JURISPRUDENÞÃ
Hotãrârea Curþii Europene a
Drepturilor Omului pronunþatã
în cauza Olujić c. Croaþiei în
data de 05.02.2009
Starea de fapt

Î

n anul 2006, împotriva reclamantului,
judecãtor ºi preºedinte al Curþii Supreme de
Justiþie a Croaþiei ºi membru al Consiliului
Naþional Judiciar (CNJ) al Croaþiei, a fost
formulatã de catre Guvernul Croaþiei o cerere la
CNJ prin care se solicita cercetarea disciplinarã
a acestuia pentru sãvârºirea a douã presupuse
abateri disciplinare. Reclamantul era acuzat cã
în decursul anului 1996 ar fi întreþinut relaþii
sexuale cu un minor ºi cã, începând cu anul 1995
ar fi protejat interesele ºi activitãþile financiare a
douã persoane cunoscute pentru activitãþi
infracþionale.
Guvernul a solicitat aplicarea unei sancþiuni
disciplinare severe, mergând pânã la excluderea
din profesie a magistratului ºi destituirea sa din
funcþia de preºedinte a Curþii Supreme de
Justiþie.
Totodatã, s-a solicitat ºi excluderea provizorie
din profesie a magistratului, pânã la finalizarea
cercetãrilor.
În data de 21.11.1996 a fost demaratã procedura de cercetare disciplinarã a reclamantului
în faþa CNJ, iar pe 05.12.1996, reclamantul a
solicitat retragerea din completul disciplinar a trei
membri ai CNJ care ºi-ar fi exprimat opinii privind
vinovãþia sa prin mijloacele de informare în
masã.
Pe data de 09.01.1997, cererea reclamantului
a fost respinsã, dezbaterile desfãºurându-se fãrã
public, deºi reclamantul solicitase formal
participarea publicului la dezbateri. Cererea
reclamantului de permitere a accesului publicului
la dezbateri a fost respinsã pe motiv cã prin
absenþa publicului s-ar asigura atât protecþia

intereselor reclamantului cât ºi protecþia imaginii
justiþiei.
În data de 14.01.1997, prin decizie a CNJ, se
constatã sãvârºirea unei abateri disciplinare de
cãtre reclamant, prin apariþia în public a magistratului cu douã persoane condamnate pentru
diverse infracþiuni ºi pentru folosirea funcþiei sale
în vederea protejãrii intereselor celor douã
persoane între 1995 ºi 1996.
Prin aceeaºi decizie, CNJ a respins restul
acuzaþiilor împotriva magistratului ca nefondate,
aplicându-i acestuia sancþiunea revocãrii din
functie ºi excluderii din profesie.
În martie 1997 reclamantul a sesizat Curtea
Constituþionalã a Croaþiei pentru inechitatea
procedurilor desfãºurate împotriva sa în fata CNJ
ºi pentru încãlcarea dreptului la respectarea
corespondenþei în cadrul acestor proceduri.
Pe data de 17.04.1998, Curtea Constituþionalã desfiinþeazã decizia de sancþionare a
CNJ, pe motiv cã interceptãrile telefonice si
mãrturia unui membru al CNJ ce a fãcut parte
din completul disciplinar nu au fost obþinute ºi
administrate conform legii. Cauza a fost retrimisã
la CNJ.
În data de 23.09.1998 s-a reluat cercetarea
disciplinarã în faþa CNJ, iar reclamantul a solicitat
retragerea din completul disciplinar a patru
membri ai CNJ. Dintre cei patru, o persoanã
vizatã s-a retras din complet de bunã voie, iar
pentru ceilalþi trei cererea a fost respinsã.
Totodatã, reclamantul a cerut sã fie permis
accesul publicului la dezbateri. Cererea sa a fost
respinsã cu motivarea sumarã cã prin absenþa
publicului de la dezbateri se urmãreºte protejarea
intereselor reclamantului.
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În cadrul acestei reluãri a cercetãrii
disciplinare, Guvernul ºi-a retras toate acuzaþiile
împotriva reclamantului, în afarã de cea privind
socializarea în public cu cele douã persoane
cunoscute a fi fost condamnate pentru diferite
infracþiuni.
Guvernul a solicitat ascultarea a 5 martori în
vederea dovedirii acuzaþiilor sale, iar completul
a aprobat ascultarea a 4 dintre aceºtia,
adãugând încã 3 martori din oficiu.
La termenul din data de 01.10.1998 s-a
aprobat prezenþa în sala a reprezentanþilor
OSCE ºi UNHCR, care au fost însã avertizaþi sã
nu dezvãluie nici o informaþie privind derularea
dezbaterilor, sub ameninþarea sancþiunilor
penale.
La acest termen, au fost audiaþi martorii
propuþi, care au afirmat cã într-adevãr, în
anumite ocazii, reclamantul a fost vãzut în public
în compania celor douã persoane cu antecedente penale. Cele douã persoane în cauzã,
ascultate la acelaºi termen, au afirmat cã nu au
relaþii apropiate cu reclamantul ºi cã s-au întâlnit
cu anumite ocazii cu reclamantul, însã numai în
public ºi numai în prezenþa altor persoane.
Reclamantul a solicitat martori în vederea
dovedirii relaþiilor sale reale cu cele douã
persoane în cauza, însã CNJ respinge cererea
de administrare a probelor pe motiv cã obiectul
probei ar fi fost deja clarificat în cauzã, ºi cã
lãmuriri suplimentare nu sunt necesare.
La termenul din 07.10.1998, reclamantul
declarã cã procedura disciplinarã demaratã
împotriva sa este motivatã politic, din pricina
opoziþiei sale faþã de înalþi oficiali ai statului, în
ce priveºte conceptul de putere judecãtoreascã
ºi cã în anul 1996 a fost sfãtuit sã demisioneze
din funcþia sa, fiindu-i oferit în schimb un post
de ambasador.
Prin decizia din 07.10.1998, CNJ afirmã cã
reclamantul a savârºit o abatere disciplinarã
gravã prin aceea cã s-a întâlnit în public cu cele
douã persoane cunoscute cu antecedente
penale ºi prin aceasta a prejudiciat grav imaginea
justiþiei. Pentru aceasta, a fost exclus din
magistraturã ºi revocat din funcþia de preºedinte
a Curþii Supreme de Justiþie din Croaþia.
Contestaþia reclamantului împotriva deciziei
la Curtea Constituþionalã a fost respinsã ca
neîntemeiatã.
În perioada situatã între prima decizia a CNJ
ºi cea emisã dupã rejudecarea cauzei, cei trei
membri ai CNJ, a cãror recuzare din complet a
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fost solicitata de petent, au exprimat opinii clare
în sensul vinovãþiei reclamantului, inclusiv prin
intermediul mijloacelor de informare în masã.
Cu privire la pretinsa încalcare a art. 6 par.
1 din Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului
Reclamantul a invocat încãlcarea art. 6 din
Convenþie prin: lipsa de imparþialitate a celor trei
membri CNJ a cãror revocare a fost solicitatã,
lipsa nejustificatã a publicului de la dezbateri,
lipsa imparþialitãþii procedurii desfãºurate
împotriva sa ºi durata excesivã a procedurii.
Cu privire la admisibilitatea cererii
Guvernul a invocat inadmisibilitatea cererii,
motivând cã funcþia de Preºedinte a Curþii
Supreme de Justiþie este o demnitate publicã
ce implicã în mare mãsurã exercitarea puterii
de stat, iar în cadrul procedurii privind desemnarea sau revocarea acestuia, art. 6 din Convenþie nu îºi gãseºte aplicarea, nefiind vorba de
o procedurã judiciarã.
Totodatã, Guvernul a afirmat cã în cazul
rãspunderii disciplinare a judecãtorilor, în
calitatea lor de funcþionari ai statului, revocarea
acestora constituie atribut suveran al statului,
nesupus cenzurii Curþii Europene a Drepturilor
Omului, mai ales cã legea naþionalã interzice în
aceasta situaþie accesul la o instanþã naþionalã.
Curtea recunoaºte argumentele Guvernului
privind importanþa funcþiei reclamantului dar
constatã cã, atâta timp cât în cauzã a fost vorba
ºi de excluderea reclamantului din magistraturã,
aceste argumente nu pot fi acceptate.
Totodatã, Curtea afirmã cã este de acord cã
în materia disputelor dintre stat ºi funcþionarii sãi,
a cãror funcþie implicã exercitarea puterii de stat,
art. 6, în principiu, nu este aplicabilã, atâta timp
cât statele menþin putere suveranã în sfera
administraþiei interne. Aceste constatãri au fost
cuprinse ºi in cauza Pellegrin împotriva Franþei.
Curtea a exprimat deja opinia cã, deºi
sistemul judiciar nu face parte în mod direct din
administraþia publicã, totuºi se observã cã faþã
de specificul exercitãrii activitãþii jurisdicþionale,
implicã exerciþiul puterii de stat ºi parþial,
argumentele guvernului sunt aplicabile (cauza
Pitkevitch c. Rusiei).
Cu toate acestea, prin decizia în cauza
Eskelinen c. Finlandei, Curtea atestã o
extindere a criteriilor de apreciere privind
aplicabilitatea art. 6 în cazul concedierii unor
funcþionari ai statului ºi atestã aplicabilitatea
articolului 6 în cazul îndepãrtãrii funcþionarilor

publici, cu excepþia cazului în care legea internã
prevede expres interdicþia contestãrii deciziei în
instanþã.
Sub acest aspect, în cauzã se observã cã
legislaþia internã prevede accesul reclamantului
la Curtea Constituþionalã, pentru aceleaºi motive
cu cele invocate in fata Curþii, iar în cazul admiterii plângerii de cãtre Curtea Constituþionalã,
decizia CNJ este casatã.
Astfel fiind, Curtea apreciazã cã în cauzã a
existat acces la o instanþa internã pentru reclamant, fiind aplicabil astfel ºi art. 6 din Convenþie,
ºi observã totodatã cã inclusiv instanþa
disciplinarã din cadrul CNJ îndeplineºte condiþiile
unui tribunal imparþial stabilit de lege, astfel cã
aplicabilitatea garanþiilor art. 6 nefiind limitatã la
procedurile desfãºurate în faþa unei instanþe
integrate in sistemul judiciar al statului.
În ceea ce priveºte calitatea unui anumit
organism de tribunal independent, se observã
cã una dintre condiþiile esenþiale priveºte
imparþialitatea ºi independenþa membrilor sãi. În
ceea ce priveºte componenþa CNJ, se observã
cã membrii acestui organ sunt independenþi faþã
de executiv atât în privinþa atribuþiilor lor legale
cât ºi financiar, prin aceea cã, deºi bugetul este
stabilit de Parlament, repartiþia ºi execuþia
bugetarã este datã exclusiv în sarcina
preºedintelui CNJ.
În concluzie, se considerã cã reclamantul a
avut acces la instanþe în privinþa excluderii sale
din magistraturã, art. 6 fiind aplicabil atât în
privinþa procedurii desfãºurate în faþa CNJ cât
ºi în privinþa celei desfãºurate în faþa Curþii
Constituþionale.
Apãrãrile Guvernului împotriva susþinerilor reclamantului.
Guvernul afirmã cã, având în vedere
specificul cauzei, imparþialitatea completã a
membrilor CNJ nu putea fi asiguratã, mai ales
cã însuºi reclamantul era un membru CNJ ºi
avea relaþii personale cu membrii acestui
organism. De asemenea, publicul este de
principiu exclus de la lucrãrile CNJ, iar CNJ a
hotãrârt sã nu facã o excepþie nici în cazul
reclamantului pentru a proteja interesele
acestuia cât ºi interesele justiþiei.
Cu privire la imparþialitatea celor trei
membri ai CNJ
În vederea analizãrii imparþialitãþii unui
judecãtor, Curtea considerã cã este de o
importanþã fundamentalã analiza încrederii pe
care judecãtorul o prezintã în faþa societãþii în

general ºi în faþa
În vederea analizãrii
justiþiabilului în speimparþialitãþii unui
cial (vezi cauza Pajudecãtor, Curtea
dovani c. Italiei).
considerã
cã este de o
Pentru a deterimportanþã
mina dacã un anufundamentala analiza
mit judecãtor a
încrederii pe care
judecat în mod
judecãtorul
o prezintã
imparþial, se vor
în faþa societãþii în
aplica douã criterii
general ºi în faþa
de analizã, urmãjustiþiabilului în
rindu-se un criteriu
special.
subiectiv, în cadrul
cãruia se analizeazã convingerea personalã sau interesele
judecãtorului într-o cauzã datã ºi un criteriu
obiectiv, în cadrul cãruia se analizeazã garanþiile
exterioare oferite de judecãtor în privinþa
imparþialitãþii sale.
În ceea ce priveºte primul criteriu, Curtea a
afirmat deja cã în aceastã privinþã existã o
prezumþie de imparþialitate a judecãtorului pânã
la proba contrarie (cauza Hauschildt c.
Danemarcei), motiv pentru care analiza se va
axa în principal asupra criteriului obiectiv.
Cu toate acestea, Curtea, analizând din punct
de vedere subiectiv imparþialitatea judecãtorilor
din prezenta cauza, observã cã judecãtorii au
datoria de a pãstra discreþia absoluta asupra
cauzei, deoarece, în cazul emiterii unor opinii
publice privind cauza ºi vinovãþia persoanei
cercetate, se poate crea în conºtiinþa publicã
aparenþa imparþialitãþii lor (cauza Buscemi
împotriva Italiei). În cauza de faþã, declaraþiile în
presã ale judecãtorilor privind vinovãþia
reclamantului au creat în special în conºtiinþa
reclamantului temeri privind lipsa imparþialitãþii
judecãtorilor.
În privinþa analizei criteriului obiectiv, Curtea
observã, aºa cum a mai afirmat (cauza
DeCubber c. Belgiei) cã aparenþa imparþialitãþii
joacã un rol important din punctul de vedere al
criteriului obiectiv. În cauza citatã, Curtea a
afirmat cã nu este suficient ca jusþia sã fie
înfãptuitã ci este necesar sã se ºi observe
înfãptuirea justiþiei. În cauza de faþã, prin
afirmaþiile publice fãcute de judecãtori, aceºtia
au manifestat o lipsã de imparþialitate faþã de
reclamant, existând astfel o încalcare a art. 6.
Cu privire la publicitatea ºedinþelor CNJ
Curtea observã în primul rând cã legea
internã exclude, de principiu, participarea
publicului la ºedinþele CNJ. Nu este sarcina Curþii
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analizarea legislaþiei naþionale in abstracto, ci
Curtea trebuie sã analizeze doar aspectele
concrete ale cauzei deduse judecãþii.
Totuºi, Curtea reaminteºte cã în lumina art.
6 din Convenþie, garantarea principiului
publicitãþii desfãºurãrii ºedinþelor de judecatã
pentru fiecare persoanã este una din garanþiile
importante oferite de Convenþie. Cu toate
acestea, este permis instanþelor interne sã
interzicã, în cazuri excepþionale, accesul publicului la dezbateri, în vederea asigurãrii intereselor minorilor, a intimitãþii persoanelor sau în
vederea asigurãrii bunului mers al justiþiei.
În cauza de faþã, se observã cã în pofida
cererii petentului, CNJ a interzis accesul publicului la dezbateri ºi, deºi s-a permis accesul
reprezentantilor OSCE ºi UNHCR, aceasta nu
a asigurat în nici o mãsurã respectarea garanþiilor
prevãzute de art. 6, atâta timp cât aceºti
reprezentanþi au fost avertizaþi sã nu dezvãluie
conþinutul dezbaterilor.
În privinþa motivelor prin care s-a justificat
mãsura interzicerii accesului publicului, Curtea
observã cã în cauzã, obiectul procesului era unul
dezbãtut pe larg în mediile publice, stârnind un
amplu interes în cadrul opiniei publice, fiind
oportunã asigurarea unei publicitãþi corecte ºi
complete a dezbaterilor. Mai mult, în lumina
funcþiei publice a reclamantului, precum ºi a
acuzaþiilor privind politizarea acþiunii disciplinare,
era atât în interesul reclamantului cât ºi în
interesul opiniei publice sã se asigure o
publicitate realã a dezbaterilor.
Lipsa de publicitate nu a fost remediatã nici
în faþa Curþii Constituþionale deoarece nici
aceasta nu a asigurat dezbateri publice.
Cu privire la principiul egalitãþii armelor
Reclamantul a pretins prin cerere cã probele
propuse de el în cadrul procedurii disciplinare
nu au fost admise, încalcandui-se astfel garanþiile
oferite de art. 6.
Curtea afirmã cã, deºi nu este rolul Curþii de
a aprecia asupra regulilor impuse pentru admisibilitatea probelor în proceduri interne (cauza
Sheck c. Elveþiei) ºi nici nu îºi substituie interpretarea sa despre legile interne, interpretãrii
instanþelor interne, Curtea este totuºi chematã
sã aprecieze dacã modalitatea generalã de
propunere ºi administrare a probelor a fost în
concordanþã cu garanþiile unui proces echitabil
(cauza Dombo Beheer B.V. c. Olandei).
Sub acest aspect se remarcã faptul cã
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motivarea instanþei interne privind inadmisibilitatea probelor pe argumentul cã aspectele ce
urmau a fi stabilite prin probele reclamantului
erau deja stabilite ºi cã nu erau necesare
clarificãri suplimentare nu sunt suficiente, mai
ales în lumina afirmaþiilor petentului ºi ale celor
douã persoane cu care a fost acuzat de a fi
socializat, potrivit cãrora relaþiile lor nu erau unele
apropiate.
Mai mult, observându-se cã, deºi nu este rolul
Curþii sã aprecieze asupra temeiniciei acuzaþiilor
formulate împotriva Reclamantului, este rolul
acesteia sã aprecieze dacã reclamantului i-au
fost asigurate garanþiile prevãzute de art. 6,
Curtea concluzioneazã cã refuzarea administrãrii
probelor solicitate de reclamant, coroboratã cu
admiterea tuturor probelor solicitate de cãtre
guvern, reprezintã o încãlcare principiului
egalitãþii armelor.
Cu privire la durata procedurii
Curtea observã cã din cele douã faze ale
procedurii desfãºurate împotriva reclamantului,
prima fazã, încheiatã cu casarea deciziei iniþiale
a CNJ de cãtre Curtea Constituþionalã, a fost
finalizatã într-un termen foarte scurt, iar în cea
de a doua fazã a procedurii, procedura
desfãsuratã în faþa CNJ privind rejudecarea
cererii, a fost de asemenea finalizatã într-un
termen foarte scurt.
Cu toate acestea, judecarea constestaþiei
reclamantului împotriva celei de a doua decizii
CNJ la Curtea Constituþionala, începutã în
decembrie 1998 ºi finalizatã în decembrie 2004
a fost excesiv de lungã ºi, deºi se recunoaºte
rolul deosebit al Curþii Constituþionale în cadrul
sistemului de drept, constatã cã a existat o
încalcare a art. 6 ºi sub aspectul termenului
rezonabil.
Cu privire la pretinsa încãlcare a art. 13
CEDO:
Reclamantul a afirmat cã nu a beneficiat de
un remediu efectiv la o instanþã internã, prin care
sã invoce lipsa imparþialitãþii procedurii
desfãºurate împotriva sa.
Curtea a observat cã plângerea nu conþine
niciun indiciu privind vreo încãlcare a art. 13 ºi
va respinge aceste susþineri ca vãdit neîntemeiate, conform art. 35 par. 3 ºi 4 din Convenþie.
Traducere ºi adaptare realizate de
Angelica Cruceanu ºi Attila Kis

