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PREFAÞÃ

Avocatul este elementul esenþial al realizãrii unei justiþii
corecte; demersul sãu este acela de a promova ºi apãra
drepturile, libertãþile ºi interesele clienþilor, în deplinã legalitate.
Una dintre condiþiile esenþiale de admisibilitate la Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului este aceea a parcurgerii
întregului ciclu procesual în faþa instanþelor naþionale: existenþa
unei obligaþii ca mãcar în ultima etapã procesualã, de multe ori
recursul în sistemul nostru de drept, reprezentarea intereselor
clientului sã se realizeze prin servicii profesionalizate, prin avocat,
este necesarã ºi utilã, poate ºi pentru a zãdãrnici aplombul
cererilor cãtre CEDO (cu un nefiresc 97% de inadmisibilitãþi
pentru România). Desigur, o problemã de eticã ºi de
profesionalism se pune pentru acei avocaþi care insistã sã trimitã
clientul la CEDO pentru a încerca ceea ce probabil ºi aceºtia
cunosc, respectiv soluþia de inadmisibilitate. Acest volum ar putea
fi o modalitate de a individualiza rolul esenþial al avocatului întro societate democraticã, înþelegerea de acesta nu doar a
beneficiilor de persoanã-care-poate-încerca, ci ºi a
responsabilitãþilor care îi incumbã.
Deºi personajul acestei cãrþi este avocatul, vom fi în situaþia
de a înþelege mai bine legislaþii ale altor state  acest volum,
dincolo de aducerea în atenþia publicului a aplicãrii Convenþiei...,
prin traducerea unor cauze mai puþin utilizate în literatura noastrã
 face un serviciu de informare ºi gestionare a drepturilor ºi
obligaþiilor avocaþilor din alte state. Acest volum reprezintã, în
acelaºi timp, ºi un demers prin care, drepturile avocaþilor sunt
evidenþiate  spre ex., dreptul la o instanþã imparþialã (Alenka
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Peènik c. Sloveniei, hotãrârea din 27 septembrie 2012, cererea
nr. 44901/05).
Echipa care a contribuit la realizarea acestui volum este
formatã din studenþi, care au realizat traducerea cauzelor. Aceºtia
au fost participanþi ºi adversari în cadrul concursului Fiat Justiþia,
ediþia din 2013; concursul naþional de pledoarii de drepturile
omului Fiat Justiþia, aflat în acest an la cea de-a IX-a ediþie,
este organizat de Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureº, în
parteneriat cu Editura Universitarã ºi Asociaþia Românã de Drept
ºi Afaceri Europene (ARDAE). Ediþia a fost coordonatã de Dragoº
Cãlin, judecãtor la Curtea de Apel Bucureºti. Rãmâne cititorului
 profesionist sau profan al dreptului - obligaþia de a înþelege ºi
de a transpune în viaþa sa elemente civilizatorii cuprinse în
hotãrâri, care pot fi considerate nuvele juridice.
Prof. univ. dr. Mihai ªandru,
Preºedinte al Asociaþiei Române de Drept
ºi Afaceri Europene (ARDAE)
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Art. 11 din Convenþie - Libertatea de întrunire ºi de asociere . 224
1. În ceea ce priveºte reglementarea profesiei de avocat în
România ºi interdicþia stabilitã prin lege de a exercita profesia de
avocat în cadrul unui barou care nu face parte din Uniunea
Naþionalã a Barourilor din România, referitor la desfiinþarea
asociaþiei Bonis Potra, Curtea a considerat cã era o mãsurã
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prevãzutã de lege, urmãrea un scop legitim, respectiv apãrarea
ordinii publice ºi protecþia drepturilor ºi libertãþilor altora, în special
ale persoanelor care apeleazã la avocaþi pentru apãrarea
intereselor lor, fiind necesarã într-o societate democraticã,
deoarece asociaþia întreprinsese acte concrete pentru înfiinþarea
de barouri în afara sistemului Uniunii Naþionale a Barourilor din
România, ceea ce contravenea legii în vigoare. (Pompiliu Bota c.
României, decizia de inadmisibilitate din 12 octombrie 2004,
cererea nr. 24057/03) ................................................................. 224
Art. 1 din Protocolul adiþional nr. 1 la Convenþie - Protecþia
proprietãþii ................................................................................. 233
1. Încãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie. Nu
este rezonabil ca un avocat sã se alãture unui sistem de asigurare
socialã pentru a se proteja de pierderea completã a pensiei, în
cazul cã ºi-ar putea pierde dreptul de a mai practica avocatura,
deoarece acesta este un risc excepþional. (Klein c. Austriei,
hotãrârea din 3 martie 2011, cererea nr. 57028/00) .................... 233
2. Neîncãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie.
Când a decis sã pãrãseascã þara, reclamanta, avocat de profesie,
a semnat o declaraþie în care renunþa la cetãþenia românã, având
ca efect juridic direct, prevãzut de lege, pierderea drepturilor sale
civile ºi sociale, inclusiv a dreptului la o pensie pentru limitã de
vârstã. Faptul cã reclamanta a plãtit contribuþii la Casa de Asigurãri
a Avocaþilor, din al cãrei fond se finanþa pensia pentru limitã de
vârstã, nu îi conferea în sine dreptul de a continua sã primeascã
pensie odatã ce nu mai îndeplinea toate condiþiile prevãzute de
lege pentru plata pensiilor. (Maria Elisabeth Puricel c. României,
decizia de inadmisibilitate din 14 iunie 2011, cererea nr. 20511/04) 241
3. Neîncãlcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adiþional la Convenþie.
Proporþionalitate. Excluderea din barou a reclamantului ca urmare
a faptului cã fusese judecãtor în fosta Republicã Democratã
Germanã, pronunþând condamnãri politice anterior anului 1989.
Analiza clientelei ca o valoare patrimonialã, constituitã ca rezultat
al exercitãrii profesiei de avocat. (Peter Döring c. Germaniei, decizia
de inadmisibilitate din 9 noiembrie 1999, cererea nr.37595/97) .... 252
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Art. 4 din Convenþie - Interzicerea sclaviei
ºi a muncii forþate

1. Neîncãlcarea art. 4 par. 2 din Convenþie. Obligaþia unui
avocat de a îndeplini funcþia de tutore legal nu reprezintã
muncã forþatã sau obligatorie.
CEDO, cauza GrazianiWeiss c. Austriei, hotãrârea din 18
octombrie 2011, cererea nr. 31950/06
Situaþia de fapt
Reclamantul s-a nãscut în 1963 ºi locuieºte în Linz. Acesta
este avocat de profesie. În iulie 2005, Tribunalul Linz l-a informat
despre intenþia de a fi numit tutore legal a lui K., care suferea de
boli psihice ºi i-a cerut punctul de vedere. Conform datelor
existente, K. nu avea rude iar Asociaþia de tutelã nu avea
capacitatea de a institui tutela.
Reclamantul ºi-a manifestat dezacordul faþã de propunerea
tribunalului, motivând acesta prin faptul cã tutela legalã ar putea
sã-i afecteze viaþa privatã ºi de familie, precum ºi domeniul
profesional, acesta nefiind instruit pentru a efectua tutela legalã.
De asemenea, a argumentat cã asigurarea sa nu ar acoperi
costurile riscurilor legate de tutelã, acesta fiind nevoit sã încheie
un alt acord separat, costurile pentru acesta urmând sã fie
suportate de K.  care la moment nu dispunea de resurse
financiare.
Prin decizia Tribunalului Linz din 15 septembrie 2005
reclamantul a fost numit tutore legal a lui K., urmând sã-i
gestioneze veniturile ºi sã-l reprezinte în faþa instanþelor ºi a altor
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autoritãþi. Potrivit tribunalului, reclamantul era urmãtorul pe lista
posibililor tutori legali, listã ce cuprindea toti avocaþii ºi notarii
publici din zonã. Instanþa a gãsit motivele prezentate de reclamant
drept insuficiente. S-a considerat cã prezenþa în familie a doi
copii nu este un motiv temeinic pentru a fi declarat incapabil de a
prelua sarcina. De asemenea, instanþa a subliniat cã obligaþia
avocaþilor de a îndeplini atribuþia de tutore legal nu constituie
muncã forþatã, aºa cum ajutorul oferit celor mai vulnerabili este o
datorie civicã iar, pentru avocaþii practicieni, consultarea în
probleme juridice constituie o componentã a atribuþiilor lor de
bazã, comparabilã cu obligaþia civilã în sensul art.4 par.2 din
Convenþie.
Reclamantul a declarat apel la Curtea Regionalã din Linz,
argumentând cã dacã aceastã obligaþie era una de ordin civil,
atunci reprezintã o discriminare includerea pe aceastã listã doar
a avocaþilor ºi a notarilor publici. Acesta a susþinut cã sarcinile
pe care trebuia sã le îndeplineascã nu necesitau pregãtire juridicã
specialã, iar întrucât K. nu se afla implicat în vreun proces, acesta
nu necesita un apãrãtor legal.
La 15 decembrie 2005, Curtea Regionalã Linz a menþinut
decizia Tribunalului Linz, menþionând cã existã cel puþin o cauzã
de judecatã nerezolvatã cu implicarea lui K., iar sarcinile pe care
reclamantul trebuie sã le îndeplineascã nu constituie o povarã
pentru el.
Reclamantul a declarat recurs în casaþie la Curtea Supremã
de Justiþie, întemeiat pe încãlcarea art.14 coroborat cu art.4 din
Convenþie, pe motiv cã doar avocaþii ºi notarii publici ºi nu alþi
licenþiaþi în drept au fost incluºi pe lista instanþei. Acesta a mai
subliniat cã avocaþii erau în principiu remuneraþi pentru serviciile
lor, dar acest lucru se aplicã numai în cazul în care nu ar pune în
pericol realizarea nevoilor de bazã a persoanei puse sub tutelã.
La 7 martie 2006, Curtea Supremã a respins recursul, motivând
prin faptul cã nu este atinsã o problemã de drept importantã.
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Asupra art. 4 din Convenþie
Reclamantul s-a plâns cã a fost numit tutore legal împotriva
voinþei sale. Acesta a susþinut cã numirea era inacceptabilã
întrucât el avea alte datorii profesionale ºi de familie, în plus K.
nu dispunea de resursele financiare pentru a-l remunera.
În opinia reclamantului, tutela legalã nu constituia o datorie
moralã, întrucât în lista instanþei erau incluºi doar avocaþi ºi notari
publici, nefiind prezenþi ºi alþi licenþiaþi în drept.
De asemenea, pentru a activa ca tutore legal, acesta ar avea
nevoie de o asigurare specialã, pentru care ar trebui sã suporte
costurile.
Guvernul a susþinut cã tutela legalã este o datorie profesionalã
a celor ce aleg avocatura sau notariatul. Chiar dacã nu este
necesarã o pregãtire specialã pentru a deveni tutore legal,
jurisprudenþa Curþii Supreme a stabilit cã anumite persoane
potrivite sunt obligate sã îndeplineascã acest rol. Aceste
persoane, în opinia Curþii, trebuiau sã beneficieze de cunoºtinþe
speciale pentru a îndeplini o astfel de sarcinã, fiind subiecþi ai
obligaþiilor legale ce au legãturã cu profesia lor.
De asemenea, Guvernul a argumentat cã numirea avocaþilor
ca tutori legali era de o importanþã minorã în comparaþie cu alte
activitãþi profesionale. În plus, avocaþii nu erau numiþi într-un
numãr atât de mare, întrucât cauzele erau repartizate egal între
ei ºi notarii publici. Sistemul austriac nu face mare diferenþã între
avocat ºi avocat practician, în aºa fel orice avocat are o formare
deplinã ºi este capabil sã acopere orice domeniu de drept. Pe
cale de consecinþã, timpul ºi efortul depus pentru a se acomoda
cu rolul de tutore legal nu este unul major.
Sarcinile care au fost date reclamantului în legãturã cu
persoana aflatã sub tutelã nu constituie o povarã deoarece K. nu
beneficia de venituri importante sau bunuri semnificative, iar
procesul de judecatã în care era implicat K. era acela legat de
numirea unui tutore legal.
În ceea ce priveºte remuneraþia, Guvernul a recunoscut cã
avocatul trebuia sã beneficieze de aceasta, însã în cauza de
faþã putea sã solicite asistenþã judiciarã.
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În cele din urmã, Guvernul a susþinut cã acþiunile avocatului
ca tutore legal erau, în general, acoperite de asigurarea generalã
de rãspundere profesionalã a avocaþilor. În cazul în care aceste
acþiuni nu sunt acoperite, costurile suplimentare vor fi rambursate
drept cheltuieli. Revenind la cauza de faþã, Guvernul a subliniat
cã doar câteva chestiuni trebuiau rezolvate de cãtre reclamant,
cheltuielile fiind de o importanþã relativ scãzutã.
Aprecierea Curþii
Convenþia nu conþine o definiþie a muncii forþate sau
obligatorii. În jurisprudenþa sa, Curtea a dezvoltat acest concept
ca fiind munca impusã unei persoane împotriva voinþei sale, care
prezintã un caracter injust sau opresiv ºi care constituie un
obstacol inevitabil, aceste condiþii nefiind cumulative, ci
alternative. Curtea subliniazã interdependenþa dintre par. 2 ºi 3
ale art.4, astfel par.3 indicând activitãþile ce nu constituie muncã
forþatã în sensul par.2. Cele 4 subparagrafe ale par.3, în ciuda
diversitãþii lor, se întemeiazã pe ideile ce guverneazã interesul
general, solidaritatea socialã ºi cursul normal al lucrurilor.
Subparagraful d), ce exlude orice activitate ce face parte din
obligaþiile civile normale, este de un interes sporit pentru cauza
de faþã.
În cauza Van Der Mussele, Curtea a stabilit anumite
standarde în evaluarea activitãþii normale în legãturã cu
îndatoririle profesionale. Aceste standarde iau în considerare
dacã serviciile prestate nu se încadreazã în domeniul normal
de activitate profesionalã a persoanei, dacã serviciile au fost sau
nu remunerate sau includ un alt factor de recompensã, dacã
obligaþia este întemeiatã pe un concept de solidaritate socialã ºi
dacã sarcina impusã este sau nu disproporþionatã.
În cauza de faþã, nu a fost contestat faptul cã refuzul de a
acþiona ca un tutore legal poate da naºtere la sancþiuni disciplinare
pentru avocaþii practicieni ºi notarii publici. Prin urmare, existã
un element de ameninþare cu o sancþiune.
Curtea a observat faptul cã înainte de a activa ca un avocat
practician, acesta este avertizat de posibilitatea de a fi obligat de
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a activa ca tutore legal. Întrucât reclamantul a ales aceastã
profesie, Curtea considerã existenþa unui consimþãmânt prealabil.
Totuºi, acesta nu este un element decisiv în a considera cã
sarcinile care îi revin reclamantului în legãturã cu K. nu reprezintã
muncã forþatã.
În contextul prezentei cauze, Curtea considerã cã
reprezentarea persoanei în instanþã ºi administarea bunurilor
acesteia nu constituie servicii ce nu intrã în activitãþile normale
ale unui avocat practician. Curtea acceptã faptul cã tutorii legali
trebuie sã primeascã o remuneraþie ºi, numai în cazurile în care
persoana vizatã nu dispune de resurse financiare, tutorii nu o
vor primi. Totuºi, în astfel de cazuri, trebuie remarcat faptul cã
aceºtia au anumite privelegii în raport cu alte grupuri profesionale,
cum ar fi dreptul de a reprezenta pãrþile în anumite tipuri de
proceduri judiciare. Curtea reþine, de asemenea, cã reclamantul
nu a pretins cã au existat numeroase cauze în care a activat ca
tutore legal sau tutela legalã asupra lui K. ar fi consumat un timp
prea mare sau complex. În aºa fel, sarcina impusã reclamantului
nu pare a fi disproporþionatã.
Consideraþiile enumerate mai sus, permit Curþii sã concludã
cã activitãþile la care a fost obligat reclamantul nu constituie muncã
obligatorie sau forþatã. Pe cale de consecinþã, art.4 par.2 din
Convenþie nu a fost încãlcat.
Asupra art.14 coroborat cu art.4 din Convenþie
Reclamantul s-a plâns de faptul cã persoanele licenþiate în
drept ce nu activau ca notari publici sau avocaþi practicieni nu
erau supuse obligaþiei de a activa ca tutore legal, chiar dacã
beneficiau de aceleaºi studii ºi pregãtire profesionalã. Ca
exemplu, reclamantul a menþionat judecãtorii, procurorii,
funcþionarii publici ºi avocaþii particulari.
Reclamantul a argumentat cã, chiar dacã era necesarã o
reprezentare legalã în faþa instanþelor, tutorele legal putea solicita
o asistenþã juridicã din partea unui avocat. În opinia reclamantului,
faptul cã avocaþii practicieni erau numiþi tutori legali, în principal
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pentru a îndeplini îndatoririle out-of-court constituie o
discriminare.
Guvernul a contestat acest argument invocând prevederile
Convenþiei, ce a acordat statelor o anumitã marjã de apreciere
pentru a determina care cauze justificã un tratament diferit. În
aºa fel, un tratament diferit, fãrã justificare fapticã ºi rezonabilã,
ar fi dus la o încãlcare a Convenþiei.
Guvernul a recunoscut cã avocaþii practicieni ºi notarii publici
au fost numiþi tutori legali mai des decât alte persoane
competente. De asemenea, legea prevedea faptul ca
reprezentanþii acestor douã categorii sã fie numiþi tutori legali
dacã tutela necesita cunoºtinþe legale.
Totuºi, preferinþa acordatã acestor categorii nu era una
discriminatorie sau arbitrarã, dar era determinatã de faptul cã
aceste persoane erau cele mai potrivite în a reprezenta
persoanele aflate sub tutelã în instanþã. În plus, aceste categorii
beneficiau ºi de privelegiul de a reprezenta o persoanã în instanþã,
dacã valoarea creanþelor în litigiu a depãºit suma de 4000 euro.
Guvernul a subliniat cã, potrivit reglementãrilor interioare,
avocaþii practicieni ºi notarii publici puteau refuza tutela legalã,
numai în cazul în care aceºtia nu se puteau aºtepta în mod
rezonabil sã acþioneze în asemenea calitate.
Aprecierea Curþii
În jurisprudenþa sa constantã, Curtea reaminteºte cã art.14
completeazã celelalte prevederi substanþiale ale Convenþiei ºi
protocoalelor sale. Întrucât nu existã independent, art.14 produce
efecte numai în legãturã cu exercitarea drepturilor ºi libertãþilor
garantate de aceste prevederi. Deºi aplicarea art.14 nu
presupune o încãlcare a acestor prevederi  în acest sens fiind
autonom  nu poate exista loc pentru aplicarea sa decât dacã
faptele din litigiu fac parte din domeniul de aplicare a celor din
urmã.
În speþã nu a fost contestat faptul cã art.14 coroborat cu art.4
se va aplica. În lumina celor expuse, Curtea nu vede nici un motiv
pentru a da o altã concluzie.
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