la înscenarea din partea agenþilor sub acoperire
ºi a colaboratorului acestora, apreciind însã ca vãdit nefondat capãtul
de cerere întemeiat pe art. 14 din Convenþie, atât timp cât reitereazã
cele deja formulate ºi analizate în temeiul art. 6 din Convenþie.
Prin decizia de inadmisibilitate din 3 decembrie 2013 din cauza
Agneta Majtenyi ºi Ildiko Majteneyi c. României 8 s-a constatat
neîncãlcarea de Statul român a prevederilor art.6 par.1 ºi 14 din
Convenþie ºi a art.1 din Protocolul nr.1 adiþional la Convenþie, sub
aspectul pretinsei divergenþe de jurisprudenþã, în materia anulãrii
contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate în baza Legii nr.112/1995.
În cauzã se invocase discriminarea în baza art.14 coroborat cu art.6
par.1 din Convenþie, argumentatã de aspectul cã aceeaºi Curte de Apel
a pronunþat decizii contradictorii într-un dosar identic înregistrat
împotriva cumpãrãtorilor unui apartament din aceeaºi clãdire
naþionalizatã. În cauzã, Curtea a notat cã petenþii au depus doar o copie
a unei singure decizii contradictorii a Curþii de Apel privind anularea
8

A se vedea R.M. Cãlin, Decizia de inadmisibilitate din cauza Agneta
Majtenyi ºi Ildiko Majteneyi împotriva României. Neîncãlcarea principiului
securitãþii juridice în situaþia unei singure hotãrâri judecãtoreºti irevocabile
pronunþate în sens contrar celei din cauza reclamantelor, Revista JurisClasor
CEDO - ianuarie 2014, http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/category/
decizii-de-inadmisibilitate, (accesat ultima datã la 18.08.2015).
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unor contracte încheiate în baza Legii nr.112/1995. Curtea a reþinut cã
petenþii din cauza prezentã au beneficiat de o procedurã contradictorie
în care au avut posibilitatea sã aducã dovezile pe care le considerau
necesare ºi sã prezinte argumentele lor, în mod corespunzãtor examinate
de instanþe. În acelaºi timp, concluziile instanþelor ºi interpretarea legii
naþionale nu au putut fi apreciate ca fiind în mod manifest arbitrare ori
nerezonabile.
O decizie de inadmisibilitate a pronunþat Curtea în 9 aprilie 2013
ºi în cauzele Eugen Iorga împotriva României ºi Ioan Moldovan c.
României9 constatând neîncãlcarea de Statul român a prevederilor art.
6 par. 1 ºi 14 din Convenþie ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la
Convenþie, sub aspectul pretinsei divergenþe de jurisprudenþã, în materia
acordãrii unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum ºi celor
deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri. Reclamanþii au
invocat încãlcarea art. 6 par. 1 ºi 14 din Convenþie ºi a art. 1 din
Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie, arãtând cã, în cazuri similare cu
ale lor, instanþele naþionale au ajuns la soluþii diferite, întemeiate pe o
interpretare diferitã a aceloraºi prevederi legale, cu încãlcarea principiul
securitãþii juridice. De asemenea, s-au plâns de faptul cã au fost privaþi
de beneficiile prevãzute de Decretul-lege nr. 118/1990 ºi cã au fost
discriminaþi în comparaþie cu alþi adepþi ai Martorilor lui Iehova,
persoane care au fost recunoscute ca fiind persecutate din motive
politice. Curtea a constatat cã, din informaþiile prezentate de pãrþi, se
pare cã în întreaga þarã, majoritatea instanþelor au pronunþat hotãrâri
similare în sensul cã Martorii lui Iehova nu au fost recunoscuþi drept
persoane persecutate din motive politice ºi, prin urmare, nu le-au fost
acordate prestaþiile prevãzute în Decretul-lege nr. 118/1990. Totodatã,
9

A se vedea D. Cãlin, Decizia de inadmisibilitate din cauzele Eugen Iorga
împotriva României ºi Ioan Moldovan împotriva României. Neîncãlcarea
principiului securitãþii juridice în situaþia unui numãr redus de hotãrâri
judecãtoreºti irevocabile pronunþate în sens contrar celor din cauzele
reclamanþilor, Revista JurisClasor CEDO - mai 2013, http://www.hotararicedo.ro/
index.php/news/category/decizii-de-inadmisibilitate (accesat ultima datã la
18.08.2015).
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la 16 noiembrie 2009, un recurs în interesul legii a fost admis de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie10, care a stabilit liniile directoare cu caracter
obligatoriu pentru interpretarea unitarã a prevederilor legale în discuþie.
De asemenea, prin decizia de inadmisibilitate din 9 aprilie 2013,
din cauza Dumitru David ºi alþi 7 reclamanþi împotriva României11 s-a
constatat neîncãlcarea de cãtre Statul român a prevederilor art. 14 din
Convenþie ºi art. 1 din Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþie, coroborat
cu art. 6 din Convenþie, sub aspectul pretinsei divergenþe de
jurisprudenþã, în materia recalculãrii pensiilor, ca urmare a intrãrii în
vigoare a Legii nr.19/2000. Reclamanþii au mai arãtat cã soluþiile
divergente au dat naºtere unor discriminãri, încãlcându-se art. 14 din
Convenþie ºi art. 1 din Protocolul nr. 12 adiþional la Convenþie, coroborat
cu art. 6 din Convenþie. În speþã, reclamanþii au indicat ºase hotãrâri
judecãtoreºti contrare pronunþate dupã data de 20 mai 2009, atunci când
decizia din recursul în interesul legii fusese deja publicatã în Monitorul
10 Prin Decizia nr. 32/16 noiembrie 2009 pronunþatã de Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, Secþiile Unite, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 137 din 2 martie 2010, s-a admis recursul în interesul legii declarat de
procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi
în interpretarea ºi aplicarea unitarã a dispoziþiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
s-a stabilit cã persoanele condamnate definitiv pentru infracþiunile contra capacitãþii
de apãrare a þãrii, prevãzute de art. 334 ºi 354 din Codul penal, sãvârºite din
motive de conºtiinþã, nu pot beneficia de drepturile acordate persoanelor persecutate
din motive politice. Instanþa supremã a reþinut în considerente cã instituirea
obligaþiei de executare a serviciului militar a privit toþi cetãþenii apþi sã îl efectueze,
fãrã nicio discriminare pe motive religioase sau de altã naturã. Condamnãrile pentru
cele douã infracþiuni (infracþiunile de insubordonare ori de neprezentare la
încorporare sau concentrare) nu au fost dispuse pentru apartenenþa la un cult religios,
ci pentru sãvârºirea unor fapte prevãzute de norme penale care privesc organizarea
ºi legiferarea modului de efectuare a stagiului militar.
11
A se vedea D. Cãlin, Neîncãlcarea principiului securitãþii juridice în situaþia
a 6 hotãrâri judecãtoreºti irevocabile pronunþate în sens contrar deciziei Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie date într-un recurs în interesul legii-decizia de
inadmisibilitate Dumitru David ºi alþi 7 reclamanþi c. României, Revista JurisClasor
- mai 2013, http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/category/decizii-deinadmisibilitate (accesat ultima datã la 18.08.2015).
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Oficial al României. Cu toate acestea, Curtea constatã cã acele ºase
decizii sunt o excepþie a jurisprudenþei, iar la nivel naþional instanþele
naþionale au adoptat o abordare uniformã, în conformitate cu decizia în
interesul legii. Realizarea coerenþei legii poate necesita un interval de
timp iar perioadele de conflict jurisprudenþial pot fi, prin urmare, tolerate,
fãrã a aduce atingere securitãþii juridice (a se vedea Nejdet ªahin ºi
Perihan ªahin c. Turciei [MC], par. 83), cu condiþia ca sistemul juridic
intern sã aibã capacitatea de a le soluþiona. Concluziile instanþelor de
judecatã ºi interpretarea datã legii naþionale în cauzã nu poate fi
consideratã drept vãdit arbitrarã sau nerezonabilã.
Pe de altã parte, în cauza Moldovan ºi alþii c. României (nr. 2)
reclamanþii s-au plâns cã, din cauza originii lor etnice, au fost
discriminaþi de organele judiciare ºi autoritãþi, Curtea constatând
încãlcarea art. 14 coroborat cu art. 6 ºi 8 din Convenþie, întrucât originea
etnicã a reclamanþilor pare sã fi fost decisivã în durata ºi modul de
soluþionare a cauzei de instanþele naþionale dupã ratificarea Convenþiei
de România.
A reþinut apoi existenþa remarcilor discriminatorii repetate,
formulate de autoritãþi pe tot parcursul soluþionãrii cauzei, al cãrei obiect
cãdea în sfera de aplicare a art. 8 din Convenþie, prin respingerea
capetelor de cerere privind acordarea de despãgubiri aferente distrugerii
bunurilor mobile ºi a pieselor de mobilier, precum ºi respingerea cererii
de acordare de daune morale în urma distrugerii locuinþelor
reclamanþilor. În ceea ce priveºte decizia din 24 februarie 2004,
menþinutã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie în data de 25 februarie
2005, considerentele reducerii cuantumului daunelor morale priveau
în mod direct caracteristicile etniei reclamanþilor.
Trebuie precizat cã, având în vedere angajamentele asumate de
Guvernul României în faþa Curþii Europene a Drepturilor Omului, în
domeniul protecþiei drepturilor omului, în special a minoritãþii romilor,
criteriu politic de aderare a României la Uniunea Europeanã, constând
în adoptarea unor mãsuri generale, în scopul prevenirii ºi combaterii
discriminãrii, prevenirii ºi soluþionãrii conflictelor care pot genera
violenþe, stimulãrii participãrii romilor la viaþa economicã, socialã,
educaþionalã, culturalã ºi politicã etc., mãsuri menite sã îmbunãtãþeascã
18

relaþiile dintre membrii comunitãþii locale din localitatea Hãdãreni,
judeþul Mureº, a fost adoptatã H.G. nr. 523/2006 pentru aprobarea
Programului de dezvoltare comunitarã în localitatea Hãdãreni, judeþul
Mureº, pentru perioada 2006-200812.
În strânsã legãturã cu litigiul ce a determinat sesizarea anterioarã,
în cauza Lãcãtuº ºi alþii c. României, reclamantele au învederat cã, dat
fiind apartenenþa lor etnicã, au fost victime ale discriminãrii din partea
autoritãþilor. De asemenea, prima reclamantã a susþinut cã eºecul
instanþelor de a aduce argumente care sã justifice diferenþa de tratament
în ceea ce priveºte acordarea despãgubirilor a condus la o discriminare.
Curtea a statuat cã un tratament diferit este discriminatoriu atunci
când nu are o justificare obiectivã ºi rezonabilã sau nu urmãreºte un
scop legitim ori nu existã o relaþie de proporþionalitate între mijloacele
folosite ºi scopul avut în vedere. Statele contractante beneficiazã de o
anumitã marjã de apreciere în stabilirea dacã aplicarea unor reguli
diferite în situaþii similare este justificatã (a se vedea cauza Gaygusuz
c. Austriei, 16 septembrie 1996, par. 42, ºi cauza Fretté c. Franþei, nr.
36515/97, par. 34).
În acest context, Curtea a reamintit cã a statuat anterior cã a existat
o încãlcare a art. 14 în coroborare cu art. 6 ºi 8 Convenþie, ca urmare a
diferenþelor de tratament aplicate victimelor incidentului din septembrie
1993. A rezultat cã etnia romã a victimelor a fost un factor decisiv în
procedurile judiciare în care au fost implicate. Mai mult, decizia Curþii
de Apel Târgu Mureº, confirmatã de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
de reducere a cuantumului despãgubirilor morale a conþinut remarci în
legãturã directã cu etnia pãrþilor.
Notând cã reclamantele au fost pãrþi în procedura din faþa Curþii de
Apel Mureº ºi a Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, Curtea nu a gãsit
nici un motiv sã se îndepãrteze de soluþia pronunþatã în cauza Moldovan
ºi alþii c. României (nr. 2).
În ceea ce priveºte susþinerea primei reclamante cã a fost
discriminatã prin faptul cã instanþele nu au motivat acordarea unor
12

2006.

Publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 4 mai
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despãgubiri morale diferite, Curtea a constatat cã doar o persoanã a
primit o sumã diferitã cu acest titlu, însã a argumentat, în plus faþã de
considerentele expuse pentru a justifica daunele acordate celorlalte douã
victime, cã aceasta era sorã a douã dintre persoanele decedate ºi soþia
celui de-al treilea. Astfel, Curtea a considerat cã instanþele naþionale au
furnizat o justificarea rezonabilã ºi obiectivã pentru diferenþa de
tratament.
O analizã interesantã a interzicerii discriminãrii a fost reþinã de
instanþa europeanã în cauza Hulea c. României13. Reclamantul a invocat
cã refuzul de a i se recunoaºte concediu parental a constituit o
discriminare fondatã pe sex. Competentã în ce priveºte calificarea
juridicã a faptelor cauzei, Curtea a examinat plângerea reclamantului
din perspectiva art. 14 din Convenþie combinat cu art. 8, ce stabileºte
cã deciziile privind viaþa privatã ºi personalã trebuie sã fie echitabile ºi
sã respecte interesele protejate de aceste dispoziþii (Saleck Bardi c.
Spaniei, 24 mai 2011, nr. 77167/09, par. 31).
Referitor la admisibilitatea cererii, în special din perspectiva lipsei
calitãþii de victimã a reclamantului, Curtea a amintit cã o decizie sau o
mãsurã favorabilã reclamantului nu este în principiu suficientã pentru
a-ºi pierde calitatea de victimã decât dacã autoritãþile naþionale au
recunoscut, în mod explicit sau în substanþã, ºi apoi au reparat încãlcarea
Convenþiei (Amuur c. Franþei, par. 36, Dalban c. României, par. 44,
Sakhnovski c. Rusiei, par. 67).
În speþã, Curtea a notat cã, fiind sesizatã cu excepþia de
neconstituþionalitate, Curtea Constituþionalã a enunþat cã dispoziþia
legalã criticatã de reclamant este incompatibilã cu principiul nediscriminãrii înscris în Constituþie. Astfel, prin Decizia Curþii Constituþionale
13 A se vedea R. Cãlin, Încãlcarea principiului nediscriminãrii ºi a dreptului

la viaþã privatã prin refuzul acordãrii concediului parental militarilor de sex
masculin - cauza Hulea c. României, Revista JurisClasor CEDO - octombrie 2012,
http://www.hotararicedo.ro/index.php/news/2012/10/incalcarea-principiuluinediscriminarii-si-a-dreptului-la-viata-p rivata-prin-refuzul-acordarii-concediuluiparental-militarilor-de-sex-masculin-cauza-hulea-c-romaniei (accesat ultima datã
la 18.08.2015).
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