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Dreptul la un proces echitabil este prevăzut în articolul 6 al Convenţiei
Europene a Drepturilor Omului 1 , alin. 1. Acesta se încadrează în categoria
drepturilor la justiţie. Aşa cum au subliniat şi judecătorii europeni 2 , acest drept
ocupă un loc important într-o societate democratică. Procesul echitabil este un
drept fundamental, întrucât reprezintă un ideal al unei justiţii reale care să
respecte drepturile omului, influenţa sa fiind foarte puternică atât în ordinea
internă cât şi în cea internaţională 3 .
Dreptul european al drepturilor omului tinde spre realizarea celei mai
eficiente modalităţi de protecţie a drepturilor omului; acesta este motivul pentru
care se impun a fi respectate o serie de garanţii generale şi speciale, care sunt
expres prevăzute în cuprinsul Convenţiei sau al protocoalelor adiţionale, la care
se adaugă garanţiile implicite, care se impun progresiv 4 .
Garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil, prevăzute de
textul Convenţiei sunt următoarele: dreptul de a se adresa unui tribunal
independent stabilit prin lege, dreptul de a se adresa unui tribunal imparţial,
dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil, efectuarea unei judecăţi publice
şi echitabile. Protocolul adiţional nr. 4 5 consacră o altă garanţie generală, şi
anume, limitarea constrângerii corporale.
Independenţa şi imparţialitatea sunt condiţii pe care trebuie să le
întrunească instanţa; acestea sunt şi cele mai importante condiţii care privesc

1
Curtea a utilizat acestă expresie în cazul Golder contra Regatului Unit, hotărârea din 21
februarie 1975, în Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului. Culegere selectivă, Editura
Polirom, Iaşi, 2000, p. 13.
2
J. -F. Renucci, Droit européen des droits de l`homme, Edition LGDJ, Paris, 2000, p. 229.
3
D. Gomien, Introducere în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, Editura All,
Bucureşti, 1996, p. 40.
4
Garanţiile procesului echitabil privesc atât faza deliberării cât şi faza preparatorie a
procesului. Cazul Imbroscia contra Italiei, hotărârea Curţii din 24 noiembrie 1993, Hotărâri ale
Curţii Europene a drepturilor omului, p. 394-402.
5
Semnat la Strasbourg, la data de 16 septembrie 1963, intrat în vigoare la 2 mai 1968.
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instanţa care este sesizată. În prealabil trebuie precizat faptul că acest tribunal
este instituit prin lege 6 .
În sensul european al termenului, tribunalul este un organism judiciar de
plină jurisdicţie; cu alte cuvinte, un control de legalitate trebuie exercitat de către
organul în cauză, atât asupra chestiunilor de drept, cât şi asupra celor de fapt.
Tribunalul trebuie să fie nu doar accesibil, ci şi apt să decidă asupra cauzei
deduse judecăţii. Această competenţă trebuie apreciată prin raportare, nu la
dreptul intern, ci la prevederile Convenţiei Europene. Totuşi, faptul că un organ
are alte atribuţii decât cele jurisdicţionale, nu implică în mod obligatoriu
concluzia că acel organ nu este un tribunal; din acest motiv unele organe
specializate sunt considerate a fi tribunale, în sensul european al termenului, în
special tribunalele militare, organele disciplinare ale penitenciarelor 7 .
Ca o cerinţă a acestui principiu, statul nu poate proceda în mod arbitrar
la transferuri de competenţă între tribunale şi jurisdicţiile administrative de
diferite categorii 8 .
Pentru a stabili dacă un organ este independent, judecătorii europeni iau
în considerare modul de desemnare a membrilor acestuia, precum şi durata
mandatului şi existenţa unor garanţii împotriva presiunilor exterioare 9 .
Judecătorii europeni acordă o mare importanţă aparenţei independenţei
tribunalului, după adagiul englezesc "justice must not only be done: it must also
be seen to be done" 10 .
Principiul subsecvent clauzei de independenţă şi de imparţialitate îl
constituie separaţia puterilor, dar nici Convenţia şi nici organele sale nu indică
mijloacele pentru a răspunde acestei cerinţe 11 .
Curtea a scos în evidenţă în cazul Langborger contra Suediei 12 cât este
de dificil este să se disocieze chestiunile de imparţialitate de acelea de
independenţă: în această cauză, petiţionarul contesta participarea anumitor
asesori consilieri municipali în instanţă într-o cauză referitoare la taxe şi chirii.
Curtea a concluzionat în sensul unei încălcări a art. 6, declarând că şi atunci când
sunt particulari calificaţi din punct de vedere tehnic pentru a trata o anumită
6

J.-F. Renucci, op. cit., p. 257.
Cazul Engel şi alţii contra Olandei, decizia Curţii din 8 iunie 1976, în Hotărâri ale Curţii
Europene, p. 25.
8
D. Gomien, op.cit., p. 46-47.
9
Geert Cortens, Doctrine, în Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, no.
3/2001, p. 498.
10
Nu este suficient ca justiţia să fie înfăptuită, ci este necesar să se “vadă” înfăptuirea justiţiei
11
D. Micu, Garantarea drepturilor omului în practica Curţii Europene a Drepturilor Omului
şi în Constituţia României, Editura All Beck, Bucureşti, 1998, p. 30.
12
J.-F. Renucci, op. cit., p. 260.
7

CONSIDERAŢII PRIVIND GARANŢIILE GENERALE ALE DREPTULUI...

175

problemă şi când nu există vreo raţiune de ordin subiectiv pentru a te îndoi de
integritatea lor personală, este totuşi important să fie păstrată aparenţa
caracterului obiectiv al imparţialităţii dar şi al independenţei 13 .
Independenţa judecătorului prezintă mai multe aspecte: independenţa
puterii judiciare în ansamblul său, în raport cu puterea executivă, independenţa
judecătorului, considerat individual, în raport cu puterea executivă, independenţa
judecătorului în raport cu părţile din proces, independenţa judecătorului în raport
cu colegii săi 14 .
Judecătorul trebuie să fie independent nu doar în raport cu puterea
executivă, dar şi în raport cu colegii săi. El trebuie să statueze în deplină
independenţă asupra cauzelor cu care este sesizat. Acesta trebuie, în cazuri
concrete, să cîntărească interesele societăţii în raport cu cele ale individului şi să
ţină seama de toate circumstanţele pertinente.
Toate controversele doctrinale şi jurisprudenţiale privind imparţialitatea
judecătorului ţin de tensiunea dintre două interese, cel al justiţiabilului, care are
dreptul de a fi judecat fără părtinire, şi cel al judecătorului, care are un drept
legitim de a fi respectat în funcţia sa 15 .
Imparţialitatea judecătorului este în mod deosebit importantă în
domeniul procesului penal, pentru că pune direct în joc onoarea şi libertatea
persoanelor, ceea ce implică o neutralitate şi o credibilitate neîndoielnică a
judecătorului.
Condiţia imparţialităţii este analizată din punct de vedere obiectiv şi
subiectiv. Aceste două “adjective” nu sunt însă pe deplin satisfăcătoare, căci
există o serie de neclarităţi. A fost sugerată chiar înlocuirea acestora, fiind
propuse noţiunile de “imparţialitate personală” şi “imparţialitate funcţională”;
mai mult, s-a propus şi conceptul de neutralitate a judecătorului 16 .
După o altă opinie, apare ca necesară realizarea unei distincţii între
imparţialitatea şi independenţa judecătorului. Se apreciază că este independent
judecătorul care nu este supus nici unor presiuni şi este imparţial judecătorul
care nu are prejudecăţi în soluţionarea cauzei cu care a fost sesizat 17 .
În ceea ce priveşte imparţialitatea subiectivă, trebuie determinat ceea ce
gândea judecătorul cu privire la circumstanţele procesului, presupune analiza
comportamentului său, pentru a afla dacă a putut să favorizeze sau să
13

D. Gomien, op.cit., p. 46-47.
Geert Cortens, art. cit., p. 498.
15
Regis de Gouttes, L’impartialité du juge. Connaître, traiter et juger, în Revue de science
criminelle et de droit pénal comparé, no 1/2003, p. 63-79.
16
J.- F. Renucci, op. cit., p. 261.
17
Regis de Gouttes, op.cit, p. 65.
14
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defavorizeze una dintre părţi. Aceasta este problema imparţialităţii personale a
judecătorului, asupra căreia Curtea aminteşte ori de câte ori are prilejul, că se
prezumă până la proba contrară 18 .
Cazurile care se încadrează în această categorie sunt bine cunoscute;
este cazul judecătorului care, înainte de a trece la judecarea fondului, lasă să se
înţeleagă că este deja convins de vinovăţia acuzatului, cazul judecătorului care
face afirmaţii rasiste la adresa uneia dintre părţi, cazul judecătorului a cărei
părtinire poate fi bănuită, datorită legăturilor de rudenie sau intereselor pe care
acesta le are faţă de una dintre părţi 19 . Această imparţialitate personală ţine de
fapt de procedura de recuzare a judecătorilor.
Al doilea criteriu al imparţialităţii, “obiectiv” sau “funcţional”, constă în
a stabili dacă imparţialitatea este asigurată în cadrul de funcţionare al jurisdicţiei,
independent de convingerile personale ale judecătorului sau de atitudinea
acestuia faţă de părţi 20 . Dacă principiul independenţei judecătorului are menirea
de a-l proteja de presiunile terţilor sau ale părţilor, principiul imparţialităţii are
menirea de a proteja părţile împotriva abuzurilor judecătorului” 21 .
Luarea în considerare a principiilor referitoare la imparţialitate a creat
numeroase controverse; 22 în ciuda acestora, luarea în considerare a acestor
principii permite asigurarea unei protecţii eficiente a intereselor justiţiabililor,
respectându-se în acelaşi timp imperativele interesului general şi al administrării
justiţiei. Din acest motiv se consideră că un judecător nu încalcă exigenţele
imparţialităţii prin simplul fapt că intervine de două ori în aceeaşi cauză; este
necesar ca prima intervenţie să se fi concretizat în luarea unei poziţii sau în
formularea unei aprecieri cu privire la cauza respectivă. Părtinirea nu există
decât atunci când judecătorul a rezolvat anterior fondul cauzei şi este evident că
împrejurarea că acesta cunoaşte dosarul cauzei sau că măsurile pe care le-ar fi
putut lua nu îl indică în mod obligatoriu ca fiind necompetent să judece cauza
respectivă. Aprecierea părtinirii depinde deci de circumstanţele fiecărui caz.
Jurisprudenţa Curţii Europene se află în contrast cu textul Convenţiei,
care exclude în mod categoric orice cumul de funcţii în justiţie, dar această
supleţe în interpretare trebuie aprobată, întrucât o prea mare rigiditate nu este de
dorit a se aplica în această materie.
Atenţia dată imparţialităţii se poate explica prin necesitatea asigurării
unei mai bune protecţii obiective a justiţiabilului; este în special cazul minorilor
18

Ibidem.
Ibidem.
20
J. - F. Renucci, op. cit., p. 261.
21
Regis de Gouttes, op. cit., p.64-65.
22
J. - F. Renucci, op. cit., p. 262.
19
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delincvenţi, caz în care judecătorul de instrucţie este şi judecătorul fondului.
Acest cumul a fost acceptat, întrucât pronunţarea unei măsuri benefice pentru
minor impune cunoaşterea personalităţii acestuia; datorită acestor considerente,
judecătorul de instrucţie este considerat a priori cel mai indicat pentru judecarea
cauzelor cu minori 23 .
Această concepţie a Curţii este susţinută în cazul Nortier contra
Olandei. 24 Judecătorul din această cauză acţionase înainte în calitate de
magistrat de instrucţie şi, în plus, a dat mai multe decizii referitoare la
prelungirea detenţiei sale provizorii 25 . Curtea a admis nesepararea funcţiilor
pentru judecătorul pentru minori. Această soluţie trebuie aprobată întrucât
cumulul de funcţii, în acest caz, poate fi considerat ca instrument al
imparţialităţii: principiul separării atribuţiilor constituie o garanţie de
imparţialitate în cazul justiţiei pentru persoanele majore împotriva prejudecăţii
judecătorului cu privire la vinovăţia acuzatului, în timp ce cumulul de atribuţii în
cazul minorilor este un instrument al imparţialităţii împotriva prejudecăţii asupra
aplicării unei pedepse minorului. Finalităţile procedurilor nu sunt similare întru
totul, dreptul penal al minorilor punând accentul pe socializarea minorului.
În ciuda acestor adaptări, principiul separaţiei funcţiilor justiţiei se
aplică cu forţă în celelalte cazuri 26 .
Curtea s-a pronunţat cu privire la independenţa şi imparţialitatea unei
curţi marţiale în cazul Findlay contra Regatului Unit 27 .
S-a pus problema de a şti dacă membrii curţii marţiale au fost
independenţi şi dacă organizarea procesului oferea garanţii suficiente de
imparţialitate.
În concret, toţi membrii curţii marţiale erau numiţi de către ofiţerul
convocator, iar acesta era subordonat ierarhic preşedintelui curţii. Acest ofiţer
putea, în circumstanţe stabilite, să dizolve curtea marţială înainte sau în timpul
desfăşurării procesului. Or, pentru a menţine încrederea în independenţa şi
imparţialitatea unui tribunal, aparenţele pot prezenta o mare importanţă.
Întrucât membrii curţii marţiale erau subordonaţi ofiţerului convocator,
Findlay putea să aibă îndoieli fondate pe elemente obiective, cu privire la
independenţa şi imparţialitatea instanţei.

23

Idem, p. 266.
V. Berger, op.cit., p. 178. Aceeaşi problemă există şi în cazul Franţei, unde judecătorul de
minori este şi judecător de instrucţie, după care soluţionează cauza.
25
Idem, p.179.
26
J.- F. Renucci, op. cit., p. 266-267.
27
V. Berger, op. cit., p. 252.
24
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Ofiţerul convocator a exercitat funcţiile ofiţerului confirmator, aşa încât
decizia curţii marţiale nu producea efecte decât după ce era ratificată de către
ofiţer, iar acesta putea chiar să modifice pedeapsa dacă credea de cuviinţă.
Aceste împrejurări sunt contrare principiului potrivit căruia puterea de
da o decizie obligatorie nesusceptibilă de a fi modificată de o autoritate judiciară
şi inerentă noţiunii înseşi de “tribunal” şi poate trece drept un element de
independenţă cerut de art. 6 par. 1.
Curtea a considerat că acuzaţiile lui Findlay cu privire la independenţa şi
imparţialitatea tribunalului au fost fondate pe elemente obiective şi a decis că art.
6 par. 1 a fost încălcat. Această decizie se înscrie în linia jurisprudenţei Curţii
privind imparţialitatea funcţională şi aparenţa necesară a unei justiţii imparţiale
şi independente 28 .
În cazul Airey contra Irlanda, Curtea Europeană s-a pronunţat cu
privire la accesul efectiv la un tribunal 29 .
În sesizarea din iunie 1973 dna Airey susţinea îndeosebi că au fost
încălcate mai multe articole din Convenţie: art. 6 par. 1, pentru că, în practică, i
s-a negat dreptul de a sesiza un tribunal pentru a cere despărţirea în fapt, din
cauza cheltuielilor procedurale prohibitive; art. 8 deoarece statul nu oferă o cale
de atac în justiţie accesibilă pentru deciziile referitoare la drepturile şi obligaţiile
decurgând din legislaţia în materie familială.
Curtea a susţinut că deşi Convenţia enunţă în esenţă drepturi civile şi
politice, unele din aceste drepturi au elemente de natură economică sau socială
în care se continuă. Instaurarea unui sistem de ajutor judiciar constituie un
mijloc de a garanta acest acces dar există şi altele, ca de exemplu simplificarea
procedurii. În lumina ansamblului acestor circumstanţe, Curtea a concluzionat că
dna Airey nu a beneficiat de un drept efectiv de acces la Înalta Curte 30 .
Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil reprezintă o condiţie
deosebit de importantă pentru existenţa credibilităţii în justiţie şi în eficienţa
acesteia. Această condiţie presupune îndeplinirea unei cerinţe de celeritate,
desfăşurarea lentă a activităţii de justiţie ducând de foarte multe ori la
condamnarea statelor pe plan european.
Calcularea termenului rezonabil poate să determine unele dificultăţi.
Pentru a putea evalua noţiunea de durată rezonabilă a procedurilor, trebuie mai
întâi determinat începutul şi sfârşitul acestora. Conform jurisprudenţei Curţii
28
L.- E. Pettitti, Chronique internationale, în Revue de science criminelle et de droit penal
comparé, no.4/1997, p. 889-891.
29
Hotărârea Curţii din 11 septembrie 1979, Hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor
Omului, p. 77- 86.
30
V. Berger, op. cit., p. 134-136.
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Europene, începutul (dies a quo) este fixat la momentul la care statul a îndeplinit
în privinţa celui interesat un act din care acesta a înţeles sau ar fi trebuit să
înţeleagă că Ministerul public va începe urmărirea penală asupra sa 31 . Se
impune, din acest motiv, realizarea unor distincţii, atât pentru dies a quo, cât şi
pentru dies ad quem 32 .
Termenul dies a quo conduce la o apreciere diferită în funcţie de natura
litigiilor. În materie civilă, data de plecare pentru calculul duratei este în
principiu, data la care a fost sesizată instanţa competentă, în afară de cazul în
care este necesară sesizarea în prealabil a unei autorităţi administrative. În
materie penală, în schimb, perioada care trebuie luată în considerare începe la
data la care bănuielile care privesc persoana interesată încep să producă
repercusiuni grave asupra situaţiei sale. Ca o regulă generală, data reţinută este
cea a notificării oficiale, emise de autoritatea competentă, conţinând reproşul de
a fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală 33 .
Termenul dies ad quem conduce la aceleaşi aprecieri, oricare ar fi tipul
litigiului. În materie civilă, ca şi în materie penală, perioada care trebuie luată în
considerare acoperă ansamblul procedurii, expertizele şi căile de atac. A fost
precizat faptul că în materie penală, perioada ia sfârşit atunci când situaţia
recurentului încetează de mai fi afectată de faptul că acesta se găseşte sub
acuzaţiile pendinte împotriva sa. În principiu, data importantă din acest punct de
vedere este aceea la care decizia privind temeinicia acuzaţiei penale este dată, fie
că este vorba de o decizie favorabilă sau nu 34 .
Trebuie subliniat faptul că faza executării deciziei intră în cadrul
procesului echitabil, ceea ce este semnificativ pentru extensiunea garanţiilor
instituite de art. 6 şi pentru dorinţa judecătorilor europeni de a asigura deplină
eficienţă dispoziţiilor Convenţiei 35 .
Termenul rezonabil este o noţiune subiectivă, care poate varia după cum
este vorba despre cauze civile sau penale. În materie penală, Curtea a stabilit că
termenul începe să curgă de la notificarea oficială, provenind de la o autoritate
competentă, cu privire la învinuirea de a fi săvârşit o faptă penală. Curtea a
apreciat că durata de şase ani la nivel intern (urmată de şase ani pentru a epuiza
procedura controlului de la Strasbourg) răspunde condiţiei de termen rezonabil
prevăzut de art. 6. În materie civilă, Curtea a concluzionat în sensul unor
31

Geert Cortens, Doctrine, Revue de science criminelle et de droit penal comparé, no. 3/2001,
p. 498.
32
Temenul dies a quo reprezintă data de plecare de la care se calculează durata procedurii, iar
termenul dies ad quem reprezintă momentul în funcţie de care se consideră încheiată procedura.
33
D. Micu, op. cit., p. 31.
34
J. - F. Renucci, op. cit., p. 272.
35
Idem, p. 273.
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încălcări ale art. 6 în cauze în care o procedură de divorţ a durat nouă ani sau
şase ani şi şapte luni pentru a obţine o hotărâre definitivă într-o acţiune în
responsabilitate 36 .
Judecătorii ţin cont de circumstanţele fiecărui caz pentru a se pronunţa,
respingând orice apreciere in abstracto 37 . Din acest motiv sunt luate în
considerare diverse criterii, însă trebuie precizat că nici unul nu este decisiv,
întrucât judecătorii europeni fac întotdeauna o apreciere globală 38 . Aceste criterii
constau în complexitatea cauzei, atitudinea recurentului şi a autorităţilor
competente.
Comportamentul recurentului face obiectul unei analize din partea
judecătorilor europeni. Uneori acest comportament poate fi chiar cauza
încetinelii procedurale; în această ipoteză, recurentul nu este îndreptăţit să se
plângă de încetineala cu care s-a desfăşurat procedura. În această situaţie se va
afla recurentul dacă va schimba des avocatul sau dacă va comunica cu întârziere
probele necesare desfăşurării judecăţii. Aceeaşi va fi situaţia şi atunci când
recurentul abuzează de căile de recurs; exercitarea unei căi de atac prevăzute de
lege nu poate fi criticată, decât dacă atitudinea recurentului este de rea-credinţă,
în sensul că exercitarea căilor de atac ar fi abuzivă, cu efect dilatoriu, în acest
caz neputând fi invocată nerespectarea exigenţelor privind durata rezonabilă de
soluţionare a acuzei 39 .
În cauza Giancarlo Lambardo contra Italiei şi Francesco Lambardo
contra Italiei, 40 Curtea europeană s-a pronunţat asupra duratei proceduri.
Curtea a arătat unele dificultăţi care prin ele însele nu justifică durata
întinsă a procedurilor. În ceea ce priveşte argumentele guvernului deduse din
supraîncărcarea volumului de muncă al Curţii de Conturi (în cazul F. Lombardo)
şi al Curţii Constituţionale (G. Lombardo) şi referitoare la termenele necesare
îndeplinirii anumitor formalităţi (G. Lombardo), nu ar putea intra în calcul.
Întârzierile observate în proceduri s-au arătat a fi destul de importante pentru ca
durata totală să fie considerată excesivă, existând deci încălcarea art. 6 par. 1 în
ambele cazuri 41 .
În cazul Ringeisen contra Austriei, 42 Curtea Europeană s-a pronunţat cu
privire la durata unei detenţii provizorii şi a unei proceduri penale.
36

Idem, p. 33.
J.- F. Renucci, op. cit., p. 273.
38
Ibidem.
39
Cazul Dobbertin contra Franţei, hotărârea Curţii din 25 februarie1993, în J.- F. Renucci,
op.cit., p. 274.
40
V. Berger, op. cit., p. 232.
41
Idem, p. 233.
42
Hotărârea Curţii din 23 iunie1973, în V. Berger, op. cit., p. 236.
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Reclamantul a denunţat îndeosebi încălcarea art. 5 par. 3 şi art. 6 par. 1
din Convenţie: al doilea din cauza duratei procedurilor urmate în acelaşi dosare,
ca şi pentru refuzul Curţii Constituţionale de a examina alegaţiile referitoare la
parţialitatea unor membri ai Comisiilor regionale de tranzacţii mobiliare.
Curtea a susţinut că durata urmăririlor pentru escrocherie rezultă atât
din complexitatea cauzei cât şi din nenumăratele cereri şi recursuri ale lui
Ringeisein, care tindeau nu numai spre punerea sa în libertate, dar mai ales spre
recuzarea celei mai mari părţi a magistraţilor competenţi ca şi la trimiterea
cauzei la alte jurisdicţii. Această procedură este valabilă într-o largă măsură,
pentru bancruta frauduloasă. Curtea a concluzionat că nu a avut loc o încălcare a
art. 6 par. 1.
Principiul judecării cauzei în şedinţă publică şi în mod echitabil este
prevăzut în art. 6 par. 1. Importanţa acestei duble garanţii este considerabilă,
publicitatea şi echitatea unei judecăţi constituind cerinţe esenţiale ale unui
proces echitabil.
Publicitatea şedinţei de judecată se impune pentru a proteja justiţiabilul
împotriva unei justiţii secrete care să scape controlului publicului, permiţând
păstrarea încrederii justiţiabilului în instituţia judiciară, iar această transparenţă
contribuie la realizarea unui proces echitabil şi a finalităţilor acestuia 43 .
Limitări ale acestui principiu au fost prevăzute de art. 6 par. 1; accesul în
sala de şedinţă poate fi interzis presei sau publicului pe timpul întregului proces
sau doar parţial, dacă este în interesul moralităţii, al ordinii publice sau al
securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesul minorilor
sau protecţia vieţii private a părţilor o impun sau în cazurile considerate strict
necesare de către judecător, atunci când, în circumstanţe speciale, publicitatea
judecăţii ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei 44 .
Aceste limitări nu privesc însă decât faza dezbaterilor, pentru
pronunţarea deciziei nefiind prevăzută nici o limitare, Curtea neacceptând
limitări implicite 45 .
Cerinţa publicităţii trebuie apreciată după ansamblul procesului, luând în
considerare specificul diferitelor faze ale procedurii; Curtea a afirmat că trebuie
controlate realităţile procedurii, modalităţile de aplicare ale art. 6 par. 1, în
funcţie de particularităţile instanţei de care este vorba 46 . Cu alte cuvinte, această
modulaţie intervine într-un dublu punct de vedere. Pe de o parte, intervine în
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cazul publicităţii audierilor, întrucât lipsa dezbaterilor publice va fi apreciată în
mod diferit în funcţie de circumstanţe; procesul nu va fi echitabil dacă
publicitatea în faţa instanţei superioare nu permite repararea încălcării invocate,
dar va fi echitabil dacă se consideră că cerinţa publicităţii a fost respectată
anterior 47 .
Pe de altă parte, publicitatea intervine şi pentru faza judecăţii; Curtea
refuză orice interpretare literală în ceea ce priveşte mijloacele folosite de către
autorităţile naţionale pentru a asigura publicitatea deciziilor justiţiei.
În cazul Pretto şi alţii contra Italiei 48 Curtea s-a pronunţat referitor la
absenţa pronunţării publice a unei hotărâri a Curţii de Casaţie, statuând în
materie civilă şi durata procedurii.
R. Pretto şi mai mulţi membri ai familiei sale au susţinut că nu a fost
audiată cauza într-un termen rezonabil şi că hotărârea Curţii de casaţie nu a fost
pronunţată în audienţă publică, în pofida art. 6 par. 1 din Convenţie.
În cazul nepronunţării publice a hotărârilor judecătoreşti, Curtea a arătat
că numeroase state contractante folosesc de mult timp, pe lângă lectura cu voce
tare, alte mijloace de a face publice deciziile jurisdicţiilor lor. Ea a apreciat că
redactorii Convenţiei nu au putut să neglijeze această împrejurare şi nu cred deci
că trebuie să opteze pentru o interpretare literală în materie, astfel încât forma
publicităţii judecăţii, prevăzută de dreptul intern al statului reclamat, trebuie
apreciată în lumina particularităţilor procedurii la care se referă şi în funcţie de
scopul şi obiectul art. 6 par. 1.
În cazul în care nu a avut loc o pronunţare a hotărârii în şedinţă publică,
orice persoană poate să consulte hotărârea sau să-şi procure o copie a acesteia de
la grefă. Lipsa pronunţării publice nu a încălcat deci art. 6 par. 1 49 .
Echitatea judecăţii impune o apreciere in concreto a cauzei, de aşa
natură încât respectul scrupulos al garanţiilor formulate de art. 6 nu este
întotdeauna sinonim cu noţiunea de proces echitabil; este cazul unor garanţii
prevăzute pentru materia penală care se pot impune şi pentru materia civilă sub
riscul apariţiei inechităţii procesului. Judecătorii europeni efectuează o apreciere
globală pentru a verifica dacă procedura este în conformitate cu exigenţa
echităţii 50 .
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Articolul 1 al Protocolului nr. 4 precizează că nici o persoană nu
trebuie să fie privată de libertate pentru motivul că nu poate să execute o
obligaţie contractuală 52 . Utilitatea acestui text este restrânsă, având în vedere
faptul că măsura constrângerii corporale este căzută în desuetudine în ţările
europene 53 .
Interdicţia privării de libertate priveşte numai neexecutarea unei
obligaţii contractuale. Rezultă faptul că măsura constrângerii corporale subzistă
atunci când obligaţia persoanei nu este de natură contractuală, adică atunci
aceasta rezultă dintr-o decizie de putere publică.
În consecinţă, art. 1 al Protocolului nr. 4 nu prezintă decât un interes
limitat, aşa cum s-a observat, întrucât exclude constrângerea fizică într-un
domeniu în care nu mai este utilizată de mult timp. De fapt, prin raportare la art.
7 şi la principiul legalităţii pot fi identificate răspunsurile legate de constrângerea
corporală.
Acest principiu se aplică în concret tuturor sancţiunilor care au un
caracter punitiv, indiferent care este instanţa care a pronunţat-o.
Curtea Europeană a stabilit de altfel că măsura constrângerii fizice este o
“pedeapsă”, pentru că scopul său este nu doar de a exercita un efect disuasiv, dar
în plus, poate să determine o privare de libertate cu caracter punitiv 54 .
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