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Proiectul ACTIONES 
 

“Active Charter Training through Interaction Of Nat ional ExperienceS” (ACTIONES) 
Este un proiect finanțat de UE sub coordonarea Centrului de Cooperare Judiciară al UE și 
implicând 17 parteneri: 7 instituții academice, o asociație europeană de judecători și 9 
instituții naționale însărcinate cu instruirea judecătorilor și a avocaților. A început în data de 
1 noiembrie 2015 și va dura până la data de 31 octombrie 2017. 

Proiectul ACTIONES se bazează pe premisa că un standard ridicat și coerent al protecției 
drepturilor fundamentale în UE necesită mai mult decât simpla cunoaștere a Cartei 
Drepturilor Fundamentale a UE. Aceasta trebuie să fie completată de sensibilitate socială și 
politică profundă, conștientizare și rapiditate în adoptarea soluțiilor procedurale oferite de 
diferitele instanțele juridice, deschiderea spre interacțiune și disponibilitatea de a se angaja 
în schimburi de opinii. Aceste calități trebuie cultivate prin conștientizarea limitelor de timp 
și a resurselor pe care judecătorii și avocații le întâmpină în munca lor de zi cu zi. Proiectul 
își propune să ofere răspunsuri la toate nevoile de mai sus printr-un set de evenimente de 
formare transnaționale și locale, care se vor baza pe un set de instrumente ușor de utilizat, 
prin care practicienii din domeniul juridic vor cunoaște tehnicile interacțiunii verticale și 
orizontale între instanțele naționale și europene, asigurând punerea efectivă în aplicare a 
Cartei europene a drepturilor fundamentale și remedierea adecvată a încălcărilor sale. 

 

Termeni de utilizare 

 
Acest document poate fi utilizat și distribuit în mod liber, cu condiția ca documentul în sine să 
nu fie modificat sau scurtat, să se acorde creditul autorilor, fiind citați în mod adecvat. Pentru 
întrebări și comentarii, vă puteți adresa Coordonatorului de Modul: madalina.moraru@eui.eu 
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MIGRA ȚIE ŞI DREPTUL LA AZIL 

Partea I  – Analiza domeniului juridic 

I. Lista prevederilor relevante care fac parte din Sistemul european comun 
de azil (SECA) și legislația europeană: 

1. Directiva Recast privind condițiile de calificare - Directiva 2011/95/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea 
beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru 
persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției 
acordate (reformare), JO L 337/9, 20 decembrie 2011; 

2. Directiva Recast privind condițiile de primire - Directiva 2013/33/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea 
solicitanților de protecție internațională (reformare), OJ L 1980/96, 29 iunie 2013;  

3. Directiva Recast privind procedurile de azil - Directiva 2013/32/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și 
retragere a protecției internaționale (reformare), OJ L 180/160, 29 iunie 2013;  

4. Regulamentul Dublin III - Regulamentul (UE) Nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a 
statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate 
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid 
(reformare), OJ L 180/31, 29 iunie 2013; 

5.  Regulamentul Recast Eurodac - Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac ”pentru compararea 
amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de 
stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 
examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților 
de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul 
asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de 
instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la 
scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (reformare), OJ L 180/1, 29 iunie 2013; 

6. Directiva privind returnarea – Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală, OJ L 348/9, 
24.12.2008. 

Pentru a urmări evoluția legislației SECA, contribuția CJUE la dezvoltarea legislativă, 
domeniul specific de aplicare a Cartei UE la subiectul azilului și migrație și o prezentare de 
ansamblu a rezultatelor interacțiunilor judiciare în domeniul azilului și migrației ilegale, vezi 
Modulul ACTIONES cu privire la azil și migrație, varianta în limba engleză. 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

8 

 

II.  Specificitatea utilizării Cartei Drepturilor Fundamentale (CDF) a Uniunii  
Europene în dreptul Sistemului european comun de azil și transpunerea 
Directivei privind returnarea 
 

Prezentare generală - remarci introductive 

Mai multe prevederi ale Cartei au fost invocate, până acum, în domeniul azilului și migrației 
ilegale: demnitatea umană (Articolul 1); interzicerea torturii și a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante (Articolul 4); dreptul la libertate și la siguranță 
(Articolul 6); dreptul la respectarea vieții private și de familie  (Articolul 7); libertatea de 
gândire, de conștiință și de religie și dreptul la obiecție pe motive de conștiință (Articolul 
10); dreptul la azil (Articolul 18); principiul nereturnării  (Articolul 19(2)); dreptul la bună 
administrare (Articolul 41); dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil 
(Articolul 47); aplicarea pe teritoriul Marii Britanii și al Irlandei a Cartei UE în condițiile 
Articolului 51 (de exemplu, cauza N.S. Și alții );  precum și principiul proporționalității în 
cazurile de restrângere a drepturilor fundamentale (Articolul 52).  

Multe dintre aceste drepturi fundamentale își găsesc un corepondent în Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului (Convenția) Cu excepția dreptului la azil, a dreptului la bună 
administrare și a dreptului la obiecție pe motive de conștiință, care sunt specifice Cartei, 
celelalte drepturi fundamentale sunt, de asemenea, consfințite în Convenție: interzicerea 
torturii și a tratamentelor inumane (Articolul 4 CDF și Articolul 3 al Convenției); dreptul la 
libertate (Articolul 6 CDF și Articolul 5 al Convenției); dreptul la respectarea vieții private 
și de familie (Articolul 7 CDF și Articolul 8 al Convenției); libertatea de gândire, conștiință 
și religie (Articolul 10 al Cartei și Articolul 9 al Convenției); Interzicerea expulzărilor 
colective (Articolul 19 al Cartei și Articolul 4 din Protocolul 4 la Convenție); dreptul la un 
proces echitabil și la căi de atac eficiente (Articolul 47 al Cartei și Articolul 143 al Conveției 
invocate de obicei îpreună cu alte drepturi prevăzute de Convenție, precum: Articolele 3, 5 
sau 4 din Protocolul 41). Există, de asemenea, diferențe în ceea ce privește aplicarea 
drepturilor fundamentale corespondente. De exemplu, dreptul la o cale de atac eficientă și la 
un proces echitabil prevăzut de Cartă prevede dreptul la o acțiune eficientă în fața unei 
instanțe judecătorești, spre deosebire de dreptul la o cale de atac eficientă prevăzut de 
Convenție care garantează accesul la o autoritate (imparțială și independentă).2 

Este important de sublinit faptul că aplicarea Convenției în domeniul azilului și migrației 
ilegale este limitată datorită faptului că: 1) spre deosebire de Cartă, aceasta nu include un 
drept propriu-zis la azil; 2) dreptul la un proces echitabil și o cale de atac eficientă nu se 
aplică cauzelor privind azilul și migrația ilegală; cu toate că Articolul 13 al Convenției a fost 
invocat în cauze privind migrația și azilul, acest lucru s-a întâmplat numai prin coroborare cu 
alte prevederi ale Convenției, cum ar fi Articolele 3, 5(1)(f), 8, și Articolul 4 din Protocolul 4.  

                                                 
1  În mod special, prevederea potrivit căreia o cale de atac introdusă împotriva unei măsuri de strămutare trebuie să aibă efect 
suspensiv, cum este cazul în Čonka v. Belgia, CEDO (2002), Cauza Nr. 51564/99, alin.. 79; Gebremedhin v. Franța, CEDO, 
(2007), Cauza Nr. 25389/05, alin. 58. 
2  Puteți găsi detalii cu privire la acest subiect în capitolul referitor la Articolul 47 la Cartei UE. 
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Aplicarea drepturilor Cartei presupune existența unor cerințe specifice care le diferențiază de 
aplicarea drepturilor prevăzute în Convenție. Articolul 51(1) prezintă subiecții pasivi ai 
obligațiilor prevăzute de Carta, stipulând faptul că această Cartă de aplică atât organismelor 
UE cât și statelor membre atunci când acestea „pun în aplicare ”dreptul Uniunii. În 
conformitate cu Articolul 51, prevederile Cartei UE sunt aplicabile numai în domeniul de 
aplicare al dreptului UE, ceea ce înseamnă, în esență, că trebuie să existe o legătură cu o 
prevedere legislativă a UE de rang primar sau secundar.  Singura cerință privind pragul de 
aplicare a Cartei se referă, prin urmare, la verificarea situației în care legea UE se aplică 
circumstanțelor specifice vizate.3 

 

Diferitele funcţii ale Cartei UE 

1. Standard de interpretare a legislaţiei UE, inclusiv pentru stabilirea de noi norme sau 
drepturi fundamentale care nu sunt expres reglementate în legislaţia secundară a UE 

De exemplu, în cauza M.A. (C-648/11), CJUE a stabilit că art. 24 para. (2) CDF impune ca 
o solicitare de azil formulată de un minor neînsoţit să fie analizată în Statul Membru în care 
se găseşte minorul, chiar dacă nu este prezent niciun membru al familiei (în sensul 
Articolului 8 Dublin III). Un exemplu suplimentar, este stabilirea dreptului la audiere în 
cadrul procedurilor de returnare, drept care nu este expres prevăzut nici în Capitolul III 
privind garanţiile procedurale, nici în Capitolul IV privind luarea în custodie din Directiva 
privind returnarea. 

În Boudjlida (a se vedea fișa de caz nr. 21) CJUE a dezvoltat dreptul de a fi ascultat în cadrul 
procedurilor de returnare, drept care nu este expres prevăzut de Articolul 12 și 13 din 
Capitolul privind garanțiile procesuale ale Directivei Returnării. 

2. Standard de stabilire a validității legislaţiei secundare a UE 

Validitatea mai multor motive de luare în custodie publică a solicitanţilor de azil [art. 8(3) 
Directiva privind condiţiile de primire4] a fost contestată în lumina dreptului la libertate, aşa 
cum este statuat în art. 6 CDF şi art. 5(1)(f) şi (2)-(5) Convenţie. În situaţiile în care o 
chestiunea privind validitatea legislaţiei secundare a UE este dedusă judecăţii unei instanţe 
naţionale, aceasta din urmă are obligaţia de a formula o trimitere preliminară, întrucât doar 
CJUE are competenţa de a declara invaliditatea unui act normativ al Uniunii (art. 267(b) 
TFUE şi doctrina Foto-Frost5). În cauza J.N., instanţa olandeză a ridicat problema validităţii 
of art. 8(3)(e) din Directiva privind condiţiile de primire, în lumina art. 6 CDF şi art. 5(1)(f) 
Convenţie. Se poate observa  că art. 6 CDF nu prevede în mod expres excepţiile şi garanţiile 
procedurale consacrate în art. 5 Convenţie. Pe de altă parte, art. 52(3) CDF impune ca cele 
două articole să fie interpretate în mod similar. 

Art. 5(1)(f) Convenţie prevede în mod expres două temeiuri  pentru arestare sau detenţie: (1) 
pentru împiedicarea pătrunderii ilegale pe teritoriu a unui RTT sau în scopul derulării unei 

                                                 
3 Mai multe informații cu privire la domeniul de aplicare a Cartei UE și a factorilor care pot declanșa această aplicare se pot 
regăsi în Modulul ACTIONES cu privire la domeniul de aplicare a Cartei UE. 
4 Protecţia siguranţei naţionale sau a ordinii publice, art. 8(3)(e), vezi – Cauza C-601/15 PPU J.N.; recent, temeiuri pentru 
verificarea identităţii sau naţionalităţii unei persoane şi riscul de sustragere (vezi Cauza C-18/16, K, în curs de soluţionare) 
5 Pentru detalii suplimentare, vezi Modulul ACTIONES pe tema tehnicilor de interacţiune judiciară. 
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proceduri de deportare sau extrădare. Art. 8(3) din Directiva privind condiţiile de primire 
prevede 6 motive pentru plasarea în detenţie a unui solicitant de azil. În cauza J.N., CJUE a 
statuat că art. 8(3)(e) (Directiva 2013/32) îndeplineşte cerinţele Convenţiei, întrucât articolul 
în cauză prevede că: 

� Motivele de detenţie se prevăd în dreptul intern;  

� Art. 8(1) interzice plasare în detenţie pentru unicul motiv că persoana în cauză a 
formulat o cerere de protecţie internaţională; şi 

� Art. 8(2) prevede că plasarea în detenţie are loc doar atunci când se dovedeşte a fi 
necesar, pe baza unei analize individuale, în cazul în care nu se pot aplica efectiv 
măsuri mai puţin coercitive. 

� Alte limitări şi garanţii procedurale sunt prevăzute la art. 9.  

CJUE a concluzionat că „ faptul că procedura de soluţionare a cererii de azil se află în 
desfăşurare nu exclude posibilitatea detenţiei în scopul deportării, întrucât respingerea cererii 
ar putea avea ca efect executarea unui ordin de deportare deja emis, astfel încât procedura de 
repatriere se afla încă în curs, în temeiul prevederilor art. 5(1) f) Convenţie. ”S-a arătat că 
această interpretare corespunde cu cea a CEDO în cauza Nabil v Hungary. 

În timp ce CJUE a confirmat conformitatea acestor prevederi secundare ale UE, cauza este 
importantă, în special în actualul context politic, pentru a reaminti că nu doar activităţile 
Statelor Membre sunt examinate în lumina prevederilor Cartei UE, ci şi acţiunile, politicile şi 
opţiunile legislative ale instituţiilor, organismelor şi agenţiilor UE.6 

3. Standard de interpretare a constituţiei şi legislaţiei naţionale 

Hotărârea Cur ţii Constituţionale a Sloveniei discutată în subsecţiunea cu privire la art. 
19(2) CDF oferă un exemplu de utilizare a drepturilor prevăzute în Cartă pentru stabilirea 
standardelor corespunzătoare în materia protecţiei drepturilor fundamentale prin constituţia 
unei ţări. CC a Sloveniei a interpretat art. 8 din Constituţie în lumina art. 19(2) CDF, atunci 
când a examinat constituţionalitatea art. 106 din Legea privind protecţia internaţională, articol 
care limita tipul probelor care puteau fi administrate în cazul reînnoirii măsurilor de protecţie 
subsidiară. În acest context, protecţia subsidiară putea fi înnoită doar pentru motivele pentru 
care fusese acordată protecţia iniţial (in casu, protecţia subsidiară fusese acordată pe motivul 
existenţei unor ameninţări grave şi specifice la adresa vieţii unei persoane; s-a refuzat cererea 
de reînnoire formulată pe motive de violenţă refusal to renew based on indiscriminate 
violence).  

Ca urmare a respingerilor în instanţa de contencios administrativ şi de către Curtea Supremă, 
Curtea Constituţională a declarat prevederea ca fiind neconstituţională, pe motivul 
naturii absolute a principiului nereturnării şi al obligaţiei de examinare ex nunc. Această 
interpretare corespunde cu o altă hotărâre dată ulterior de CEDO în cauza F.G. v Suedia. 
CEDO impune autorităţilor naţionale obligaţia de a examina din proprie iniţiativă toate 
informaţiile aduse la cunoştinţa lor, chiar dacă solicitantul nu doreşte să folosească sau refuză 
să prezinte anumite probe (in casu, convertire de la religia musulmană la creştinism, în 

                                                 
6  Vezi, de exemplu, cauzele T-192/16 şi T-257/16. 
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Suedia). Totodată, Curtea a stabilit obligaţia de examinare ex nunc a faptelor şi probelor în 
astfel de cauze. 

4. Standard de verificare a validităţii legislaţiei naţionale  – Carta folosită ca temei pentru 
neaplicarea legislaţiei naţionale 

Efectul suspensiv al apelului în procedurile de azil şi returnare (ca  garanţie procedurală 
conform art. 47 CDF) a fost clar recunoscut de CJUE în hotărârile preliminare date în cauzele 
Abdida şi Tall (Fişa cazului 18), care au avut un impact important şi asupra jurisprudenţei şi 
legislaţiei naţionale. În prezent, este clar că, indiferent de regulile de procedură naţionale, 
Statele Membre sunt obligate să asigure efectul suspensiv de drept al apelului împotriva unei 
decizii privind azilul sau returnarea, în cazurile în care prin expulzarea/transferul într-o terţă 
ţară persoana în cauză ar fi supusă riscului de tortură sau rele tratamente. Această obligaţie a 
fost stabilită de CJUE în temeiul art. 19(2) şi art. 47 CDF, în cazul imigranţilor fără permis de 
şedere grav bolnavi, precum şi în cazul solicitanţilor de azil ale căror cereri au fost respinse 
(vezi mai mult în subsecţiunea cu privire la art. 47 CDF). 

De exemplu, aceasta a fost situaţia în Belgia, ca urmare a hotărârilor preliminare date în 
cauzele Abdida şi Tall. Instanţele nu au aplicat legea belgiană, lege care nu recunoştea 
efectul suspensiv de drept al apelului formulat pe motive medicale împotriva deciziei 
administrative, decizie care refuza dreptul de şedere/protecţia subsidiară şi impunea persoanei 
în cauză să părăsească teritoriul Uniunii şi să se întoarcă în ţara de origine (Abdida, C-
562/13). 

5. Standard pentru analiza acţiunilor autorităţilor publice: 

Curtea Constituţională a Cehiei a examinat procedurile aplicate de autorităţile naţionale 
pentru executarea ordinelor de expulzare a cetăţenilor străini necooperanţi, în lumina 
standardelor stabilite prin  art. 4 CDF (fişa cazului 3). Curtea Constituţională a constatat că 
următoarele acţiuni: 

� lipsa comunicării privind data plecării, 

� folosirea gazului lacrimogen, 

� folosirea cătuşelor şi 

� transportarea persoanei în aeroport cu ajutorul unui cărucior pentru bagaje, 

laolaltă cu faptul că susţinerile nu au fost investigate cu celeritate şi temeinicie, au constituit 
o încălcare a interdicţiei relelor tratamente prevăzută atât de legislaţia naţională, cât şi de 
art. 4 CDF. 

Suplimentar, atunci când sunt puse în pericol drepturile fundamentale ale grupurilor 
vulnerabile, se pare că instanţele naţionale dau prioritate respectării drepturilor fundamentale 
ale cetăţenilor din terţe ţări, mai degrabă decât aplicării formale a procedurilor de azil.7 În 
cauza ZAT şi alţii8, Tribunalul Superior din Marea Britanie a emis o hotărâre etalon în care 
acordă prioritate reunirii unor minori neînsoţiţi cu familia, în temeiul art. 8 Convenţie, mai 
                                                 
7 În mod special, în cazurile în care sunt implicaţi minori neînsoţiţi şi în care sunt posibile încălcări ale prevederilor art. 8 din 
Convenţie şi art. 7 sau 24 din Cartă. 
8 Tribunalul Superior din Marea Britanie, The Queen on the application of ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ and LAM v. 
Secretary of State for the Home Department, R/15401/2015; JR/154015/2015 
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degrabă decât aplicării formale a procedurilor de reunificare prevăzute de Regulamentul 
Dublin III. 

6. Extinderea puterilor judecătoreşti 

Jurisprudenţa CJUE în materia utilizării Cartei a avut efect şi asupra puterilor judecătorilor 
din Statele Membre. În majoritatea ţărilor din UE, judecătorii de contencios administrativ 
sunt învestiţi cu responsabilitatea controlului procedurilor/revizuirii deciziilor în materia 
azilului şi returnării. Cauzele discutate în acest modul ilustrează modul în care Carta UE 
permite judecătorilor nu doar să caseze decizii administrative care se încalcă drepturile 
prevăzute de Cartă, ci şi să formuleze astfel de decizii, prin impunerea unor măsuri 
alternative la ordinele de detenţie sau prin stabilirea unor reguli de procedură conforme cu 
prevederile Cartei (vezi Cauza C-146/14 PPU Mahdi, ECLI:UE:C:2014:1320)  

 

III.  Sumar al cadrului legislativ privind protecţia internaţională în România9 
Protecţia internaţională este reglementată în România, la nivel constituţional, în Titlul II 
Drepturi, libertăţi, îndatoriri, respectiv la art. 18 care vorbeşte despre cetăţenii străini şi  
apatrizi. Potrivit art. 18 Cetăţenii străini şi apatrizii alin. (2) din Constituţia României, 
republicată, (2) Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea 
tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte. 

Deşi la o analiză a textului concret, pe care ne ferim să o numim hermeneutică, ar putea părea 
că singurul drept recunoscut refugiatului este cel prevăzut de art. 18 din Constituţie10, trebuie 
subliniat că există şi alte drepturi fundamentale de care refugiatul beneficiază, direct sau 
indirect. 

O astfel de precizare este necesară cu atât mai mult cu cât la nivelul celui mai cunoscut şi mai 
important instrument internaţional de drepturi fundamentale, respectiv Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului, dreptul la refugiu nu este consacrat explicit. 

În această linie de discuţie, alte drepturi de care beneficiază refugiaţii / solicitanţii de azil 
includ dreptul de a fi protejat dreptul la viaţă al refugiatului şi dreptul la a nu fi supus torturii, 
tratamentelor inumane sau degradante, dreptul la muncă, la educaţie, pe teritoriul statului care 
oferă refugiu, drepturi procedurale (dreptul la un proces echitabil) recunoscut persoanelor 
supuse jurisdicţiei oricărui stat membru al Consiliului Europei şi implicit al Uniunii Europene 
etc. 

2. La nivel de legislaţie primară românească, protecţia internaţională - care include statutul 
de refugiat, protecţia subsidiară şi protecţia temporară, este reglementată prin Legea 
nr.122/2006 privind azilul în România. 

Potrivit menţiunilor din corpul legii, aceasta transpune: Directiva 2001/55/CE a Consiliului 
din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în cazul 
unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între 
eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor 
                                                 
9 Autor: Claudiu Drăgușin, judecator Judecătoria Sectorului 4, București. 
10 Printr-o coincidenţă remarcabilă, se observă că numărul textului Cartei fundamentale a drepturilor omului care consacră 
dreptul la azil este acelaşi - art. 18. 
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acestei primiri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 212 din 7 
august 2001; Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la 
reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 
octombrie 2003; art. 2 lit. f), art. 12 alin. (3a) şi (3b) şi art. 19a alin. (1) şi (2) din 
Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor 
ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, Ediţie specială 2007, capitolul 19 - «Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie», 
volumul 6, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului în 
vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie internaţională, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011; Directiva 
2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 
standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe 
sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru 
refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la 
conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 
337 din 20 decembrie 2011, cu excepţia art. 7 şi art. 9 alin. (3); Directiva 2013/32/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de 
acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia art. 49; Directiva 
2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a 
standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia anexei I. 

3. În baza acestei legi au fost adoptate Norme de punere în aplicare, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1251/2006. 

4. În esenţă, Legea nr. 122/2006 reglementează mai multe proceduri de acordare a protecţiei 
internaţionale, respectiv:  

a) procedura pentru acordarea statutului de refugiat (art. 23 şi urm. şi art. 34 şi urm.) – 
forma de protecţie principală, acordată pentru protecţia faţă de acte de persecuţie, cu 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege; 

b) procedura pentru acordarea protecţiei subsidiare (art. 26 şi urm. şi art. 34 şi urm.) – 
formă de protecţie subsidiară statutului de refugiat, care se acordă în condiţiile prevăzute de 
lege, în lipsa existenţei unor acte de persecuţie; 

c) procedura pentru acordarea protecţiei temporare (art. 130 şi urm.) – formă de protecţie 
cu caracter excepţional menită să asigure, în cazul unui flux masiv sau al unui flux masiv 
iminent de persoane strămutate din ţări terţe care nu se pot întoarce în ţara de origine, 
protecţie imediată şi temporară unor astfel de persoane, în special dacă există şi riscul ca 
sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa 
eficientă, în interesul persoanelor în cauză şi al altor persoane care au nevoie de protecţie; 

d) procedura de reunificare a familiei (art. 71 şi urm.) – formă de protecţie instituită la cererea 
beneficiarului protecţiei internaţionale în România, pentru membrii familiei sale. 
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5. De asemenea, Legea nr. 122/2006 conţine reglementări pentru o serie de proceduri 
adiacente celor trei enumerate anterior, dintre care le reamintim pe cele mai semnificative: 

a) procedura pentru încetarea sau anularea formei de protecţie (art. 98 şi urm.) – procedura 
care reglementează condiţiile pentru anularea sau încetarea formei de protecţie acordate; 

b) procedura accelerată (art. 75 şi urm.) – procedură activată în ipoteza în care într-o cerere 
pentru acordarea protecţiei internaţionale este evident că nu sunt îndeplinite condiţiile legale; 
una dintre diferenţe faţă de procedura ordinară este şi calea de atac, hotărârea pronunţată în 
procedură accelerată fiind definitivă. 

c) procedura de acordare a accesului la o nouă procedură de protecţie (art. 88 şi urm.) – 
procedură în urma căreia solicitantul de protecţie internaţională căruia i s-a respins anterior 
cererea, poate face o nouă cerere în condiţiile în care sunt invocate elemente noi, care nu au 
putut fi prezentate din motive neimputabile solicitantului şi care au apărut pe parcursul sau 
după finalizarea procedurii anterioare sau de la data finalizării procedurii de azil anterioare au 
survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ în ţara de origine, de natură 
a avea consecinţe grave pentru solicitant; 

d) procedura privind determinarea statului membru responsabil, potrivit Regulamentului 
(UE) nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin III) (art. 115 şi urm.) – prin această procedură este 
determinat statul membru al Uniunii Europene, responsabil (competent) să soluţioneze 
cererea de protecţie internaţională (cerere pentru acordarea statutului de refugiat sau a 
protecţiei internaţionale), în acord cu criteriile prevăzute în regulamentul european indicat, 
aplicabil direct pe teritoriul României. 

6. Legislaţia privind azilul este complementară cu legislaţia care reglementează regimul 
juridic al străinilor, respectiv al persoanelor care nu fug de persecuţie, dar care se află pe 
teritoriul României din diferite motive (migraţie, inclusiv econoomică, turism, studii etc.), 
legal (cu viză acordată de autorităţile competente ale statului român) sau ilegal (fără viză, cu 
intrare ilegală de teritoriu sau cu viza cu perioada de persmisiune de şedere expirată). 

Această legislaţie este reprezentată de OUG nr. 194/2002. 

7. Unul dintre elementele comune, care prezintă importanţă din perspectiva ambelor 
legislaţii, atât din perspectiva celei referitoare la protecţia internaţională, cât şi din 
perspectiva celei referitoare la regimul străinilor, este instituţia custodiei publice. 

Din această perspectivă, se remarcă faptul că prin Legea nr. 331/2015, începând cu data de 
24.12.2015 au fost aduse mai multe modificări şi completări la Legea nr. 122/2006, pentru 
aducerea la zi a legislaţiei României, în raport cu ultimul pachet legislativ adoptat în cadrul 
Sistemului Comun European de Azil, adoptat la nivelul Uniunii Europene11. 

Prezintă relevanţă din perspectiva prezentei discuţii Secţiunea 11 din capitolul II, referitoare 
la posibilitatea restrângerii unor drepturi ale solicitanţilor de protecţie internaţională. 

În cadrul acestei secţiuni este reglementată măsura luării în custodie publică, aceasta fiind 
o măsură restrictivă, cu natură juridică non-penală. 

                                                 
11 Sistemul european comun de azil  - https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en 
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8. În materia refugiaţilor,  luarea în custodie publică se poate dispune, în următoarele 
situaţii: 

a) în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil 

Luarea în custodie publică se dispune, în scris, prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de 
către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti, pe o perioadă de 30 de zile, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru 
Imigrări împotriva solicitantului care prezintă un risc ridicat de sustragere de la procedura 
transferului. 

Prezintă risc ridicat de sustragere de la procedura transferului solicitantul care se află în una 
dintre următoarele situaţii: a) a trecut ilegal frontiera de stat a României şi a fost depistat în 
sistemul Eurodac cu una sau mai multe cereri de protecţie internaţională depuse pe teritoriul 
altui stat membru; b) a trecut ilegal frontiera externă a statelor membre ale Uniunii Europene 
ori a statelor asociate în sensul actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene sau a fost 
surprins încercând să treacă ori a trecut ilegal frontiera de stat a României, iar cererea de 
protecţie internaţională a fost depusă ulterior reţinerii sale; c) a trecut sau a încercat să treacă 
ilegal frontiera de stat a României după depunerea cererii de protecţie internaţională în 
România; d) a fost depistat că a intrat ilegal pe teritoriul României sau că se află pe teritoriul 
României fără drept de şedere şi a depus o nouă cerere de protecţie internaţională după 
realizarea efectivă a transferului în statul membru responsabil; e) nu a respectat una dintre 
măsurile impuse în sarcina sa; f) solicitantul se opune transferului în statul membru 
responsabil. 

Prelungirea duratei de luare în custodie publică se dispune de către curtea de apel în a cărei 
rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată a Inspectoratului 
General pentru Imigrări, depusă cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului luării în 
custodie publică. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în 
custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă. 

Perioada de luare în custodie publică a solicitanţilor de protecţie internaţională nu poate 
depăşi 6 luni şi poate fi extinsă în mod excepţional, pe o perioadă suplimentară ce nu poate 
depăşi 12 luni. 

Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică în condiţiile alin. (1) pot 
depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială 
se află locul de cazare, care este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data 
primirii. Hotărârea instanţei este definitivă. Plângerea împotriva măsurii luării în custodie 
publică nu suspendă măsura luării în custodie publică şi nici procedura determinării statului 
membru responsabil. 

b) în cadrul procedurii de îndepărtare sau expulzare de pe teritoriul României 

În situaţia în care se constată că stărinului îi sunt aplicabile instituţia interzicerii expulzării 
sau a suspendării expulzării, în condiţiile prevăzute de art. 101 alin. (8) din OUG nr. 
194/2002, structura specializată pe probleme de azil competentă este obligată să analizeze 
cererea de protecţie internaţională şi să se pronunţe prin hotărâre motivată în fapt şi în drept, 
în termen de 3 zile, asupra acordării accesului la procedura ordinară de azil sau respingerii 
cererii de protecţie internaţională.  
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În cazul în care cererea de protecţie internaţională este respinsă, iar solicitantul depune 
plângere împotriva hotărârii de respingere a cererii de protecţie internaţională, acesta rămâne 
în custodie publică până la pronunţarea unei hotărâri. 

În situaţia în care măsura custodiei publice expiră înainte de emiterea sau, după caz, 
pronunţarea unei hotărâri cu privire la acordarea sau, după caz, de neacordarea accesului la 
procedura ordinară, aceasta poate fi prelungită pentru a asigura punerea în executare a 
măsurii de îndepărtare sau de expulzare, în condiţiile OUG nr. 194/2002 

9. Luarea în custodie publică, din perspectiva OUG nr. 194/2002 (legislaţia privind 
străinii ),  este măsura de restrângere temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul României, 
dispusă împotriva străinilor în scopul îndeplinirii tuturor demersurilor necesare îndepărtării 
sub escortă. 

Măsura se dispune în scris prin ordonanţă motivată în drept şi în fapt de către procurorul 
anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă 
de 30 de zile, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, împotriva 
străinului care nu poate fi îndepărtat sub escortă în termen de 24 de ore şi care se află în una 
dintre următoarele situaţii: a) prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă; b) 
evită ori împiedică pregătirea returnării sau procesul de îndepărtare sub escortă; c) face 
obiectul expulzării. 

Prezintă risc de sustragere de la îndepărtarea sub escortă: a) străinul care prezintă risc de 
sustragere de la executarea voluntară a obligaţiei de returnare potrivit art. 83 alin. (3); b) 
străinul declarat indezirabil; c) străinul care nu a respectat termenul de plecare voluntară; d) 
străinul căruia i-a fost revocată tolerarea. 

Prelungirea duratei de luare în custodie publică prevăzute la alin. (2) pentru străinii care nu 
pot fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de către curtea 
de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la solicitarea motivată 
a Inspectoratului General pentru Imigrări. Instanţa trebuie să se pronunţe înainte de expirarea 
termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea instanţei este definitivă. 

Perioada de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării 
nu poate depăşi 6 luni şi poate fi extinsă în mod excepţional, pe o perioadă suplimentară ce 
nu poate depăşi 12 luni. 

În situaţia în care, ulterior luării în custodie publică a unui străin, se constată că acestuia îi 
sunt aplicabile prevederile referitoare la interzicerea sau suspendarea returnării, măsura luării 
în custodie publică încetează de drept. În situaţia în care străinul formulează pentru prima 
dată o cerere de protecţie internaţională, măsura luării în custodie publică încetează la data 
acordării accesului la procedura ordinară de azil. La formularea unei cereri de acces la o nouă 
procedură de azil, măsura luării în custodie publică încetează la data acordării accesului la 
noua procedură. Fac excepţie situaţiile în care, pentru raţiuni de securitate naţională sau 
ordine publică, se impune îndepărtarea sub escortă a străinului sau menţinerea acestuia în 
custodie publică până la finalizarea procedurii pentru acordarea unei forme de protecţie. 

Străinii împotriva cărora s-a dispus luarea în custodie publică pot depune, în termen de 5 zile, 
plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care 
este obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii.  
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În cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări, din oficiu sau la solicitarea străinului, 
constată faptul că nu mai există posibilitatea îndepărtării sub escortă în perioada pentru care a 
fost instituită măsura custodiei publice, dispune încetarea măsurii luării în custodie publică şi 
acordarea tolerării. Decizia de respingere a cererii străinului poate fi contestată în termen de 5 
zile la curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, care este 
obligată să o soluţioneze în termen de 3 zile de la data primirii.  

Inspectoratul General pentru Imigrări analizează oportunitatea menţinerii măsurii luării în 
custodie publică, la intervale de maximum 3 luni. În cazul familiilor cu minori luate în 
custodie publică, analiza se efectuează 

10. Natura juridică a măsurii luării în custodie publică este una controversată, existând 
dispoziţii legale şi jurisprudenţă a Curţii Constituţionale în considerarea unui alt act normativ, 
respectiv art. 97 alin. (1) [actual art. 101 alin. (1)] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
194/2002 privind reglementarea regimului juridic al străinilor, în care se afirmă că aceasta 
reprezintă o măsură administrativă, dispusă de magistrat, de restrângere temporară a 
libertăţii de circulaţie, iar nu o sancţiune privativă de libertate, neavând natură penală.12 

În acelaşi timp, cu greu se poate nega faptul că măsura în discuţie reprezintă o restrângere a 
libertăţii persoanei, nu doar o restrângere a libertăţii ei de mişcare, în măsura în care persoana 
este plasată într-un spaţiu închis, la dispoziţia autorităţilor, fără posibilitate de a părăsi locaţia, 
cu un program strict reglementat prin norme administrative cum ar fi Regulamentul centrelor 
de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul ministerului 
administraţiei şi internelor nr. 121/2014. Din acest punct de vedere, dacă prin paragraful 20 
din Decizia nr. 650/201413, instanţa constituţională a calificat arestul la domiciliu ca o măsură 
restrictivă de libertate, cu atât mai mult ar trebui calificată la fel măsură luării în custodie 
publică, condiţiile pe care aceasta din urmă le impune fiind mai restrictive. 

Fără a clarifica dezbaterea cu privire la natura juridică a măsurii custodiei publice, respectiv 
dacă este o măsură restrictivă a libertăţii de mişcare (de deplasare) sau o măsură restrictivă de 
libertate, Legea nr. 331/2015 prin care au fost introduse reglementările respective în Legea 
nr. 122/2006 are meritul de a impune reguli în privinţa plasării solicitantului de protecţie 
internaţională într-o stare restrictivă de libertate (fie a libertăţii de mişcare, fie a libertăţii 
individuale), şi de a institui căi procedurale de contestare a măsurii respective în faţa unui 
judecător. 

În orice caz, este totuşi de natura evidenţei, că măsura luării în custodie publică trebuie 
interpretată şi aplicată în acord cu dispoziţiile Directiva nr. 2008/115/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune 
                                                 
12 Opinia Curţii Constituţionale este singulara in cadrul instanțelor statelor membre; a se vedea European Synthesis Report 
on the Judicial Implementation of Chapter IV of the Return Directive Pre-Removal Detention, p. 9; 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/45185/MPC_REDIAL_2016_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

13 paragraful 20 din Decizia Curţii Constituţională nr. 650/2014: din perspectiva naturii/substanţei măsurii ..., 
potrivit art. 221 alin. (1) din Codul de procedură penală, arestul la domiciliu constă în obligaţia impusă inculpatului, pe o 
perioadă determinată, de a nu părăsi imobilul unde locuieşte fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau 
în faţa căruia se află cauza şi de a se supune unor restricţii stabilite de acesta. Astfel, spre deosebire de controlul judiciar 
sau controlul judiciar pe cauţiune, unde se poate impune interdicţia de a părăsi ţara sau o anumită localitate, ce reprezintă 
o restrângere a exerciţiului la liberă circulaţie, atât în cazul arestului la domiciliu, cât şi în cazul arestului preventiv 
inculpatul este obligat, pe durata luării măsurilor, să se afle într-un loc anume desemnat. Astfel, Curtea constată că, din 
perspectiva naturii/substanţei, măsura preventivă a arestului la domiciliu este similară cu cea a arestului preventiv. 
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aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de 
ședere ilegală, precum şi cu dispoziţiile art. 5 par. 1 lit. f) din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. 

11. În fine, trebuie arătat că o altă măsură restrictivă care poate fi luată în materia 
dreptului refugia ţilor este aceea a plasării într-un spa ţiu închis special amenajat. 

Plasarea într-un spaţiu închis special amenajat se dispune pentru: a) pentru verificarea 
identităţii declarate; b) pentru stabilirea elementelor pe care se bazează cererea de protecţie 
internaţională, care nu ar putea fi obţinute fără a se lua măsura, în special în cazul în care 
există un risc de sustragere a solicitantului; c) la solicitarea uneia dintre instituţiile cu atribuţii 
în domeniul securităţii naţionale, din care rezultă că solicitantul de protecţie internaţională 
prezintă pericol pentru securitatea naţională. 

Măsura se dispune în scris, pentru o perioadă de 30 de zile, prin ordonanţă motivată în fapt şi 
în drept de către procurorul anume desemnat din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel 
în circumscripţia căreia se află centrul de cazare în care urmează a fi plasat solicitantul de 
protecţie internaţională, la solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Prelungirea duratei măsurii se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află centrul de cazare în care este plasat solicitantul, la solicitarea motivată a 
Inspectoratului General pentru Imigrări.  

Perioada de plasare într-un spaţiu închis special amenajat nu poate depăşi 60 de zile. 

Solicitantul de protecţie internaţională faţă de care s-a dispus plasarea într-un spaţiu închis 
poate depune, în termen de 5 zile, plângere la curtea de apel în a cărei rază de competenţă 
teritorială se află centrul de cazare în care a fost plasat, care este obligată să o soluţioneze în 
termen de 3 zile de la data primirii. Plângerea nu suspendă măsura şi este scutită de taxa 
judiciară de timbru. Hotărârea instanţei este definitivă. 

12. Ar trebui menționat că măsurile privative de libertate descrise mai sus trebuie 
adoptate doar în condiții stricte şi ca măsuri de ultim resort, doar în cazul în care nu se 
pot aplica în mod eficient alte măsuri mai puțin coercitive14, cu aplicarea unui test 
cumva similar celui aplicabil măsurilor restrictive de libertate din procedura penală. 

13. În încheierea acestei extrem de scurte prezentări, se impune constatarea că dreptul 
refugiaţilor consacrat cu necesitate inclusiv umanitară la nivel internaţional după cel de al 
doilea război mondial, îşi manifestă din nou actualitatea în prezent în spaţiul occidntal, într-
un cadru în care, spre deosebire de epoca naşterii sale, este adusă în discuţie în spaţiul public 
nevoia asigurării în mod suplimentar, a unui echilibru rezonabil între nevoia de protecţie 
internaţională a solicitantului şi nevoia de securitate a cetăţeanului statului de primire. 

Se observă că în măsura în care cresc riscurile de securitate pentru cetăţeanul statului de 
primire, cu atât mai puţin sunt dispuse statele să facă distincţii între solicitanţii reali de azil, 
între migranţi şi între infractorii internaţionali, al căror unic scop pentru deplasare teritorială 
nu are legătură cu protecţia internaţională, ci cu proliferarea conflictelor prin mijloace 
teroriste. 

                                                 
14  Pentru mai multe detalii, puteți consulta site Proiectului REDIAL (Return directive DIALogue) at http://euredial.eu/  
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Să ne pregătim aşadar, inclusiv pentru ipoteza în care aplicabilitatea dreptului refugiaţilor va 
fi influenţată de disponibilitatea statelor de a refuza tentaţia mijloacelor autoritariste, în care 
disponibilitatea pentru nuanţe, inclusiv (dar nu numai) pentru distincţiile anterior evidenţiate, 
se va reduce. 

 

Partea a II-a  – Jurisprudenţă europeană şi naţională de referinţă 

ARTICOLUL 4 CARTA UE  – Interzicerea torturii şi a pedepselor sau 
tratamentelor inumane sau degradante 

 

Prezentare generală a aspectelor tratate în art. 4 CDF 

Art. 4 din Carta Drepturilor Fundamentale (CDF) cuprinde o singură propoziţie: „Nimeni nu 
poate fi supus torturii şi nici pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”. 
Formularea corespunde verbatim cu cea folosită în art. 3 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului (Convenţia), care are titlul „Interzicerea torturii”. Art. 3 Convenţie 
prevede un drept de la care nu se poate deroga şi care nu poate fi încălcat nici în caz de război 
sau stare de urgenţă. Corespondenţa dintre art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF este confirmată şi 
recunoscută în explicaţiile la Cartă. Astfel, art. 4 CDF trebuie interpretat în conformitate cu 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), conform prevederilor art. 52(3) 
CDF.  

În materia azilului şi migraţiei, art. 4 CDF are aplicabilitate într-o serie întreagă de situaţii.  

Această secţiune prezintă trei cauze, cu accent pe următoarele aspecte: 1) pragul încălcării 
art. 4 CDF, care implică limitarea sau refuzul transferurilor în temeiul Regulamentului 
Dublin: „deficienţe sistemice ”şi „încălcări individuale”; 2) responsabilităţile instanţelor 
naţionale în contextul obligaţiei de a evalua, în cooperare cu solicitantul, elementele relevante 
ale cererii (art. 4 Directiva 2011/95/UE), în vederea stabilirii existenţei unor încălcări ale art. 
4 CDF ca posibil emotive pentru recunoaşterea protecţiei internaţionale, în condiţiile în care 
solicitantul prezintă probe insuficiente; 3) standarde de evaluare a relelor tratamente aplicate 
de forţele poliţieneşti dintr-un Stat Membru al UE în executarea unui ordin de expulzare a 
migranţilor fără permis de şedere. 

  

Rezumat 

Prevederile art. 4 CDF şi art. 3 al Convenţiei 

Analizând efectele art. 4 CDF asupra transferurilor în condiţiile Regulamentului privind 
transferurile, Curtea de Justiţie a afirmat în mod consecvent că „Statele Membre trebuie 
[…]de a se asigura că nu se întemeiază pe o interpretare a unui text de drept derivat care ar 
intra în conflict cu drepturile fundamentale protejate de ordinea juridică a Uniunii sau cu alte 
principii generale ale dreptului Uniunii ”(NS & ME, alin. 77). Aceasta este în conformitate cu 
locul rezervat drepturilor fundamentale în ierarhia izvoarelor, ca valori fundamentale ale 
Uniunii (art. 2 TUE), precum şi ca standarde de validitate/legalitate a actelor normative ale 
UE (art. 6 TUE şi art. 263 TFUE). 
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Ca urmare a trimiterii preliminare formulate de Curtea Supremă a Sloveniei, CJUE a 
clarificat faptul că art. 4  CDF trebuie interpretat ca însemnând că transferul  unui solicitant 
de azil în temeiul regulamentului nr. 604/2013 poate avea loc numai în condiţiile în care, în 
primul rând, este exclusă posibilitatea ca, din cauza deficienţelor sistemice în procedura 
de azil şi privind condi ţiile de recepţie din Statul Membru în cauză, solicitantul de azil 
să fie supus riscului de rele tratamente şi, în al doilea rând, este exclusă posibilitatea ca 
transferul să aibă ca efect un risc iminent şi demonstrat ca persoana în cauză să sufere 
tratamente inumane sau degradante, în sensul respectivului articol; ”(vezi fişa cazului 
nr.1). Astfel, CJUE cere instanţelor naţionale ca, în cauzele care au ca obiect transferuri în 
temeiul Regulamentului Dublin, să examineze existenţa atât au unor deficienţe de sistem, cât 
şi a unor încălcări individuale. De asemenea, CJUE stabileşte unele praguri de la care, în 
cauze care au o componentă legată de sănătatea solicitantului, ar putea fi vorba de încălcări 
ale art. 4 CDF. 

 

Aplicarea art. 4 CDF la nivel naţional 

Cauzele prezentate de judecătorii şi juriştii care au participat în Grupul de lucru ACTIONES 
au acoperit următoarele aspecte: 

• Standardele de evaluare a riscurilor de rele tratamente în cazurile de returnare a RTT fără 
permis de şedere. La evaluarea nivelului de siguranţă al cetăţenilor şi a situaţiei politice dintr-
o terţă ţară unde este returnat solicitantul, instanţa din România a făcut referire la mai multe 
rapoarte realizate la nivel european cu privire la situaţia din Congo, din perspectiva protecţiei 
drepturilor omului, în special a interdicţiei relelor tratamente (rapoarte realizate de CSNU, 
PE, ONG-uri). Aceste rapoarte au fost citate cu scopul de a fundamenta hotărârea de oprire a 
expulzării în ţara de origine, respectând astfel drepturile fundamentale ale cetăţeanului dintr-o 
terţă ţară, în conformitate cu art. 4 CDF. 

• O cauză judecată de Curtea Constituţională a Cehiei care a făcut trimitere la art. 4 CDF şi 
art. 3 Convenţie atunci când a evaluat acţiunile autorităţilor publice în executarea unui 
mandat de expulzare a unui resortisant al unui stat terţ. Curtea a reamintit autorităţilor că au 
obligaţia de a respecta drepturile şi demnitatea omului şi de a trata în mod uman o persoană 
care era expulzată în temeiul unei decizii de returnare ne-voluntară, precum şi asupra 
necesităţii de a informa persoana în cauză în timp util cu privire la momentul şi modul în care 
avea să aibă loc executarea deciziei. 

• Înalta Curte din Irlanda a apelat într-un mod fără precedent la hotărârea dată de Curtea de 
Justiţie în cauza N.S. şi alţii, folosind constatările din această hotărâre ca modalităţi de 
fundamentare a credibilităţii susţinerilor făcute de un solicitant cu privire la locurile în care s-
a deplasat şi, în mod special, cu privire la declaraţiile date de acesta cu privire la perioada 
petrecută în Grecia. Constatarea Curţii de Justiţie în cauza N.S. şi alţii conform căreia, în 
Grecia, a avut loc o încălcare sistematică a art. 4 CDF a fost folosită pentru a confirma faptul 
că omisiunea petentului de a solicita azil în Grecia a avut cauze rezonabile şi, în consecinţă, 
pentru a stabili credibilitatea acestuia.  

• În fişele de caz prezentate de Grupul de lucru ACTIONES, instanţele naţionale au interpretat 
şi au aplicat prevederile art. 4 CDF în măsură limitată. Acest fapt poate fi explicat prin două 
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motive. Mai întâi, situaţiile de încălcare a prevederilor care interzic tortura şi tratamentele 
inumane sau degradante apar mai degrabă în cauze care nu au ca obiect returnarea, în general, 
sau în cazuri similare, unde este vorba despre transferuri în Sistemul Dublin. Ambele situaţii 
sunt tratate separat, fie în temeiul art. 19(2) CDF, fie în cadrul Sistemului Dublin. În al doilea 
rând, aşa cum reiese din Cauza nr.270/39/2011 judecată de Curtea de Apel din România şi 
din hotărârea Cur ţii Constituţionale a Cehiei (vezi fişa cazului nr. 2), instanţele naţionale 
par a fi mai dispuse să se întemeieze pe art. 3 Convenţie, mai degrabă decât direct, pe Cartă, 
probabil demonstrând, aşa cum reiese cu claritate din hotărârea Curţii Constituţionale a 
Cehiei, că, în practică, instanţele naţionale văd aceste prevederi ca având efecte identice, cel 
puţin în situaţiile care fac obiectul cauzelor de mai sus sau că sunt mai obişnuite / mai bine 
familiarizate cu prevederile the Convenţie. 

Oricum, cauza C.K. şi alţii (vezi fişa cazului nr.1) este de cea mai mare importanţă pentru 
aplicarea art. 4 CDF şi pentru soluţionarea dezacordurilor juridice existente din 2013. 

Concluzie  – dialogul judiciar  

În cauzele prezentate de Grupul de lucru ACTIONES, jurisprudenţa Curţii de Justiţie cu 
privire la art. 4 CDF este abordată direct în mică măsură, cu excepţia notabilă a cauzelor care 
au ca obiect transferuri în temeiul Regulamentului Dublin.  

În cauza FO v RAT , Înalta Curte a Irlandei a aplicat tehnica interpretării consecvente. În 
această hotărârea din cauza NS şi alţii  este folosită într-un exerciţiu de evaluare a 
credibilităţii, Înalta Curte folosind constatările Curţii de Justiţie cu privire la problemele cu 
care se confruntă sistemul de primire a potenţialilor azilanţi din Grecia pentru a fundamenta 
susţinerile solicitantului. Sub acest aspect, hotărârea îndeplineşte aceeaşi funcţie ca rapoartele 
ori alte documente oficiale emise de organizaţii din afara sistemului judiciar sau de ONG-uri.  

O altă aplicare interesantă a principiului interpretării consecvente a fost cea a Cur ţii de 
Casaţie a Italiei pentru a stabili cu exactitate îndatoririle pe care le au instanţele naţionale 
pentru a-şi îndeplini obligaţia de cooperare, în cazuri în care există probe limitate sau lipsesc 
argumente aduse de solicitanţii de protecţie internaţională. Curtea Supremă de Casaţie a 
revocat hotărârea Cur ţii de Apel Bologna, în temeiul hotărârilor preliminare date de CJUE 
în cauzele Elgafaji15 şi Diakitè16, constatând că autorităţile au obligaţia de a lua în 
considerare informaţiile cu caracter general referitoare la ţara de origine şi la solicitant.  

Instanţele naţionale apelează în mai mare măsură la hotărârile CEDO, acest fapt fiind cel mai 
clar demonstrat de Curtea Constituţională a Cehiei în cauza I. ÚS 860/15, precum şi de 
hotărârea dată de instanţa română în Cauza nr. 270/39/2011. În aceste cauze – care au ca 
obiect condiţiile de expulzare şi, respectiv, aplicarea principiului nereturnării – hotărârile 
CEDO sunt folosite ca precedent obligatoriu în interpretarea art. 3 Convenţie, instanţele 
naţionale analizând hotărârile CEDO pentru a identifica principii de drept şi standarde de 
probaţiune aplicabile care, ulterior, sunt aplicate la cauza dedusă judecăţii (vezi mai ales 
hotărârea Cur ţii Constituţionale a Cehiei în cauza I. ÚS 860/15).  

 

                                                 
15 Cauza C-465/07 Meki Elgafaji şi Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie EU:C:2009:94.  
16 Cauza C-285/12 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides EU:C:2014:39.  
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Fişa de caz nr. 1  –  Art. 4 Carta UE ca limitare a transferului solicitanţilor de azil în 
temeiul sistemului introdus prin Regulamentul Dublin III: testul privind „ încălcările 
individuale ”sau testul „deficienţelor sistemice”  

 

Cauze de referinţă  

CEDO 

1. (Marea Cameră), Hotărârea din 21 ianuarie 2011, M.S.S. v Belgia and Greece, Cerere 
nr. 30696/09 

2. (Marea Cameră), Hotărârea din 4 noiembrie 2014, Tarakhel v Switzerland, Cerere nr. 
29217/12  

CJUE 

1. (Marea Cameră), Hotărârea din 21 decembrie 2011, Cauzele conexate C-411/10 şi C-
493/10 NS şi alţii , trimiteri preliminare formulate de Curtea de Apel a Marii Britanii 
şi de Înalta Curte a Irlandei 

2. (Marea Cameră), Hotărârea din 14 noiembrie 2013, Cauza C-4/11, Puid, trimitere 
preliminară formulată de 

3. (Marea Cameră), Hotărârea din 10 decembrie 2013, Cauza C-394/12, Abdullahi, 
trimitere preliminară formulată de 

4. (Cameră), Hotărârea din 16 februarie 2017, Cauza C-578/16 PPU, C.K. şi alţii, 
trimitere preliminară formulată de Curtea Supremă a Sloveniei  

Instanţele naţionale  

1. Curtea Supremă a Marii Britanii, Hotărârea din 19 februarie 2014, R (on the 
application of EM (Eritrea)) (Appellant) v Secretary of State for the Home 
Department (Respondent) 

2. Hotărârile Curţii Constituţionale şi Curţii Supreme a Sloveniei în cauza C.K. şi alţii  

 

Aspecte esenţiale 

• Regulamentul 604/2013 (Dublin III Regulation) stabileşte criteriile şi mecanismele 
pentru stabilirea Statului Membru care are obligaţia de a examina o cerere de azil depusă 
într-un Stat Membru de un resortisant al unei ţări terţe. Regulamentul Dublin III are la 
bază principiul încrederii reciproce, potrivit căruia trebuie considerat că, în principiu, 
toate Statele Membre respectă legislaţia UE şi drepturile fundamentale şi, ca atare, sunt 
ţări sigure. În practică, asta înseamnă că transferul unei persoane care solicită protecţie 
internaţională către Statul Membru responsabil (stabilit pe baza criteriilor  prezentate în 
Capitolul III) trebuie să se facă fără examinarea pe fond a cererii. Cu toate acestea 
încrederea între state şi prezumţia de respectare a drepturilor omului nu este una cu 
valoare absolută. În conformitate cu jurisprudenţa CEDO şi CJUE din 2011 până în 
prezent, caracteristica de stat a sigur a Statelor Membre poate fi contestată, iar instanţele 
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naţionale au obligaţia de a analiza dacă transferul în condiţiile sistemului Dublin trebuie 
aprobat sau nu, în următoarele circumstanţe specifice referitoare la încălcarea drepturilor 
omului: 

1. Dovezi privind unele deficienţe sistemice ale procedurilor de azil şi ale condiţiilor de recepţie 
a solicitanţilor în Statul Membru de transfer deficienţe care prezintă riscul încălcării art. 4 
CDF (M.S.S. v. Belgia and Greece, şi N.S. v. Secretary of State for the Home Department, 
and M. E. and others v Refugee Applications Commissioner, the Minister for Justice, 
Equality and Law Reform). Concluziile la care au ajuns CEDO şi CJUE în cauze având ca 
obiect transferuri în Grecia în temeiul sistemului Dublin au fost codificate în art. 3(2)(2) din 
Regulamentul Dublin III.  

Exemple de dovezi care arată deficienţe sistemice:  

→ rapoarte periodice şi unanime din partea organizaţiilor neguvernamentale 
internaţionale care ilustrează dificultăţile practice întâmpinate în implementarea 
Sistemului european comun de azil în Statul Membru de transfer; 

→ corespondenţă transmisă de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR); 

→ rapoarte de evaluare a sistemului Dublin realizate de Comisia Europeană şi/sau de 
Consiliu;  

2. Dovezi privind încălcări individuale ale prevederilor art. 4 CDF 

→ Regulamentul Dublin III nu cuprinde prevederi cu caracter expres care să oblige un 
Stat Membru să refuze transferul în temeiul Regulamentului Dublin către un Stat Membru în 
care solicitantul de azil ar fi supus unor riscuri de încălcare individuală a drepturilor 
prevăzute de art. 4, riscuri care nu ating nivelul unor deficienţe  sistemice în procedura de azil 
şi condiţiile de recepţie. În cauzele Puid şi Abdullahi, CJUE a confirmat că doar existenţa 
unor deficienţele sistemice în procedura de azil a Statului Membru de transfer poate legitima 
suspendarea unui transfer în sistemul Dublin. Pe de altă parte, CEDO cere ca „Expulzarea 
unui solicitant de azil de către un Stat Contractant poate da naştere unei situaţii aflate sub 
incidenţa art.  3,  atrăgând astfel răspunderea Statului în condiţiile Convenţiei, în cazurile în 
care s-au identificat temeiuri substanţiale pentru a considera că persoana în cauză este 
expusă unor riscuri reale de a fi supusă torturii, tratamentelor degradante sau pedepselor în 
ţara de primire. În astfel de circumstanţe, art. 3 implică obligaţia de a nu expulza persoana în 
respectiva ţară.” - Soering v Marea Britanie . În cauza Tarakhel17, CEDO a respins în mod 
expres pragul „deficienţelor sistemice” ca fiind singura situaţie în care poate fi contestată 
conformarea Statului Membru şi poate fi declanşată procedura de încălcare a prevederilor art. 
3 Convenţie. Curtea a arătat că „sursa riscului nu modifică în nici un fel nivelul de protecţie 
acordat prin Convenţie…, iar riscul de tratamente inumane sau degradante trebuie evaluat 
de la suspendarea executării ordinului de expulzare” [104]. Astfel, deşi „sărăcia extremă şi 
pe scară largă din Grecia la momentul hotărârii M.S.S. nu poate fi în nici un fel comparată cu 
situaţia actuală din Italia” (alin. 144), Curtea concluzionează că există probleme legate de 
capacitatea de recepţie, mai ales în ceea ce priveşte posibilitatea de a menţine familia 
împreună, precum şi în privinţa condiţiilor de locuire. În consecinţă şi examinând situaţia 
                                                 
17 Cauza a avut ca obiect transferul în temeiul Regulamentului Dublin a unei familii afgane cu şase copii, dintre care unul 
nou născut, din Elveţia în Italia. 
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persoanelor în cauză, Curtea a concluzionat că, dată fiind „vulnerabilitatea extremă” a 
copiilor, este necesar ca familiei să i se acorde anumite garanţii specifice că va fi primită în 
unităţi corespunzătoare şi că membrii familiei vor rămâne împreună, pentru a se asigura 
respectarea prevederilor art. 3 (alin. 120). În această cauză, CEDO a constatat că Elveţia a 
încălcat prevederile art. 3 Convenţie pentru faptul că nu a obţinut suficiente asigurări că 
membrii familiei vor fi menţinuţi împreună şi că nu vor exista riscuri de încălcare a 
garanţiilor prevăzute în art. 3 Convenţie, dacă familia este transferată în Italia. 

→ Interpretările diferite ale CJUE şi CEDO au dat naştere unor interpretări divergente şi la nivel 
naţional, unele instanţe naţionale acceptând doar „deficienţele sistemice” ca prag pentru 
stabilirea încălcării art. 4 CDF ca o limitare a transferurilor în sistemul Dublin (vezi Curtea 
de Apel a marii Britanii în cauza EM Eritrea), iar altele aplicând atât pragul „deficienţelor 
sistemice”, cât şi cel al „încălcărilor individuale” ale art. 4 CDF (Curtea Supremă a Marii 
Britanii  în cauza EM Eritrea). Ca urmare a unui dezacord similar între Curtea Supremă şi 
Curtea Constituţională a Sloveniei, Curtea Supremă a transmis o referinţă preliminară către 
CJUE solicitând clarificarea pragului pentru încălcarea prevederilor art. 4 CDF şi întrebând 
dacă, în cazul încălcărilor individuale ale prevederilor art. 4 CDF, Statele Membre au 
obligaţia, în conformitate cu art. 17 (clauze discreţionare), să refuze transferul în temeiul 
Regulamentului Dublin. CJUE a arătat că: 

1. Mai întâi, că atât „deficienţele sistemice” , cât şi „ încălcările individuale” legate de art. 4 pot 
reprezenta limitări în transferurile în sistemul Dublin  

„Art. 4  CDF trebuie interpretat în sensul că şi atunci cânt nu sunt motive serioase pentru a 
considera că există probleme sistemice în Statul Membru responsabil pentru examinarea 
cererii de azil, transferul  unui solicitant de azil în cadrul Regulamentului nr. 604/2013 poate 
avea loc numai în condiţii care să excludă posibilitatea ca transferul să aibă ca efect 
expunerea persoanei în cauză la riscul real şi demonstrat de a fi supusă unor tratamente 
inumane sau degradante, în sensul respectivului articol;” 

2. Pragul de stabilire a încălcării individuale a art. 4 CDF în cazuri medicale – „risc real şi 
demonstrat de deteriorare semnificativă şi permanentă a sănătăţii persoanei” 

3. Etape de urmat înainte de suspendarea unui transfer în temeiul Regulamentului Dublin: 

Refuzul este condiţionat de măsura în care autorităţile din Statele Membre iau „măsurile de 
precauţie necesare, astfel încât transferul să aibă loc în condiţii care asigură protecţia 
stării de sănătate a persoanei la un nivel corespunzător şi suficient. Dacă, ţinând cont de 
starea de sănătate a solicitantului de azil în cauză, măsurile de precauţie luate nu sunt 
suficiente pentru a oferi asigurarea că transferul nu va avea ca efect un risc real de 
înrăutăţire semnificativă şi permanentă a stării de sănătate a persoanei în cauză, 
autorit ăţile din Statele Membre în cauză vor lua decizia de a suspenda executarea 
transferului persoanei respective pentru perioada de timp în care starea de sănătate nu 
permite transferul; 

4. Statele Membre pot să îşi asume responsabilitatea de a analiza cererea de azil prin 
instituţiile proprii, aplicând clauzele discreţionare (art. 17 Regulamentul Dublin III) dacă „se 
constată că starea de sănătate a solicitantului de azil nu urmează să se îmbunătăţească 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

25 

 

pe termen scurt sau că suspendarea procedurii pe o perioadă îndelungată prezintă 
riscul de înrăutăţire a stării de sănătate a acestuia.”. 

• Posibile soluţii pentru conflictele juridice dintre CEDO şi CJUE, pe baza interacţiunii 
orizontale şi verticale între instanţele naţionale 

• Influenţă judiciară de jos în sus a instanţelor naţionale asupra CEDO: Hotărârea Curţii 
Supreme a Marii Britanii în cauza EM (Eritrea) a influenţat raţionamentul CEDO în hotărârea 
Tarakhel. 

Reprezentare sinoptică – Cauza C.K. şi alţii  

Reprezentare cronologică 

 

Prezentarea cauzei (cauzelor) 

a. În fapt 

C. K., cetăţeană a Republicii Arabe Siriene şi H. F., cetăţean al Republicii Arabe Egipt, au 
intrat pe teritoriul Uniunii Europene pe baza unor vize valabile emise de Republica Croaţia. 
După o scurtă şedere în acest Stat Membru, au trecut frontiera Sloveniei folosind acte de 
identitate false, din Grecia. La momentul respectiv, C.K. era însărcinată. La naşterea 
copilului, toţi trei au solicitat azil în Republica Slovenia şi şi-au întemeiat cererea pe art. 17 
din Regulamentul Dublin III. Ministerul de Interne a refuzat să examineze cererile de azil şi a 
ordonat transferul familiei în Republica Croaţia, în temeiul Regulamentului Dublin III (art. 
12). Familia a contestat decizia la instanţa de contencios administrativ. Instanţa a anulat 
decizia şi a retrimis cazul spre reexaminare, instruind autorităţile competente să obţină 
asigurări din partea Republicii Croaţia că C. K., H. F. şi copilul acestora vor beneficia de 
îngrijiri medicale adecvate în Croaţia.  

După ce Croaţia a oferit asigurările solicitate, Ministerul de Interne a examinat din nou 
cererea de azil şi a ordonat transferul familiei către Republica Croaţia. Familia a formulat 
apel în faţa instanţei de contencios administrativ, solicitând suspendarea ordinului de 
transfer pe motive legate de starea de sănătate a lui C.K, care, de la naşterea copilului, suferea 

iunie 2016 Decizie a 
Curții Administrative

29 iunie 2016 Decizie a 
Curții Supreme de 

Contencios 
Administrativ

Sep 2016 Decizie a 
Curții Constituționale

Octombrie 2016

Trimitere preliminară a 
Curții Supreme 
Administrative

7 februarie 2017

Decizie preliminară a 
CJUE

Martie 2017 Hotărârea 
finală a Curții Supreme

Țară

• Slovenia

Domeniu

• azil

• Regulamentul 
Dublin III

Trimiteri la legidslația 
UE

• Regulamentul 
Dublin III(604/2013)

Organisme legale 
și/sau judiciare

• Curtea 
Constituțională a 
Sloveniei

• Curtea Supremă a 
Sloveniei

Tehnici de
interacțiune judiciară

• Trimitere 
preliminară

• Refuzul aplicării

• interpretarea 
consecventă atât cu 
jurisprudența CJUE 
cât și CEDO

Măsuri reparatorii

• În această cauză, nu 
a fost constatată o 
încălcare de către 
Curtea Supremă, 
transferul prevăzut 
în regulamentul 
Dublin a fost 
executat
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de probleme psihice. Instanţa a anulat decizia de transfer şi a hotărât suspendarea executării 
deciziei până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive în cauză. Ministerul de Interne 
a făcut apel împotriva hotărârii la Curtea Supremă, care a confirmat decizia de transfer. În 
continuare, familia a formulat o excepţie de neconstituţionalitate, susţinând că Republica 
Croaţia nu este o ţară sigură pentru ei, deoarece nu li se pot asigura condiţii de cazare şi 
îngrijiri medicale corespunzătoare pentru situaţia lor specifică (un nou născut şi afecţiune 
psihiatrică a mamei). Mai mult, deplasarea ar fi afectat negativ starea de sănătate a mamei. 

Curtea Constituţională a interpretat art. 17 din Regulament ca impunând examinarea 
situaţiei personale a solicitantului cu aplicarea principiului nereturnării şi a hotărât că, pentru 
faptul că, la luarea deciziei de transfer, nu s-a luat în considerare situaţia personală a 
solicitantului, nu a fost respectat dreptul solicitantului la protecţie egală în faţa legii, drept 
prevăzut în Constituţie. Hotărârea Curţii Supreme a fost anulată, iar cauza a fost retrimisă 
instanţei. 

În noul proces, Curtea Supremă a decis să suspende procedurile şi a transmis către CJUE o 
serie de întrebări legate de interpretarea Regulamentului Dublin III pentru obţinerea unei 
hotărâri preliminare. După primirea hotărârii preliminare, Curtea Supremă a confirmat apelul 
intimatului şi a respins apelul solicitanţilor ca fiind nefondat. Prin această hotărâre, ordinul 
emis de Ministerul de Interne pentru transferul familiei către Republica Croaţia a fost 
confirmat.  

b. Aspecte de drept  

Curtea de Contencios Administrativ a Sloveniei, Curtea Supremă şi Curtea 
Constituţională au avut sarcina de a hotărî dacă este sau nu executată o decizie de transfer în 
Croaţia a unei familii cu un nou născut, în condiţiile în care mama suferea de depresie şi avea 
tendinţe suicidale periodice. Cele trei instanţe au luat hotărâri diferite în speţă. Mai întâi, 
Curtea de Contencios Administrativ a solicitat Ministerului de Interne să ofere garanţii că 
autorităţile croate vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că starea de sănătate a 
mamei nu se va înrăutăţi. Ulterior, aceeaşi instanţă a suspendat decizia administrativă de 
transfer a familiei până la emiterea unei hotărâri judecătoreşti definitive pe fondul cauzei. 
Curtea Supremă a interpretat în sens strict jurisprudenţa CJUE şi Regulamentul Dublin III, 
acceptând ca motive legitime pentru refuzul unui transfer în temeiul Regulamentului Dublin 
doar circumstanţele extraordinare constând în „deficienţe sistemice” , conform art. 3(2) din 
Regulamentul Dublin III, întemeindu-se şi pe hotărârile CJUE din cauzele N.S. şi alţii şi 
Abdullahi. Curtea Constituţională a reţinut că, deşi Regulamentul Dublin III are la bază 
principiul încrederii reciproce  – care înseamnă că toate Statele Membre sunt considerate ca 
fiind ţări terţe sigure – siguranţa din Statul Membru poate fi contestată în două situaţii: când 
există „deficienţe sistemice ”(care nu există în Croaţia) sau „ încălcări individuale” . Curtea 
Constituţională a făcut referire în mod expres la hotărârea CEDO din cauza Tarakhel, ca 
temei legal pentru identificarea unei „ încălcări individuale ”a art. 3 Convenţie în cazuri de 
transfer în sistemul Dublin. În lumina considerentului 32 din Regulamentul Dublin III, 
considerent care afirmă cu claritate că Statele Membre sunt ţinute de obligaţiile care le revin 
prin lege, art. 3(2) din Regulamentul Dublin III reprezintă doar una dintre circumstanţele în 
care transferul către un alt Stat Membru nu este permis. Curtea a concluzionat că principiul 
nereturnării derivă din art. 3 Convenţie şi, în speţă, impune examinarea stării de sănătate şi 
situaţiei personale a solicitantului în Republica Slovenia, iar nu în Croaţia, aşa cum a 
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considera Curtea Supremă. Curtea Constituţională a stabilit că aceste circumstanţe nu au 
fost luate în considerare de Curtea Supremă, circumstanţe importante pentru respectarea 
principiului nereturnării, iar prin aceasta a încălcat dreptul solicitantului la protecţie egală 
prin lege, drept prevăzut de art. 22 din Constituţie. În consecinţă, a  cerut Curţii Supreme să 
reexamineze cauza în lumina acestor prevederi constituţionale interpretate în coroborare cu 
prevederile art. 3 Convenţie şi hotărârile CEDO din cauzele Tarakhel şi Soering. 

Putem reaminti că, în cauzele C-4/11, Puid şi C-394/12, Abdullahi, ambele date în 2013 şi 
având ca obiect transferuri în sistemul Dublin către Grecia, CJUE a reţinut că prezumţia că 
Statele Membre respectă drepturile fundamentale poate fi respinsă doar în prezenţa unor 
„deficienţe sistemice în procedura de azil şi în condiţiile de recepţie a solicitanţilor de azil ”în 
Statele Membre către care se face transfer, iar acesta ar reprezenta un motiv pentru 
respingerea transferului. La finele anului 2014, CEDO, examinând un transferul unei familii 
afgane cu un nou născut şi alţi cinci copii din Italia (în temeiul Regulamentului Dublin), a  
concluzionat că testul stabilit de Curte în cauza M.S.S. şi alţii „nu exonerează [autorităţile 
naţionale] de obligaţia de a examina temeinic şi individual situaţia particulară a persoanei în 
cauză şi nici de la obligaţia de a suspenda executarea unui ordin de expulzare, în cazul în care 
se stabileşte că există riscul unor tratamente inumane sau degradante” . Cauza Tarakhel 
(cererea nr. 29217/12).  

Instanţele naţionale au identificat anumite conflicte potenţiale între interpretarea dată art. 3 
Convenţie de către CEDO în contextul transferurilor în temeiul Regulamentului Dublin şi 
interpretarea dată art. 4 CDF de către CJUE în cauze similare. Un dezacord asemănător ca cel 
dintre Curtea Constituţională şi Curtea Supremă a Sloveniei a existat şi în Marea 
Britanie între Curtea de Apel şi Curtea Supremă. Curtea de Apel a Marii Britanii a hotărât 
să soluţioneze conflictul de interpretare acordând preferinţă testului privind existenţa unor 
„deficienţe sistemice ”al CJUE, în cadrul căruia „dovezile privind existenţa unui risc 
individual, oricât de grav, fie că rezultă sau nu din probleme practice ale sistemului din Stat, 
nu pot împiedica returnarea în temeiul Regulamentului Dublin II. ”Pe de altă parte, Curtea 
Supremă a Marii Britanii a avut o opinie diferită, menită să soluţioneze interpretările potenţial  
conflictuale ale celor două instanţe europene supra-naţionale, interpretând hotărârea 
preliminară în cauza N.S. şi alte hotărâri preliminare în lumina jurisprudenţei constante a 
CEDO, aşa cum este hotărârea de referinţă din cauza Soering. Astfel, atât problemele de 
natură practică, sistemice, ale sistemelor naţionale de azil, cât şi riscul individual ca o 
persoană să fie supusă unor tratamente care încalcă prevederile art. 3 Convenţie şi art. 4 UE 
din Cartă trebuie considerate ca praguri legitime pentru limitarea principiului încrederii 
reciproce.  

În cele din urmă, după ce Curtea Constituţională a întors cauza spre soluţionare, Curtea  
Supremă a hotărât să formuleze o trimitere preliminară către CJUE, solicitând inter alia 
clarificări cu privire la: dacă hotărârea unui Stat Membru să examineze o cerere de protecţie 
internaţională în temeiul art. 17(1) din Regulamentul nr. 604/2013 face obiectul dreptului UE; 
dacă problemele sistemice în procedura de azil şi în condiţiile de recepţie a solicitanţilor de 
azil, probleme care au ca efect riscul unor tratamente inumane sau degradante în sensul art. 4 
din Cartă, sunt singurele situaţii în care este imposibil transferul solicitantului către Statul 
Membru sau există şi alte situaţii în care nu este posibil ca solicitantul să fie transferat în 
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Statul Membru responsabil, anume cazuri în care. Din cauza stării de sănătate a solicitantului, 
transferul în sine prezintă riscul de tratament inuman sau degradant în sensul art. 4 din Cartă. 

Foarte important, Curtea Supremă a căutat să găsească răspunsuri şi la întrebarea dacă cea 
mai înaltă instanţă care ar fi trebuit să formuleze trimiterea preliminară ar fi trebuit să fie 
Curtea Constituţională sau Curtea Supremă.  

c. Raţionamentul CJUE  

CJUE a arătat că Statele Membre aplică legislaţia UE, în sensul art. 51(1) din Cartă, atunci 
când apelează la clauzele discreţionare prevăzute la art. 17 din Regulamentul Dublin III, 
anterior art. 3(2) din Regulamentul Dublin II (în conformitate cu hotărârea CJUE în cauza N. 
S. Şi alţii ). 

Cu privire la dezbaterea dacă deficienţele sistemice sau încălcările individuale sunt protejate 
prin art. 4 CDF, CJUE a arătat că „art. 4  CDF trebuie interpretat în sensul că şi atunci cânt 
nu sunt motive serioase pentru a considera că există probleme sistemice în Statul 
Membru responsabil pentru examinarea cererii de azil, transferul  unui solicitant de azil în 
cadrul Regulamentului nr. 604/2013 poate avea loc numai în condiţii care să excludă 
posibilitatea ca transferul să aibă ca efect expunerea persoanei în cauză la riscul real şi 
demonstrat de a fi supusă unor tratamente inumane sau degradante, în sensul 
respectivului articol” .  

În contextul specific ale cauzelor în care există afecţiuni ale sănătăţii, CJUE a concluzionat că 
„pentru identificarea unor încălcări individuale ale art. 4 CDF, trebuie probată 
existenţa unui risc real şi demonstrat de deteriorare semnificativă şi permanentă a 
sănătăţii persoanei. 

Totodată, refuzul transferului este condiţionat de măsura în care autorităţile din Statele 
Membre iau mai întâi „măsurile de precauţie necesare, astfel încât transferul să aibă loc 
în condiţii care asigură protecţia stării de sănătate a persoanei. Dacă, ţinând cont de 
starea de sănătate a solicitantului de azil în cauză, măsurile de precauţie luate nu sunt 
suficiente pentru a oferi asigurarea că transferul nu va avea ca efect un risc real de 
înrăutăţire semnificativă şi permanentă a stării de sănătate a persoanei în cauză, 
autorit ăţile din Statele Membre în cauză vor lua decizia de a suspenda executarea 
transferului persoanei respective pentru perioada de timp în care starea de sănătate nu 
permite transferul” . 

Dacă „se constată că starea de sănătate a solicitantului de azil nu urmează să se 
îmbunătăţească pe termen scurt sau că suspendarea procedurii pe o perioadă 
îndelungată prezintă riscul de înrăutăţire a stării de sănătate a acestuia” , atunci Statele 
Membre pot să îşi asume responsabilitatea de a analiza cererea de azil prin instituţiile 
proprii, aplicând clauzele discreţionare (art. 17 Regulamentul Dublin III). 

d. Efectul la nivel naţional (hotărârea instanţei care a formulat trimiterea preliminară) 

În privinţa art. 17(1) din Regulament, Curtea Supremă a făcut referire la interpretarea dată de 
CJUE şi a concluzionat că aplicarea clauzelor discreţionare reprezintă un drept suveran al 
Statului, iar nu o obligaţie. Dacă se constată că nu se preconizează ca starea de sănătate a 
solicitantului de azil să se îmbunătăţească pe termen scurt sau că suspendarea procedurii pe o 
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perioadă lungă determină riscul de înrăutăţire a stării de sănătate a persoanei respective, 
atunci Statul Membru care formulează trimiterea preliminară poate decide să examineze 
cererea aplicând clauzele discreţionare prevăzute la art. 17(1). Pe de altă parte, într-o situaţie 
ca cea supusă soluţionării pe fond, în lumina art. 4 din Cartă, prevederile respective nu pot fi 
interpretate ca implicând o obligaţie ca Statul Membru să le aplice în acest mod. În speţă, nu 
au existat probe care să indice că starea de sănătate a lui C.K. ar fi deosebit de gravă şi că 
transferul ar putea avea astfel de consecinţe semnificative şi ireversibile.  

În consecinţă, Curtea Supremă a confirmat apelul formulat de intimatul-apelant şi a schimbat 
hotărârea instanţei administrative astfel încât acţiunea introdusă de apelanţi să fie respinsă ca 
nefondată. Prin această hotărâre, a fost menţinut ordinul emis de Ministerul de Interne cu 
privire la transferul familiei către Republica Croaţia. 

 

Analiza 

a. Rolul Cartei 

În trimiterea preliminară, Curtea Supremă a început prin a solicita lămuriri cu privire la 
domeniul de aplicabilitate al legislaţiei UE, în absenţa căruia Carta UE nu ar fi aplicabilă. 
Instanţa naţională a întrebat dacă trebuie să se considere că Statele Membre acţionează în 
limitele dreptului UE, atunci când îşi exercită prerogativele discreţionare acordate lor în mod 
explicit prin legislaţia secundară a UE (art. 17 Regulamentul Dublin III). CJUE a confirmat 
aplicabilitatea concluziilor din hotărârea N.S. şi alţii  şi la clauza de suveranitate din 
Regulamentul Dublin III. Astfel, Statele Membre acţionează în cadrul dreptului UE chiar şi 
atunci când îşi exercită prerogativele discreţionare ce le revin prin legislaţia secundară a UE. 

Urmare a hotărârii preliminare a CJUE, Curtea Supremă a constatat că decizia de transfer a 
solicitanţilor de azil fusese luată în temeiul Regulamentului Dublin III, care trebuie aplicat în 
conformitate cu prevederile Cartei. Curtea a făcut referire explicită la art. 4 din Cartă şi a 
interpretat aplicarea acestui articol în cauză în conformitate cu motivarea din hotărârea 
preliminară a CJUE. Discutând relaţia dintre art. 4 din Cartă şi art. 3 Convenţie, Curtea 
Supremă  s-a întemeiat pe art. 52(3) din Cartă, explicând că, în măsura în care Carta 
consfinţeşte drepturi care corespund drepturilor garantate de Convenţie, „înţelesul şi obiectul 
acestor drepturi sunt aceleaşi cu cele stabilite numita Convenţie”. 

 

b. Dialogul judiciar 

Cauza are o mare relevanţă datorită diverselor tehnici de interacţiune judiciară folosite pentru 
dezlegarea divergenţelor în jurisprudenţa mai multor niveluri de competenţă judiciară.  

De cea mai mare importanţă este dialogul judiciar de jos în sus, relevat în hotărârea CEDO 
din cauza Tarakhel. Pentru a determina pragul pentru stabilirea încălcării art. 3 Convenţie în 
vederea refuzului de a executa un transfer în temeiul Regulamentului Dublin, Curtea de la 
Strasbourg a examinat jurisprudenţa instanţelor din Statele Membre ale UE. Curtea a reţinut 
că o serie de instanţe de contencios administrativ din Germania, de exemplu Tribunalul de 
Contencios Administrativ din Stuttgart (la data de 4 februarie 2013), Tribunalul de 
Contencios Administrativ din Gelsenkirchen (pe 17 mai şi pe 11 aprilie 2013) şi 
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Tribunalul de Contencios Administrativ din Frankfur t (pe 9 iulie 2013) au emis hotărâri 
împotriva returnării unor solicitanţi de azil în Italia în temeiul Regulamentului Dublin, 
indiferent dacă solicitanţii îndeplineau condiţiile pentru a fi consideraţi vulnerabili. În 
hotărârea din 9 iulie 2013 (nr. 7 K 560/11.F.A), în mod special, Tribunalul de Contencios 
Administrativ din Frankfurt a constatat că lipsa locurilor în şi condiţiile de trai din centrele 
de primire din Italia pot reprezenta încălcări ale art. 3 din Convenţie, dacă un solicitant de azil 
din Afganistan, în vârstă de 24 de ani, ar fi fost trimis înapoi din Germania în Italia. În 
hotărârea sa, Tribunalul de Contencios Administrativ a afirmat: „ instanţa trebuie să 
examineze consecinţele previzibile ale întoarcerii unui solicitant de azil înapoi în ţara de 
primire, ţinând cont atât de situaţia generală din respectiva ţară, cât şi de circumstanţele 
personale ale solicitantului, inclusiv experienţa acestuia. ” 

CEDO a citat hotărârea emisă de Curte Supremă a Marii Britanii  într-o cauză având ca 
obiect contestaţia formulată de trei solicitanţi de azil din Eritreea şi de unul din Iran împotriva 
unui ordin de trimitere a lor în Italia. Curtea Supremă a Marii Britanii  a hotărât în 
unanimitate anularea respectivei decizii date de Curtea de Apel a Marii Britanii şi a arătat că 
atât deficienţele sistemice, cât şi încălcările individuale care conduc la riscul de încălcare a 
prevederilor art. 3 Convenţie, în cadrul unui transfer în temeiul Regulamentului Dublin 
trebuie reţinute ca teste care trebuie aplicate de instanţele naţionale. 

Trimiterile preliminare ca mijloace de soluţionare a dezacordurilor juridice la nivel 
naţional şi european: Dezacordurile dintre diverse instanţele naţionale din acelaşi Stat 
Membru şi din State Membre diferite, precum şi dezacordurile dintre CJUE şi CEDO cu 
privire la pragul de încălcare a prevederilor art. 4 CDF, prag care ar putea constitui o limitare 
în transferurile realizate în temeiul regulamentului Dublin, trebuie să fie dezlegate prin 
intermediul trimiterilor preliminare. Ca urmare a hotărârii Curţii Constituţionale a Sloveniei, 
a ieşit la iveală un dezacord între Curtea Supremă şi Curtea Constituţională cu privire la 
aplicarea standardelor de examinare a respectării drepturilor fundamentale. Dezacordul are la 
bază o înţelegere diferită de către cele două instanţe cu privire la jurisprudenţa aparent 
conflictuală a CJUE şi CEDO. În acest mod, Curtea Supremă a declanşat o actualizare a 
jurisprudenţei CJUE, în lumina ultimelor evoluţii în domeniul jurisprudenţei CEDO. 

Este interesant de observat că, în hotărârea ce a urmat primirii hotărârii preliminare, Curtea 
Supremă a susţinut că referirea la cauza Tarakhel v. Elveţia cu privire la art. 3 din CEDO nu 
este corespunzătoare în cauza dedusă judecăţii, întrucât circumstanţele celor două cauze sunt 
diferite. În interpretarea art. 3 Convenţie, Curtea a citat hotărârea din cauza Paposhvili v. 
Belgia, în conformitate cu care „boala poate intra sub incidenţa art. 3 în cazurile în care este 
sau prezintă riscul de a fi exacerbată prin tratament ca urmare a condiţiilor de detenţie, de 
expulzare sau altor măsuri pentru care autorităţile pot fi ţinute a fi responsabile” . 

Fişa de caz nr. 2  – Acţiunile poliţiei dintr-o ţară a UE în procesul de punere în executare 
a unui ordin de expulzare, acţiuni considerate de Curtea Constituţională ca îndeplinind 
condiţiile pentru a fi considerate rele tratamente 
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Cauze de referinţă 

ÚS 860/15 – Curtea Constituţională a Cehiei 

Aspecte esenţiale 

 •Dacă acţiunile funcţionarilor din serviciul de imigraţie în cadrul unei acţiuni de expulzare în 
care persoana expulzată a opus rezistenţă au constituit tratamente inumane şi degradante, 
interzise de art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF (încălcare a normelor de drept material); 

 •Dacă autorităţile cu atribuţii de cercetare penală au încălcat drepturile de care petentul 
beneficiază în conformitate cu prevederile art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF, prin faptul că nu au 
efectuat cercetarea penală a presupusei infracţiuni rezultată din pretinsa încălcare a normelor 
de drept material, sus-menţionată (încălcare a normelor de procedură); 

  •Curtea Constituţională Republicii Cehe stabileşte regulile ce trebuie urmate de 
autorităţile naţionale atunci când pun în executare ordine de expulzare a unor cetăţeni străini, 
inclusiv normele de cercetare a alegaţiilor de rele tratamente. De asemenea, Curtea a subliniat 
importanţa prevenirii situaţiilor conflictuale prin comunicare şi pregătire corespunzătoare a 
cetăţenilor terţelor ţări pentru deportare. 

 

Reprezentare sinoptică  

Reprezentare cronologică 

 

 

Prezentarea cauzei (cauzelor) 

a. În fapt 

În cauză, petentul este cetăţean camerunez, rezident în Republica Cehă de mai mulţi ani, care 
depăşise termenul de şedere acordat prin viză. Astfel, şederea sa a fost declarată ca fiind 
ilegală şi s-a emis un ordin de returnare. Petentul a contest decizia iniţială de deportare, iar 
decizia a fost anulată. În continuare, autorităţile administrative au emis o nouă decizie prin 

ordin de expulzare însoțit de 
detenția RTT

primă împotrivire la executarea 
silită a ordinului de expulzare

executare silită încununată de 
succes a ordinului de expulzare

Curtea Constituțională constată 
încălcarea Art. 3 al Convenției 

de către ofițerii de poliție și 
lipsa unei anchete cu privire la 
pretinsele încălcări ale Art. 3 

CEDO

Țara

• Republica Cehă

Domeniu

• expulzarea unui 
resortisant al unei 
terțe țări

Trimiteri la legislația UE

• n/a

Organisme legale și/sau 
judiciare

• Curtea Constituțională

Tehnici de interacțiune 
judiciară

• Interpretarea 
consecventă cu 
Articolul 3 din 
Convenție și 4 CDF și 
jurisprudența CEDO

Măsuri reparatorii

• autorităților li s-a 
solicitat să repete 
ancheta în cauză.
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care i s-a ordonat să părăsească Republica Cehă. În momentul respectiv, petentul se afla în 
arestul poliţiei. 

S-a organizat trimiterea sa în Camerun un avionul, neînsoţit. A fost informat cu privire la 
plecare în seara de dinaintea zborului. În dimineaţa plecării, petentul a opus rezistenţă. După 
unele altercaţii fizice, asupra petentului s-a fost folosit gazul lacrimogen. A fost transportat la 
unitatea de detenţie parţial dezbrăcat, în timp ce ofiţerii încercau să-l acopere cu un cearşaf. 
În această etapă, a fost examinat de un medic care a constatat că petentul era în stare bună de 
sănătate, prezentând doar o uşoară afecţiune a ochilor. În continuare, a fost încătuşat şi dus la 
aeroport unde a refuzat să coopereze. Ofiţerii au folosit un cărucior de bagaje pentru a-l 
transporta în interiorul aeroportului, întrucât nu au avut la dispoziţie un scaun cu rotile. În 
cele din urmă, pilotul avionului cu care urma să plece petentul a refuzat îmbarcarea acestuia, 
din cauza rezistenţei fizice pe care o opunea. La întoarcerea la unitatea de detenţie, petentul a 
fost examinat din nou de medic şi a fost tratat din nou pentru o uşoară afecţiune a ochilor 
(conjunctivită). Trebuie remarcat că, pe lângă aceste fapte, petentul susţine că, în această 
etapă a procesului de expulzare, a fost supus unor măsuri de coerciţie fizică cu violenţă, 
printre altele, fiind lovit cu piciorul şi cu pumnul. De asemenea, petentul susţine că a fost 
încătuşat prea strâns, fapt care i-a provocat leziuni ale încheieturilor. Întrucât între momentul 
producerii faptelor şi momentul depunerii plângerii a trecut timp, nu există probe medicale 
care să confirme aceste alegaţii.  

Ulterior, petentul a fost returnat în Camerun fără incidente, de unde a formulat o plângere 
împotriva poliţiei, plângere adresată Inspectoratului General al Forţelor de Siguranţă Publică 
(GISF). GISF a investigat cazul şi nu a identificat motive pentru a începe cercetarea penală, 
fiind  dificil de obţinut probe în acest moment (distrugerea înregistrărilor CCTV), acţiunile 
poliţiei fiind considerate corespunzătoare, date fiind circumstanţele. 

Cetăţeanul ţării din afara UE a formulat o plângere la Curtea Constituţională, pretinzând că i-
au fost încălcate drepturile de care beneficiază prin art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF din 
perspectivă materială, prin modul în care a fost tratat de poliţie, precum şi din perspectivă 
procedurală, prin faptul că autorităţile cehe nu au început cercetarea penală a faptei. 

b. Aspecte de drept 

• Dacă acţiunile funcţionarilor din serviciul de imigraţie în cadrul unei acţiuni de expulzare în 
care persoana expulzată a opus rezistenţă au constituit tratamente inumane şi degradante, 
interzise de art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF (încălcare a normelor de drept material). 

• Dacă autorităţile cu atribuţii de cercetare penală au încălcat drepturile de care petentul 
beneficiază în conformitate cu prevederile art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF, prin faptul că nu au 
efectuat cercetarea penală a presupusei infracţiuni rezultată din pretinsa încălcare a normelor 
de drept material, sus-menţionată (încălcare a normelor de procedură). 

c. Raţionamentul Curţii Constituţionale 

În examinarea susţinerii de încălcare a drepturilor prevăzute de art. 3 Convenţie, Curtea 
Constituţională a amintit testul clasic dezvoltat de CEDO, observând că tratamentul 
degradant poate rezulta dintr-o serie de acţiuni sau tratamente care, individual, se poate să nu 
constituie încălcări ale art. 3 Convenţie, dar împreună pot atinge pragul necesar pentru a fi 
calificate astfel. Au fost analizate patru acţiuni:  
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• petentul nu a fost înştiinţat în mod adecvat cu privire la momentul plecării sale;  

• folosirea gazului lacrimogen;  

• folosirea cătuşelor; şi 

• modul în care a fost transportat în aeroport, cu un cărucior de bagaje.  

În primul rând, Curtea a constatat că omisiunea de a comunica în mod adecvat unei persoane 
care urmează a fi expulzată data şi modul în care va pleca reprezintă o potenţială încălcare a 
drepturilor fundamentale, în cauza pe rol, modul de acţiune al autorităţilor putând fi asimilat 
cu tratarea petentului ca „obiect ”care trebuie transportat, iar nu ca fiinţă umană, autorităţile 
neţinând cont în mod adecvat de interesele acestuia. În izolare, este posibil ca o astfel de 
omisiune să nu reprezinte o încălcare a prevederilor art. 3 Convenţie, dar în combinaţie cu alţi 
factori, poate reprezenta o încălcare, întrucât contribuie la umilirea petentului.  

În al doilea rând, Curtea a constatat că folosirea gazului lacrimogen într-un spaţiu închis, în 
situaţia în care persoana în cauză nu prezenta pericol nici pentru sine, nici pentru alţii nu a 
fost adecvată şi, în aceste circumstanţe, a reprezentat o încălcare a prevederilor art. 3 
Convenţie, în linie cu jurisprudenţa relevantă a CEDO. Susţinerile de abuz fizic nu au fost 
examinate, întrucât nu au fost disponibile probe obiective, în afara declaraţiei petentului.  

În al treilea rând, Curtea a constatat că folosirea cătuşelor este permisă pentru reţinerea şi 
controlul unei persoane, în circumstanţe adecvate, din nou, în conformitate cu jurisprudenţa 
relevantă a CEDO. Susţinerea conform căreia cătuşele au fost prea strânse nu a putut fi 
examinată, întrucât nu au fost disponibile probe obiective, în afara declaraţiei petentului.  

În al patrulea rând, Curtea a constatat că folosirea căruciorului pentru bagaje pentru 
transportul petentului nu a constituit o încălcare a prevederilor art. 3 Convenţie, dat fiind 
faptul că petentul a refuzat să coopereze şi că autorităţile au folosit un scaun cu rotile, odată 
ce acesta a devenit disponibil. 

Cu toate acestea, luând în considerare utilizarea gazului lacrimogen şi omisiunea de a informa 
petentul în timp util cu privire la plecarea sa, Curtea a constatat că, în fapt, a avut loc o 
încălcare a drepturilor prevăzute de art. 3 Convenţie şi art. 4 CDF.  

Cu privire al plângerea pentru încălcarea normelor de procedură, Curtea a constatat că 
autorităţile nu au investigat susţinerile petentului cu celeritate şi temeinic. În cauză, 
întârzierile în cercetare au fost comparabile cu cele din cauza Kummer v Republica Cehă 
judecată de CEDO. Efectul acestor întârzieri a fost că probele nu au mai fost disponibile, iar 
petentul a fost examinat de medic prea târziu. Suplimentar, Curtea a arătat că, pentru a decide 
dacă o cauză este admisibilă, standardul de probaţiune în sarcina persoanelor aflate în stare de 
arest este mai scăzut decât în cazul persoanelor aflate în libertate. În mod normal, o persoană 
poate depune înscrisuri medicale de la experţi independenţi. Acest lucru nu este posibil în 
cazul persoanelor aflate în detenţie, situaţie în care declaraţia acestora privind vătămările 
suferite trebuie să fie suficientă.  
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Analiza 

a. Rolul Cartei 

Analiza juridică are loc în cadrul art. 3 Convenţie, mai degrabă decât în cadrul art. 4 CDF. 
CDF este menţionată doar la început, ca temei pentru plângere, dar nu apare niciunde în 
analiza juridică. Se presupune implicit că analiza se referă la art. 4 CDF ca prevedere legală 
corespondentă art. 3 Convenţie. 

b. Dialogul judiciar 

Se face apel în măsură semnificativă la jurisprudenţa CEDO, atât în formularea testelor 
generale pentru stabilirea existenţei unei încălcări normelor de drept material şi procedural în 
sensul art. 3 Convenţie, cât şi în aplicarea acestor standarde (teste) la circumstanţele specifice 
ale cauzei (în special cu privire la analizarea susţinerilor că au fost folosite cătuşele şi gazul 
lacrimogen). 

c. Căi de atac 

S-a constatat încălcarea normelor de drept material şi procedural în sensul art. 3 Convenţie.  
Curtea Constituţională a cerut autorităţilor publice să cerceteze cu promptitudine şi maximă 
diligenţă orice plângere privind rele tratamente. În cazul în care o persoană este privată de 
libertate, autorităţile au obligaţia de a obţine probe (examen medical, fotografii) din proprie 
iniţiatică şi cu toată promptitudinea. 

Curtea Constituţională a instruit autorităţile competente să reia cercetarea acestui caz. 

d. Însemnătatea cauzei 

Curtea Constituţională stabileşte regulile ce trebuie urmate de autorităţile naţionale atunci 
când pun în executare ordine de expulzare a unor cetăţeni străini, inclusiv normele de 
cercetare a alegaţiilor de rele tratamente. De asemenea, Curtea a subliniat importanţa 
prevenirii situaţiilor conflictuale prin comunicare şi pregătire corespunzătoare a cetăţenilor 
terţelor ţări pentru deportare. 

Au fost citate standarde ale Comitetului european pentru prevenirea torturii (CPT) şi ale 
CEDO.  

e. Alte cauze relevante 

CEDO: Bureš v. Republica Cehă, nr. 37679/08; Bouyid v. Belgia, Cererea nr. 23380/09; 
Farbtuhs v. Letonia, Cererea nr. 4672/02; Irlanda v. Marea Britanie, Cererea nr. 5310/71; 
Ribitsch v. Austria, Cererea nr. 18896/91; V v Marea Britanie (Cererea nr. 24888/94); 
Gäfgen v Germania (2008) (Cererea nr. 22978/05); M.S.S. v Belgia şi Grecia [GC], Cererea 
nr. 30696/09; Kummer v Republica Cehă, Cererea nr. 32133/11. 
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Fişa de caz nr. 3 – Circumstanţe în care instanţele naţionale au obligaţia de a începe 
cercetarea ex officio, dincolo de faptele invocate de persoana care solicită protecţie 
internaţională 

 

Cauze de referinţă 

Iyahen v Ministerul Afacerilor Interne şi Ors, Curtea Supremă de Casaţia a Italiei, hotărârea 
din 10 aprilie 2015, dosar nr. 7333/2015.18 

CJUE: C-285/12, Diakitè, ECLI:UE:C:2014:39 

CEDO: F.G. v Suedia, Cerere nr. 43611/11, Hotărâre în Marea Cameră din 23 martie 2016 

Aspecte esenţiale 

Îndatorirea de a coopera care revine instanţelor naţionale în cauzele în care persoana care 
solicită protecţie internaţională nu stabileşte o legătură directă între existenţa unui nivel 
ridicat al violenţei generale din ţara sa şi propria sa situaţie şi pericolul cu care se confruntă în 
respectiva ţară; 

Definirea cerinţelor în cadrul obligaţiei de cooperare, în lumina hotărârilor CJUE din cauzele 
Elgafaji19 şi Diakitè20; 

Alte evoluţii în materia obligaţiei de cooperare,, în lumina hotărârii CEDO în cauza F.G v 
Suedia. 

 

Reprezentare sinoptică 

 

 

 

 

 

                                                 
18  C. Salamone, ACTIONES Fişa cazului, Iyahen v Ministerul Afacerilor Interne şi Ors (Curtea Supremă de Casaţie a 
Italiei, 10 aprilie 2015) Cerere nr. 7333/2015. 
19 Cauza C-465/07 Meki Elgafaji şi Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie EU:C:2009:94.  
20 Cauza C-285/12 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides EU:C:2014:39.  

Țară

• Italia
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• Protecție subsidiară

• Obligația autorităților de a 
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Trimiteri la legislația UE

• Directiva privind condițiile 
de calificare

Organisme legale și/sau 
judiciare

• Curtea de Casație din 
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judiciară

• Apel
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Apel
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situația generală din 
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o stare de violență 
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Reprezentare cronologică 

 

 

Prezentarea cauzei (cauzelor) 

a. Faptele  

Petentul, cetăţean nigerian, a formulat o cerere de protecţie subsidiară în Italia. În cerere, a 
susţinut că viaţa sa este ameninţată ca urmare a unei dispute privind o succesiune în familia 
sa extinsă, ca urmare a decesului tatălui său, dispută în care soţia sa îşi pierduse deja viaţa. 
Petentul nu a prezentat informaţii cu privire la situaţia generală din Nigeria din perspectiva 
siguranţei cetăţenilor. În prim ă instanţă, petentului i s-a acordat protecţie subsidiară. În apel, 
Curtea de Apel din Bolognia a anulat această primă decizie. Curtea de Apel a constatat că 
solicitantul nu a arătat existenţa unei legături directe între nivelul ridicat al violenţei generale 
din ţara sa şi situaţia sa particulară şi pericolul cu care se confrunta. În consecinţă, nu 
îndeplinea condiţiile pentru acordarea protecţiei subsidiare. Petentul a formulat recurs în faţa 
Cur ţii Supreme de Casaţie, argumentând că instanţa de apel i-a respins cererea în temeiul 
că nu a depus informaţii cu privire la situaţia generală a siguranţei cetăţenilor în ţara sa de 
origine, arătând totodată că autorităţile naţionale au obligaţia de a lua în considerare astfel de 
factori, atunci când analizează o cerere de protecţie subsidiară. 

b. Aspecte de drept 

Dacă solicitantul avea obligaţia de a prezenta informaţii cu privire la situaţia generală privind 
siguranţa cetăţenilor în ţara sa sau dacă astfel de informaţii ar fi trebuit să fie luate în 
considerare din oficiu de autorităţile judiciare. 

Curtea Supremă de Casaţie a anulat hotărârea Cur ţii de Apel Bologna, constatând că 
autorităţile au obligaţia de a lua în considerare informaţiile generale cu privire la ţara de 
origine a solicitantului.  

Curtea a constatat că, deşi solicitantul are îndatorirea cu caracter general de a prezenta cât 
mai curând posibil toate elementele necesare pentru a-şi susţine solicitarea, acest fapt nu 
constituie o obligaţie ca solicitantul să probeze motivele specifice care fac să fie eligibil 
pentru protecţie. De fapt, este obligaţia autorităţilor judiciare să evalueze dacă solicitantul 
îndeplineşte condiţiile pentru acordarea protecţiei subsidiare. În acest proces, autorităţile 
judiciare au obligaţia de a ţine cont de „ toate împrejurările relevante legate de ţara de 
origine, în momentul luării unei hotărâri cu privire la cerere” .21 În continuare, aceste 
împrejurări relevante pot fi folosite pentru a evalua credibilitatea solicitantului. În fine, 

                                                 
21 Directiva 2004/83/EC privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de 
protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate [2004] OJ L 304/12, art. 4(3)(a).  

Curte de 
primă 

instanță

Curtea de 
Apel, Bologna

Curtea 
Supremă de 

Casație
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Curtea a citat hotărârea Curţii de Justiţie în cauzele Elgafaji22 şi Diakitè23, observând că „cu 
cât mai mult poate solicitantul să arate că este afectat de factori specifici circumstanţelor 
sale personale, cu atât va  fi mai scăzut nivelul violenţei generale necesar a fi probat pentru 
ca solicitantul să fie eligibil pentru acordarea protecţiei subsidiare ”şi vice versa.  

c. Efecte la nivel naţional  

În aplicarea acestor constatări la cauza pe rol, Curtea Supremă a reţinut că fusese stabilită 
credibilitatea solicitantului şi că, ţinând cont de situaţia generală a siguranţei cetăţenilor din 
Nigeria, de conflictul permanent dintre triburi, precum şi de lipsa controlului autorităţilor, era 
clară că autorităţile statului nu aveau posibilitatea să asigure protecţia adecvată a 
solicitantului. În consecinţă, acesta ar fi fost expus riscului de vătămare gravă, în cazul în care 
ar fi fost expulzat în Nigeria şi, ca atare, se îndeplinea condiţiile pentru acordarea protecţiei 
subsidiare.  

Analiza 

 
a. Rolul Cartei  

Curtea nu menţionează explicit Carta Drepturilor Fundamentale, dar citează jurisprudenţa 
aplicabilă a CJUE (Elgafaji şi Diakite)24, precum şi prevederile Directivei 2011/95/UE.25 
Curtea face referire la art. 2 şi 3 Convenţie. 

 

b. Dialogul judiciar  

Curtea Supremă a Italiei a anulat hotărârea Curţii de Apel, întrucât aceasta nu ţinea cont de 
interpretarea dată Directivei 2011/95/UE de CJUE în cauzele Elgafaji şi Diakitè. 

 

c. Alte cauze relevante 

Interpretarea dată de Curtea Supremă a Italiei şi de CJUE diferă parţial de poziţia CEDO 
exprimată în hotărârea din cauza F.G. v. Suedia, în care Curtea de la Strasbourg afirmă că „cu 
                                                 
22 Cauza C-465/07 Meki Elgafaji şi Noor Elgafaji v Staatssecretaris van Justitie EU:C:2009:94.  
23 Cauza C-285/12 Aboubacar Diakité v Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides EU:C:2014:39.  
24 Elgafaji and Elgafaji şi Diakité.   
25  Directiva 2004/83/EC, în special art. 4 .  
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privire la cererile de azil motivate de existenţa unui risc general bine-cunoscut, atunci 
când informaţiile despre respectivul risc sunt disponibile din multiple surse şi pot fi 
evaluate cu fără restricţii, obligaţia impusă Statelor în condiţiile art. 2 şi 3 din 
Convenţie în cazurile de expulzare este ca autorităţile să realizeze din oficiu o evaluare a 
riscurilor (vezi, de exemplu, cauza Hirsi Jamaa şi alţii v. Italy [GC], citată mai sus, §§ 131-
133 şi cauza M.S.S. v. Belgia şi Grecia [GC], citată mai sus, § 366). Prin contrast, cu privire 
la cererile de azil motivate de un risc individual, solicitantul de azil are obligaţia de a se 
întemeia pe existenţa riscului şi de a demonstra existenţa acestuia” .26 Cu privire la sarcina 
probaţiunii, CEDO afirmă un „principiu al informării  ” larg, în timp ce CJUE şi Curtea 
Supremă a Italiei consideră că „ faptele ”trebuie să fie demonstrate de solicitant, deşi trebuie 
remarcat că sarcina încadrării juridice a respectivelor fapte revine autorităţii judiciare.  

 

Fișa cazului nr. 4: Dosar nr. 34671/4/2013, sentința civila nr. 2614/ 26.02.2015, 
Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 

 

Probleme juridice: 

Excludere pentru atingere adusă ordinii publice; reclamant iranian, condamnat în România 
pentru trafic de stupefiante, solicită azil pentru riscul condamnării la moarte în ţara de 
origine, din cauza condamnării în România pentru o infracţiune legată de trafic de droguri 

 

Texte legale și jurispruden țiale cu incidenţă în speţă: 

Potrivit art. 6 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 122/2006, (3) Fără a se aduce atingere 
prevederilor alin. (2) şi fără a afecta, în mod automat, forma de protecţie de care 
beneficiază, persoana care a fost recunoscută ca refugiat sau căreia i s-a acordat protecţie 
subsidiară poate fi îndepărtată de pe teritoriul României, dacă: a) există motive temeinice ca 
persoana în cauză să fie considerată un pericol la adresa securităţii statului român; sau b) 
persoana în cauză, fiind condamnată pentru o infracţiune gravă printr-o hotărâre definitivă, 
constituie un pericol la adresa ordinii publice din România. (4) În sensul prezentei legi, prin 
infracţiune gravă se înţelege orice infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care legea prevede 
pedeapsa privativă de libertate al cărei maxim special este de peste 5 ani.   

 

Potrivit art. 23 din Legea nr. 122/2006, Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, 
cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de 
rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în 
afara ţării de origine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să solicite 
protecţia respectivei ţări, precum şi apatridului care, aflându-se din motivele menţionate 
anterior în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită, nu poate sau, din cauza acestei 
temeri, nu doreşte să se întoarcă în respectiva ţară şi cărora nu li se aplică cauzele de 
excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute de prezenta lege. 

                                                 
26 Cauza FG v Sweden Cererea nr. 43611/11 (ECtHR, 23 March 2016), alin. 126-127.   
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Potrivit art. 10 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 
1251/2006, (1) În vederea stabilirii motivelor de persecuţie trebuie luate în considerare 
următoarele: ... d) în cazul unui grup social, apartenenţa la acesta; un grup este considerat a 
fi un anumit grup social, îndeosebi atunci când: (i) membrii acelui grup au caracteristici 
înnăscute sau un trecut comun, care nu pot fi schimbate, sau trăsături ori credinţe care sunt 
fundamentale pentru identitatea sau conştiinţa acelei persoane, motiv pentru care nu poate fi 
forţată să renunţe la aceasta; (ii)  grupul are o identitate distinctă în ţara respectivă, 
deoarece este perceput ca fiind diferit de restul societăţii; (iii)  în funcţie de circumstanţele 
din ţara de origine, un anumit grup social poate include un grup bazat pe trăsătura comună 
a orientării sexuale. Orientarea sexuală nu poate determina un grup social în sensul 
prezentului articol atunci când acţiunile specifice orientării sexuale sunt fapte penale potrivit 
legii române. Aspectele referitoare la gen pot fi incluse în noţiunea de orientare sexuală, cu 
condiţia să nu fie unicul motiv al aplicării acestui articol;  

 

Potrivit pct. 77 - 79 din Manualul UNHCR referitor la proceduri şi criterii de determinare a 
statutului de refugiat, 77. În mod normal, prin “anumit grup social” se înţeleg persoanele 
care aparţin unui grup ce are aceeaşi origine, obiceiuri sau statut social. Temerea de 
persecuţie, ca urmare a acestei apartenenţe, se poate suprapune frecvent cu temerea de 
persecuţie din alte motive, de exemplu, rasă, religie sau naţionalitate. 78. Apartenenţa la un 
anumit grup social poate fi la baza persecuţiei, fie datorită lipsei de încredere în loialitatea 
grupului faţă de guvern, datorită poziţiei politice, a antecedentelor şi activităţilor economice 
ale membrilor grupului sau datorită faptului că simpla existenţă a grupului social este privită 
ca un obstacol în aplicarea politicii guvernului. 79. În mod normal, simpla apartenenţa la un 
anumit grup social nu va fi suficientă pentru a justifica temeinicia cererii de acordare a 
statutului de refugiat. Totuşi, pot exista circumstanţe speciale în care simpla apartenenţă la 
un anumit grup să constituie un motiv suficient de temere de persecuţie. 

 

Potrivit art. 26 din Legea nr. 122/2006, (1) Protecţia subsidiară se acordă cetăţeanului 
străin sau apatridului care nu îndeplineşte condiţiile pentru recunoaşterea statutului de 
refugiat şi cu privire la care există motive întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în 
ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc 
serios, în sensul prevederilor alin. (2), care nu poate sau, din cauza acestui risc, care nu 
doreşte protecţia acelei ţări şi căruia nu i se aplică cauzele de excludere de la acordarea 
acestei forme de protecţie, prevăzute de prezenta lege. (2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), 
se înţelege: 1. condamnarea la pedeapsa cu moartea ori executarea unei astfel de pedepse; 
sau 2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau 3. o ameninţare 
serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a violenţei generalizate în 
situaţii de conflict armat intern ori internaţional, dacă solicitantul face parte din populaţia 
civilă. 

 

Potrivit art. 28 din Legea nr. 122/2006, (1) Protecţia subsidiară nu se acordă cetăţenilor 
străini şi apatrizilor atunci când există motive serioase să se creadă că aceştia: a) au comis o 
infracţiune contra păcii şi omenirii, o crimă de război ori o altă infracţiune definită conform 
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tratatelor internaţionale relevante la care România este parte sau altor documente 
internaţionale pe care România este obligată să le respecte; b) au comis o infracţiune gravă 
de drept comun înainte de intrarea pe teritoriul României; c) au comis fapte care sunt 
contrare scopurilor şi principiilor aşa cum sunt ele enunţate în preambulul şi în art. 1 şi 2 
din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite; d) constituie un pericol la adresa ordinii publice şi 
siguranţei naţionale ale României; e) au instigat sau au fost complici la săvârşirea faptelor 
prevăzute la lit. a)-d). (2) De asemenea, protecţia subsidiară nu se acordă cetăţenilor străini 
şi apatrizilor care au planificat, au facilitat sau au participat la săvârşirea de acte de 
terorism, aşa cum sunt acestea definite în instrumentele internaţionale la care România este 
parte.  

 

Potrivit pct. 154 din Manualul UNHCR  referitor la proceduri şi criterii de determinare a 
statutului de refugiat, în cazuri extreme, articolul 33, alineatul 2 al Convenţiei, permite 
expulzarea unui refugiat sau returnarea acestuia în ţara de origine dacă a fost condamnat 
definitiv pentru o crimă de drept comun “extrem de gravă“, constituind, astfel, o ameninţare 
pentru comunitatea ţării de refugiu. 

 

Potrivit art. 85 din OUG nr. 194/2002, cu trimitere la dispoziţiile art. 96 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 194/2002, executarea obligaţiei de returnare se suspendă în perioada în care 
IGI constată incidenţa următoarelor situaţii:  a) îndepărtarea sub escortă se poate 
realiza numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa străinului 
este pusă în pericol ori că va fi supus la tortură, tratamente inumane sau degradante. 

 

Potrivit  art. 100 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 194/2002, expulzarea se suspendă în perioada 
în care IGI constată incidenţa următoarelor situaţii: a) străinul poate fi îndepărtat sub 
escortă numai către un stat faţă de care există temeri justificate că viaţa îi este pusă în 
pericol ori că va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante. 

 

Potrivit jurispruden ţei CEDO, statele contractante ale Convenţiei Europene a Drepturilor 
Omului au dreptul, ca o problemă de drept internaţional public bine stabilită şi ca subiecte 
de drepturi şi obligaţii în sistemul de drept internaţional public, care include şi Convenţia, să 
controleze în mod suveran, intrarea, rămânerea şi expulzarea străinilor. Mai mult, dreptul la 
azil politic nu este conţinut în Convenţie şi nici în Protocoalele adiţionale la aceasta (a se 
vedea Vilvarajah şi alţii v. Marea Britanie, hotărârea din 30 octombrie 1991, § 102; Chahal 
c. Marii Britanii, hotărârea Marii Camere din 15 octombrie 1996, § 73). 
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Starea de fapt: 

Domnul PS a intrat legal în România la data de 04.01.2011 în baza unei vize în scop de 
vizită, iar la data de 09.02.2011 a fost arestat de autorităţile române, cetăţeanul iranian fiind 
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc, trecere 
frauduloasă a frontierei şi uz de fals privind identitatea, în stare de concurs, fiind condamnat 
la 4 ani de închisoare cu executare, prin hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 
19.04.2012, pronunţată în dosar penal nr. 17088/3/2011*.  

La data de 18.06.2013, cel în cauză a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Găeşti, 
conform, hotărârii nr. 277 emisă la data de 13.06.2013 de Judecătoria Găeşti. 

De asemenea, fratele petentului, domnul PEJ, a fost arestat la aceeaşi dată cu petentul şi 
trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic ilicit de droguri de mare risc, trafic 
ilicit internaţional de droguri de mare risc, trecere frauduloasă a frontierei şi fals privind 
identitatea, condamnat în aceeaşi procedură.  

Fratele petentului a solicitat acordarea unei forme de protecţie în România la data de 
22.12.2012, pentru motive similare. Prin hotărârea I.G.I.- D.A.I. nr. 2406180/h/MV din 
23.03.2012, cererea celui în cauză a fost respinsă, soluţie menţinută de Judecătoria sectorului 
4 Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 2588 din data de 13.03.2013 (dosar civil nr. 
11806/4/2012), unde s-a arătat că petentul nu a fost pus sub acuzare pentru vreo infracţiune 
sancţionată cu pedeapsa capitală, iar reprezentanţii Ambasadei Iranului de la Bucureşti, nu 
au fost înştiinţaţi cu privire la situaţia petentului. Faptul că instanţele penale au respins 
cererea de dispunere a măsurii expulzării cu privire la petent nu constituie un motiv suficient 
pentru acordarea statutului de refugiat sau a protecţiei subsidiare. 

 

Tribunalul Bucureşti, prin Decizia civilă nr. 2244 din data de 28.10.2013, a respins recursul 
ca tardiv formulat. 

 

Soluţie: 

Instanţa reţine că petentul invocă drept argument principal, teama pe care o resimte, având în 
vedere că faptele de tipul celei pentru care a fost condamnat în România, respectiv trafic de 
droguri de mare risc, sunt pedepsite cu moartea în Iran. 

În ceea ce priveşte informaţiile din ţara de origine, instanţa arată că există o divergenţă 
între părţi, cu privire la riscul petentului de a fi supus pedepsei capitale pentru infracţiunea de 
trafic de droguri de mare risc, săvârşită în afara Iranului (în România). 

În acest cadru, instanţa reţine că potrivit informaţiilor din ţara de origine (fila 75), cel puţin 
411 prizonieri au fost executaţi în Iran în perioada ianuarie – iunie 2014 şi că mai mult de 870 
de persoane au fost executate de la alegerea lui Hassan Rouhani în iunie 2013 (Iran Focus – 
Author: Death Penalty News Iran: 411 executions in the first half of 2014, 12.07.2014). 

De asemenea, instanţa mai reţine că anul 2013 a deţinut recordul în ultimii 10 ani, cu peste 
700 de execuţii, inclusiv 8 minori. În 2014 s-a urmat acelaşi model, mai mult de 330 de 
execuţii, inclusiv 7 minori, fiind duse la îndeplinire de la începutul anului (International 
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Federation for Human Rights, Human Rights caughtbetween diplomatic progress and 
political deadloxk, 17.06.2014). 

În acelaşi sens, instanţa reţine că s-a estimat că aproximativ 1539 de persoane au fost 
executate, incluzând cel puţin între 955 şi 962 de persoane pentru trafic de droguri, de la 
înfiinţarea mandatului Raportorului Special, din anul 2011 (Consiliul ONU pentru Drepturile 
Omului, fosta Comisie a Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului), Raportul Raportorului 
Special privind situaţia drepturilor omului în Republica Islamică Iran, 18.03.2014). 

În fine, instanţa reţine că oficialul cel mai înalt al Iranului pentru drepturile omului a răspuns 
la criticile ONU privind pedeapsa cu moartea în ţara sa, prin a spune că 93% din execuţiile în 
Iran sunt legate de traficul ilegal de droguri (RFE/RL – Radio Free Europe/Radio Liberty: 
Iran Says Nearly All Executions Drug – Related, 02.11.2014). 

Aceste precizări, care reprezintă doar o parte dintr-un context mai larg expus în informaţiile 
din ţara de origine, sunt suficiente pentru a permite acestei instanţe să înlăture susţinerile 
intimatei IGI şi să constate că, în eventualitatea returnării sale în Iran, petentul ar fi supus 
unui risc extrem de ridicat de a fi executat. 

În acest cadru, instanţa consideră că nu este util să soluţioneze o altă divergenţă între poziţiile 
părţilor, respectiv dacă statul iranian pune în aplicare pedeapsa capitală doar pentru 
infracţiuni săvârşite pe propriul teritoriu, iar nu şi pentru infracţiuni săvârşite în străinătate. 

Tot din informaţiile din ţara de origine, instanţa reţine că persoanelor condamnate la moarte 
pentru trafic de droguri nu li se permite să îşi exercite dreptul de a face apel la o instanţă 
superioară, în conformitate cu dreptul internaţional (Verein Sudwind Entwicklungspolitik: 
declaraţie scrisă depusă de Verein Sudwind Entwicklungspolitik, organizaţie non-
guvernamentală cu statut consultativ special; conflictul constant şi profund între codul penal 
al Republicii islamice Iran şi drepturile internaţionale ale omului [25.08.2014] 
[A/HRC/27/NGO/103], 5 septembrie 2014). 

De asemenea, se reţine că Iranul continuă să execute persoane care erau minori la data 
comiterii infracţiunii, ridicând semne de întrebare privind procedurile judiciare (FCO – UK 
Foreign and Commonwealth Office: Human Rights and Democracy Report 2013 – Section 
XI: Human Rights in Countries of Concern – Iran, 10 April 2014). 

Prin urmare, în condiţiile în care nu se conferă dublu grad de jurisdicţie în materie penală, în 
special a unei fapte de natură să atragă pedeapsa cu moartea şi în care se permite 
condamnarea la această pedeapsă a unor persoane minore, în contextul exprimării unor 
îngrijorări cu privire la procedurile judiciare, instanţa constată că nu există nicio garanţie a 
respectării procedurilor, astfel încât petentul să se situeze în afara oricărui risc. 

Altfel spus, şi dacă ar exista dovezi în sensul că persoanele care au comis infracţiunile în 
discuţie în afara Iranului, nu fac obiect al pedepsei cu moartea, instanţa reţine că riscul 
execuţiei unei persoane precum petentul nu ar putea fi în totalitate exclus, având în vedere 
caracterul procedurii de judecată, care nu respectă normele de drept internaţional general 
acceptate în materie penală. 
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Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va reţine că există un risc extrem de ridicat în privinţa 
petentului, de a fi supus pedepsei cu moartea în Iran, pentru infracţiunea de trafic de droguri 
săvârşită pe teritoriul României. 

Faţă de aceste precizări, instanţa arată că pentru a solicita statutul de refugiat, potrivit art. 
23 din Legea nr.122/2006, petentul trebuie să aibă o teamă serioasă de persecuţie, pentru unul 
dintre următoarele motive: rasă, religie, naţionalitate, opinie politică sau apartenenţa la un 
anumit grup social. 

În dosar, teama de persecuţie a petentului provine din faptul că a săvârşit mai multe 
infracţiuni de drept comun, în concurs, dintre care una fiind cea de trafic de droguri de mare 
risc. 

Prin urmare, chiar dacă temerea petentului este una justificată obiectiv întrucât, după cum a 
fost arătat la situaţia de fapt, acesta riscă pedeapsa cu moartea în ţara de origine, în acelaşi 
timp, instanţa reţine evidenţa faptului că petentul nu este persecutat pentru motive de rasă, 
religie, naţionalitate, sau opinie politică. 

De asemenea, instanţa precizează că persoanele condamnate pentru infracţiunea de trafic de 
droguri, precum petentul, nu pot fi considerate că formează un grup social în sensul Legii 
nr.122/2006, al art. 10 lit. d) din HG nr. 1251/2006 şi al pct. 77 – 79 din Manualul UNHCR. 

Prin urmare, simplul fapt că petentul a săvârşit o infracţiune de trafic de droguri de mare risc 
pe teritoriul României, în condiţiile în care această infracţiune se pedepseşte cu pedeapsa 
capitală în Iran, nu încadrează situaţia petentului în prevederile art. 23 din Legea nr. 
122/2006, astfel încât acestuia să îi poată fi acordat statutul de refugiat. 

Mai mult, petentul nu ar fi persecutat în Iran decât pentru faptul că a săvârşit o faptă penală 
de drept comun, faptă care are acelaşi caracter şi în România. 

Între sancţiunea aplicabilă în Iran şi cea aplicabilă în România, doar intensitatea diferă, în 
condiţiile în care în Iran, pedeapsa pentru o astfel de faptă este moartea. 

Faţă de toate aceste precizări, instanţa reţine că persoanele care sunt condamnate pentru 
săvârşirea unor infracţiuni de drept comun nu se constituie într-un grup social în sensul art. 
23 din Legea nr. 122/2006, astfel încât cererea petentului nu este întemeiată sub aspectul 
acordării statutului de refugiat şi urmează să fie respinsă în consecinţă. 

În privin ţa protecţiei subsidiare, instanţa reţine potrivit art. 26 din Legea nr. 122/2006, că 
protecţia subsidiară se acordă cetăţeanului străin sau apatridului care nu îndeplineşte 
condiţiile pentru recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive 
întemeiate să se creadă că, în cazul returnării în ţara de origine, respectiv în ţara în care îşi 
avea reşedinţa obişnuită, va fi expus unui risc serios în sensul condamnării la pedeapsa cu 
moartea, care nu poate sau, din cauza acestui risc, care nu doreşte protecţia acelei ţări şi 
căruia nu i se aplică cauzele de excludere de la acordarea acestei forme de protecţie, 
prevăzute de prezenta lege. 

În speţă, s-a dovedit faptul că în ţara de origine există riscul real şi serios ca petentul să fie 
supus la o condamnare cu pedeapsa cu moartea, în măsura în care ar fi returnat. 

În acelaşi timp, instanţa reţine din dispoziţiile art. 28 alin. (1) lit. d) Legea nr. 122/2006, că 
protecţia subsidiară nu se acordă cetăţenilor străini şi apatrizilor atunci când există motive 
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serioase să se creadă că aceştia: ... d) constituie un pericol la adresa ordinii publice şi 
siguranţei naţionale ale României. 

În acest cadru, instanţa reţine că potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, cultivarea, 
producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, 
punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, 
procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, 
fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. 

Potrivit art. 6 alin. (4) din Legea nr. 122/2006, în sensul prezentei legi (deci nu doar în sensul 
principiului nereturnării, prevăzut la art. 6), prin infracţiune gravă se înţelege orice 
infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care legea prevede pedeapsa privativă de libertate al 
cărei maxim special este de peste 5 ani. 

Fiind pedepsită cu închisoarea mai mare de 5 ani, una dintre infracţiunile pentru care a fost 
condamnat petentul este una gravă în sensul legii, ceea ce ar permite autorităţilor române să 
dispună îndepărtarea de pe teritoriul României, chiar dacă ar fi acordată, în prealabil, 
protecţia internaţională. 

Ab initio, infracţiunile caracterizate ca fiind grave prezintă un grad de pericol social mai 
ridicat decât cele care sunt considerate a fi mai puţin grave, această scară de ierarhizare fiind 
vizibilă în limitele sancţiunilor penale. Altfel spus, acestea prezintă un grad de pericol social 
mai mare, prestabilit de legiuitor. 

Instanţa mai reţine că potrivit deciziei penale a Curţii de Apel Bucureşti nr.16/19.01.2012 
(fila 99), instanţa a considerat că măsura expulzării nu poate fi aplicată din cauza faptului că 
Iran nu este un stat sigur. 

Punând astfel problema, raţionamentul instanţei penale implică asumpţia potrivit căreia 
persoanele în discuţie, cercetate şi condamnate pentru fapte similare, prezintă pericol la 
adresa ordinii publice din România, din moment ce în mod normal s-ar fi impus măsura 
expulzării, iar singurul motiv pentru care nu pot fi expulzate este acela că Iran nu este un stat 
sigur. 

Prin urmare, instanţa reţine că acea condiţie referitoare la faptul că petentul prezintă un 
pericol la adresa ordinii publice din România este îndeplinită. 

Instanţa mai reţine că acesta, deşi a fost liberat condiţionat, se află încă sub efectele 
respectivei hotărâri de condamnare, din moment ce pedeapsa a fost considerată executată la 
09.02.2015 (4 ani calculaţi de la 09.02.2011 – data privării de libertate), dar nu sunt încă 
împlinite condiţiile reabilitării. 

Întrucât condamnarea a rămas definitivă la 19.04.2012 (data deciziei penale pronunţate de 
ICCJ), revenea petentului sarcina să dovedească faptul că acesta şi-a îndreptat 
comportamentul, astfel încât nu ar mai reprezenta un pericol pentru ordinea publică din 
România. 

Ori, în acest cadru, instanţa  reţine declaraţia petentului (fila 101) potrivit căreia în prezent 
este întreţinut de fratele său mai mare, care este căsătorit cu o doamnă  cetăţean român, şi 
care are o casă de schimb valutar unde ar putea să lucreze dacă obţine o formă de protecţie în 
România. 
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Din acest punct de vedere, petentul a făcut doar nişte afirmaţii cu privire la măsuri care l-ar 
putea ajuta să se integreze, fără să dovedească în mod real, că acestea pot fi puse în practică. 

În plus, instanţa reţine că cel puţin după un an de la momentul la care a depus cererea de 
acordare a protecţiei internaţionale, 13.08.2013 – potrivit propriilor declaraţii, petentul avea 
posibilitatea să facă demersuri pentru a avea acces la piaţa forţei de muncă, în condiţiile art. 
17 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 122/2006. 

Fără a nega posibilitatea petentului de a-şi îndrepta comportamentul şi fără a aduce în vreun 
fel atingere acestei posibilităţi, instanţa remarcă faptul că de la momentul la care a fost 
eliberat condiţionat, petentul nu a dovedit că ar fi lucrat, nu a dovedit că are mijloace de a se 
întreţine, nu a dovedit că a făcut demersuri în vederea unui minimum de integrare în 
societate. 

Simpla pasivitate a petentului poate fi suficientă pentru a nu se dispune revocarea liberării 
condiţionate, însă nu este de natură să conducă la ideea diminuării potenţialului de 
periculozitate pentru ordinea publică, astfel cum a fost constatat prin sentinţele penale 
discutate. 

Prin urmare , instanţa constată că în privinţa protecţiei subsidiare, este aplicabilă clauza de 
excludere prevăzută de art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 122/2006, astfel încât cererea 
petentului nu îi poate fi acordată nici această formă de protecţie internaţională, conform 
dispoziţiilor art. 26 alin. (1) partea finală din Legea nr. 122/2006 (căruia nu i se aplică 
cauzele de excludere de la acordarea acestei forme de protecţie, prevăzute de prezenta lege). 

Evocând contextul prezentei hotărâri  şi având în minte soluţiile pronunţate, potrivit celor 
arătate mai sus, instanţa se vede nevoită să facă anumite consideraţii de natură etică, fără o 
corespondenţă expresă în dispoziţiile legale în vigoare, dar care are totuşi relevanţă, din 
perspectiva scopului şi principiilor în materie de protecţie internaţională. 

Din acest punct de vedere, în materia protecţiei internaţionale, raporturile juridice sunt 
caracterizate de existenţa unui stat agresor (fie în mod direct, fie în mod indirect, prin 
incapacitatea sa de a oferi protecţie persoanelor persecutate), a unui stat primitor, generos şi 
umanist prin ipoteză şi a unei persoane, de bună – credinţă, care încearcă să se pună la 
adăpost de persecuţie, tocmai cerând concursul statului primitor. 

De cele mai multe ori, statul din urmă (primitor), atunci când ia o decizie de a oferi protecţie 
unei astfel de persoane persecutate, o face cu riscul asumat al unei deteriorări a relaţiilor 
internaţionale cu statul agresor. 

Ori, în acest cadru principial, instanţa observă că petentul nu poate fi caracterizat drept o 
persoană de bună credinţă, măcar în raport cu ospitalitatea statului român, din moment ce 
acesta a ales să comită infracţiuni de o gravitate ridicată în statul gazdă, pentru care a şi fost 
condamnat definitiv. 

Mai mult, instanţa mai observă că în ciuda acestui aspect, petentul face apel la generozitatea 
statului român cerând protecţia internaţională a acestuia, în condiţiile în care a ales în mod 
conştient să îi încalce prin fapte de o gravitate deosebită, normele obligatorii de convieţuire 
socială. 
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Dincolo de argumentele strict juridice care fundamentează soluţia anterioară, instanţa 
îndeamnă pe petent să reflecteze şi la argumentele de natură etică, expuse mai sus. 

În final, instanţa mai precizează că prezenta procedură nu echivalează cu o soluţie finală şi 
definitivă în privinţa trimiterii petentului în ţara de origine. 

O astfel de măsură, dacă s-ar dispune de către autorităţile administrative, ar putea fi 
contestată pe petent în virtutea dispoziţiilor art. 85 din OUG nr. 194/2002, cu trimitere la 
dispoziţiile art. 96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 194/2002, care dispun că executarea 
obligaţiei de returnare se suspendă în perioada în care IGI constată incidenţa următoarelor 
situaţii: a) îndepărtarea sub escortă se poate realiza numai către un stat faţă de care există 
temeri justificate că viaţa străinului este pusă în pericol ori că va fi supus la tortură, 
tratamente inumane sau degradante. 

Într-o situaţie similară s-a aflat şi fratele petentului, condamnat împreună cu el, şi care nu a 
fost expulzat în considerarea dispoziţiilor art. 100 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 194/2002, 
care dispun că expulzarea se suspendă în perioada în care IGI constată incidenţa 
următoarelor situaţii: a) străinul poate fi îndepărtat sub escortă numai către un stat faţă de 
care există temeri justificate că viaţa îi este pusă în pericol ori că va fi supus la torturi, 
tratamente inumane sau degradante. 

Pentru toate motivele arătate mai sus, instanţa urmează să respingă plângerea ca 
neîntemeiată, menţinând hotărârea intimatei. 

 

Fișa de caz nr. 5: Dosar nr. 270/39/2011, Sentinţa civilă nr. 197/16.05.2011, Curtea de 
Apel Suceava 

Probele juridice 

Decizie de returnare pe motivul depăşirii duratei de şedere pe teritoriul României stabilită 
prin viză (20 zile) – Motiv de nereturnare: practica tratamentelor inumane împotriva celor 
care se opun  regimului opresiv, printre care se numără şi  reclamantul care face parte dintr-o 
formaţie muzicală (trupa Kilimajaro) a cărui repertoriu condamnă acte de încălcare a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate  prin art. 8  din CEDO. 

Texte legale cu incidenţă în speţă 

Art. 82(3) lit. a pct. i  din OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România. 

Art. 92(1) din ordonanţa de urgenţă. 

  

Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

Rapoartele periodice întocmite de  Parlamentul European dar şi de  alte organisme şi 
organizaţii internaţionale preocupate de  monitorizarea respectării drepturilor omului în  zona 
Africii, Republica Congo este permanent menţionată ca  înregistrând  serioase probleme în 
materia încălcării flagrante ale drepturilor  şi libertăţilor  fundamentale. 

În acest  context, se poate evidenţia: Raportul  anual privind  drepturile omului în lume în 
2008, întocmit de Parlamentul European în care sunt menţionate „ atrocităţile  comise în 
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Congo”; Raportul  anual/2009 întocmit de  aceeaşi instituţie europeană - în care sunt preluate 
concluziile grupului de lucru al Consiliului de Securitate al ONU privind copiii şi conflictul 
armat şi condamnate cu fermitate încălcările grave ale drepturilor copilului şi utilizarea lor în 
conflictele armate; Rapoartele anuale privind situaţia  drepturilor omului în lume întocmite  
de Amnesty Internaţional - în care  sunt semnalate unele dispariţii încă  neelucidate precum şi 
încălcării grave ale  drepturilor fundamentale ale populaţiei indigene, s.a.;  aspect  reiterat şi 
în raportul întocmit pentru anul 2010;  atitudinea represivă a  autorităţilor  congoleze faţă de  
refugiaţii din războiul civil din Republica Democratică Congo -  semnalată de  publicaţiile de 
presă sau de organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului (Observatorul Congolez a 
Drepturilor Omului; Liga franceză pentru Drepturile Omului, ş.a). 

Starea de fapt 

Prin contestaţia înregistrată la data de 25.03.2011, reclamantul MMP, în contradictoriu cu 
Oficiul Român pentru Imigrări - Serviciul pentru Imigrări Suceava, a  solicitat să se dispună  
anularea  Deciziei de  returnare  de pe teritoriul României emisă de Oficiul Român pentru 
Imigrări - Direcţia Migraţie - Serviciul pentru Imigrări Suceava. 

Reclamantul şi-a motivat contestaţia  arătând că, prin decizia contestată, a  fost obligat  să 
părăsească teritoriul României întrucât a depăşit durata de şedere pe teritoriul acestei ţări 
stabilită prin viză (20 zile) în condiţiile  art. 82(3) lit. a pct. i  din OUG 194/2002 privind 
regimul străinilor în România. A mai arătat că, măsura  înlăturării sale de pe teritoriul 
României îi pune grav în pericol viaţa, în sensul că, regimul dictatorial, de opresiune instaurat 
în Republica Congo - ţara unde urmează să fie  returnat – practica tratamente inumane 
împotriva celor care se opun  regimului opresiv, printre care se numără şi  reclamantul care 
face parte dintr-o formaţie muzicală ( trupa Kilimajaro) a cărui repertoriu condamnă aceste 
acte de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale garantate  prin art. 8  din CEDO. 

În întâmpinarea depusă la dosar ( f.11), Oficiul Român pentru  Imigrări - Serviciul pentru 
Imigrări al judeţului Suceava din cadrul  Ministerului Administraţiei şi Internelor a solicitat 
să se dispună  respingerea  contestaţiei ca nefondată pentru considerentul că decizia de  
returnare s-a emis cu respectarea cerinţelor de fond şi formă prev. de   art. 82 (3)  lit. a pct. i  
respectiv  art. 11(1) din OUG nr. 194/2002, iar prin  sentinţa civilă nr. 1284 din 29.03.2011, 
Judecătoria Rădăuţi a respins - irevocabil - solicitarea  reclamantului privind accesul  la o 
nouă procedură de azil - în prezent fiind epuizate  toate  căile de atac prevăzute de Legea 
122/2006 privind  azilul.  

Din verificarea lucrărilor  dosarului, Curtea  reţine următoarele:  

Potrivit  Deciziei nr.1518988  din 18.03.2011, Oficiul Român pentru Imigrări – Direcţia  
Migraţie - Serviciul pentru Imigrări Suceava, a  dispus  obligarea  reclamantului că  
părăsească teritoriul  României,  în  termen de 15 zile de la data luării la  cunoştinţă a  
deciziei,  întrucât  reclamantul a  depăşit cu  20 zile durata de şedere legală pe teritoriul  
României stabilită prin viză, decizia fiind motivată pe prevederile  art. 82(3) lit. a pct. i 
respectiv art. 11 (1) din OUG nr. 194/2002 privind regimul  străinilor în România – 
republicată. 

Este evident că, pentru situaţia în care străinului aflat pe teritoriul României, i-a încetat 
dreptul de şedere ce i-a  fost acordat pe durata menţionată în viză, autorităţile sunt abilitate a 
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lua măsura îndepărtării străinului  de pe teritoriul  României - în condiţiile şi cu respectarea  
formelor impuse de  prevederile  art. 81, 82  din OUG nr. 194/2002.  

Însă, în situaţia în care autorităţile competente constată incidenţa prevederilor legale 
menţionate mai sus, au şi obligaţia de a verifica dacă prin  luarea  acestei măsuri nu expun  
unui grav pericol viaţa străinului, existând temeiuri justificate că acesta „ va fi supus la 
torturi, tratamente inumane sau degradante în statul în care urmează să fie trimis străinul”- în 
conformitate cu prevederile  art. 92(2)  din OUG. 

Pentru verificarea incidenţei prevederilor art. 92(1) din ordonanţa de urgenţă, Curtea 
consideră  a releva următoarele aspecte ce ţin de situaţia generală socială din Republica 
Congo - ţara de  provenienţă a reclamantului: 

Astfel,  în rapoartele periodice întocmite de  Parlamentul European dar şi de  alte organisme 
şi organizaţii internaţionale preocupate de  monitorizarea respectării drepturilor omului în  
zona Africii, Republica Congo este permanent menţionată ca  înregistrând  serioase probleme 
în materia încălcării flagrante ale drepturilor  şi libertăţilor  fundamentale. 

În acest  context, se poate evidenţia: Raportul  anual privind  drepturile omului în lume în 
2008, întocmit de Parlamentul European în care sunt menţionate „ atrocităţile  comise în 
Congo”; Raportul  anual/2009 întocmit de  aceeaşi instituţie europeană - în care sunt preluate 
concluziile grupului de lucru al Consiliului de Securitate al ONU privind copiii şi conflictul 
armat şi condamnate cu fermitate încălcările grave ale drepturilor copilului şi utilizarea lor în 
conflictele armate; Rapoartele anuale privind situaţia  drepturilor omului în lume întocmite  
de Amnesty Internaţional - în care  sunt semnalate unele dispariţii încă  neelucidate precum şi 
încălcării grave ale  drepturilor fundamentale ale populaţiei indigene, s.a.;  aspect  reiterat şi 
în raportul întocmit pentru anul 2010;  atitudinea represivă a  autorităţilor  congoleze faţă de  
refugiaţii din războiul civil din Republica Democratică Congo -  semnalată de  publicaţiile de 
presă sau de organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului (Observatorul Congolez a 
Drepturilor Omului; Liga franceză pentru Drepturile Omului, ş.a). 

Reclamantul este absolvent  al cursurilor universitare din Congo (fila 49, 50 dosar) şi alături 
de alţi conaţionali  au înfiinţat o formaţie muzicală care, prin cântecele şi atitudinea abordate 
– condamnă în mod public actele opresive ale autorităţilor congoleze în sfera drepturilor şi 
libertăţilor  fundamentale. 

Membrii acestei  formaţii muzicale sunt urmăriţi, pe numele lor  sunt emise  de autorităţile  
congoleze mandate de aducere, inclusiv pe numele reclamantului (fila 48 dosar) aşa încât, în 
contextul condiţiilor din ţara de origine a reclamantului (menţionate mai sus), există  temeiuri  
justificate că înapoierea reclamantului în ţara de origine ar deveni intolerabilă pentru sine din 
motivele indicate în acţiune şi care se încadrează în art.  92(1) din ordonanţa de urgenţă 
(circumstanţele fiind evaluate prin raportare la data emiterii  deciziei contestate. 

Soluţie instanţei 

Reclamantul este absolvent  a cursurilor universitare din Congo ( fila 49, 50 dosar) şi alături 
de alţi conaţionali  au înfiinţat o formaţie muzicală care, prin cântecele şi atitudinea abordate 
– condamnă în mod public actele opresive ale autorităţilor congoleze în sfera drepturilor şi 
libertăţilor  fundamentale. 
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Membrii acestei  formaţii muzicale sunt urmăriţi, pe numele lor  sunt emise  de autorităţile  
congoleze mandate de aducere, inclusiv pe numele reclamantului (fila 48 dosar) aşa încât, în 
contextul condiţiilor din ţara de origine a reclamantului (menţionate mai sus), există  temeiuri  
justificate că înapoierea reclamantului în ţara de origine ar deveni intolerabilă pentru sine din 
motivele indicate în acţiune şi care se încadrează în art.  92(1) din ordonanţa de urgenţă ( 
circumstanţele fiind evaluate prin raportare la data emiterii  deciziei contestate. 

Din această perspectivă, Curtea  va  admite  acţiunea  reclamantului, cu consecinţa anulării 
deciziei de returnare emisă de pârâtă. 

 

ARTICOLUL 6 CARTA UE - Dreptul la libertate şi la siguranţă  

Prezentare generală a problemelor rdicate de art. 6 CDF 

Una dintre cele mai controversate probleme în materia azilului şi migraţiei a fost detenţia 
migranţilor. Aceste cauze ridică o serie de probleme specifice legate de mai multe drepturi 
fundamentale ale solicitanţilor de azil şi migranţilor fără permis de şedere, în special: 
protecţia dreptului la libertate şi la siguranţă; accesul la justiţie şi asistenţă juridică; căi de 
atac afective; solicitarea dreptului la azil,27 accesul la drepturi sociale şi economice, precum 
şi viaţa de familie şi interesul superior al minorului.28 Art. 6 CDF are corespondent în art. 5 
Convenţie. Astfel, în conformitate cu art. 52(3) CDF, standardele stabilite de CEDO în 
temeiul art. 5 Convenţie trebuie să fie considerate ca prag minim de protecţie în condiţiile art. 
6 CDF. 

Prin comparaţie cu art. 5 Convenţie, art. 6 CDF nu prevede explicit situaţiile în care este 
posibilă detenţia solicitanţilor de azil şi migranţilor, cum ar fi: detenţia în scopul împiedicării 
pătrunderii ilegale pe teritoriu (Art. 5(1)(f) Convenţie primul alineat); detenţia în vederea în 
vederea deportării sau extrădării (Art. 5(1)(f) Convenţie al doilea alineat). Aşa cum am 
menţionat şi mai sus, situaţiile în care este permisă privarea de libertate a solicitanţilor de azil 
şi a migranţilor fără permis de şedere sunt explicit prevăzute în legislaţia secundară a UE. 
Recent, în lumina art. 6 CDF interpretat în coroborare cu art. 5(1)(f) Convenţie, instanţele 
naţionale au contestat legitimitatea mai multor motive de detenţie prevăzute la art. 8(3) din 
Directiva privind condiţiile de recepţie. Consiliul de Stat Olandez a contestat validitatea 
detenţiei pe motive de ordine publică şi siguranţă naţională (art. 8(3)(e) Directiva 2013/13) 
coroborat cu art. 5(1)(f) Convenţie, întrucât motivele de detenţie în procedura de azil în UE 
nu se încadrează în cele două motive exhaustive prevăzute de art. 5(1)(f) Convenţie.29 În 
lumina relaţiei de corespondenţă dintre art. 5(1)(f) Convenţie şi art. 6 CDF, instanţele 
naţionale au obligaţia de a interpreta art. 6 CDF în conformitate cu jurisprudenţa CEDO.30 
CJUE a constatat că art. 8(3)(e) din Directiva privind condiţiile de primire îndeplineşte 
cerinţele privind respectarea dreptului la libertate, aşa cum este statuat în art. 6 şi 52(1) din 
Cartă şi în art. 5(1)(f) Convenţie, în circumstanţele specifice acelei cauze.31 În cauză, 

                                                 
27 Vezi în mod special I.M. v France, Cerere nr.  9152/09, Hotărâre din 02 mai 2012. 
28 Vezi mai multe cauze în sub-secţiunea pe tema Articolului 24 din Carta EU. 
29 Cauza C-601/15, J.N., ECLI:EU:C:2016:84. 
30 În conformitate cu art. 52(3) CFR. 
31 Iniţial, a afirmat că art. 8(3)(e) (Dir. 2013/32) îndeplineşte cerinţele ECHR: motivele de detenţie trebuie să fie prevăzute 
de legislaţia naţională; Articolul 8(1) din Directiva privind condiţiile de primire interzice detenţia exclusiv pentru motivul 
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solicitantul de azil a formulat o cerere de protecţie internaţională în cadrul procedurilor de 
returnare. CJUE a concluzionat că detenţia poate fi interpretată ca încadrându-se în cea de-a 
doua situaţie prevăzută de art. 5(1)(f): în vederea expulzării sau extrădării: „ faptul că 
procedura de soluţionare a cererii de azil se află în desfăşurare nu exclude posibilitatea 
detenţiei în scopul deportării, întrucât respingerea cererii ar putea avea ca efect executarea 
unui ordin de deportare deja emis, astfel încât procedura de repatriere se afla încă în curs, în 
temeiul prevederilor art. 5(1) f) Convenţie.  ”(vezi  cauza J.N. în ACTIONES Database) 

Curtea ca avea ocazia să lămurească conformitatea primelor două motive de detenţie în 
procedura de azil prevăzute de art. 8(3) din Directiva privind condiţiile de primire în cauze în 
care cererea de azil a fost formulată în afara procedurilor de returnare, mai exact, în timp ce 
solicitantul se afla în închisoare pentru infracţiunile de pătrundere ilegală pe teritoriul statului 
şi folosire a unor documente de identitate false. (vezi cauza C-18/16, K, pe rol.) 

Pe lângă folosirea art. 6 CDF ca standard de verificare a validităţii legislaţiei secundare a UE, 
CJUE a făcut referire la art. 6 CDF ca standard de interpretare a conceptului UE (stabilirea 
înţelesului termenului „ lege ”în definirea riscului semnificativ de sustragere, ca motive de 
detenţie în cadrul procedurii Dublin) (vezi fişa cazului 4, Al Chodor, mai jos). 

De asemenea, CJUE a mai abordat: drepturile solicitanţilor de azil aflaţi în detenţie în cadrul 
procedurii Dublin (Cauza C-179/11 Cimade şi GISTI v Ministre de l’ Intérieur), 
concluzionând că accesul la beneficii sociale trebuie să rămână în vigoare pe toată durata 
procedurii Dublin, până în momentul în care solicitantul ajunge pe teritoriul ţării de în care 
este trimis; criteriile pe baza cărora se decide când se aplică procedura de azil sau cea de 
returnare (Kadzoev,32 Arslan33); relaţia dintre detenţia înainte de deportare şi detenţia pentru 
infracţiuni (Achughbabian); alternative legale la măsura detenţiei: amendă, da, arest la 
domiciliu, nu (Sagor)34. Pe de altă parte, Curtea nu a aplicat art. 6 CDF în aceste cauze. 

Rezumat 

Prevederile art. 6 CDF 

Dreptul la libertate şi securitate este un drept fundamental relativ. Ca atare, este permisă 
detenţia atât în procedura de azil, cât şi în cea de imigraţie, atâta timp cât aceste măsuri 
respectă garanţiile impuse de art. 52(1) CDF, anume: 1) limitările sunt prevăzute de lege; 2) 
respectă substanţa drepturilor; 3) răspund efectiv obiectivelor de interes general; 4) 
necesitate; şi 5) proporţionalitate. Legiuitorul UE a prevăzut o listă exhaustivă de motive de 
detenţie, atât pentru solicitanţi de azil, cât şi pentru imigranţi fără permis de şedere, măsuri 
menite să asigur respectarea prevederilor art. 52(1) CDF. În timp ce pentru imigranţii f ără 
permis de şedere, UE a stabilit de multă vreme două motive exhaustive de detenţie: 1) riscul 
de sustragere; 2) evitarea sau îngreunarea pregătirilor pentru returnare sau îndepărtare (vezi 
art. 15(1) Directiva privind returnarea 2008/115, existând jurisprudenţă şi standarde 
disponibile în REDIAL European Synthesis Report on immigration detention), în cazul 
                                                                                                                                                        
depunerii unei cereri de protecţie internaţională; Articolul 8(2) impune ca măsura detenţiei să fie luată doar atunci când este 
necesar, pe baza unei evaluări individuale, şi doar în situaţiile în care nu este posibilă luarea unor măsuri mai puţin aspre. În 
continuare, limitările şi garanţiile procedurale aplicabile sunt prevăzute la art. 9 din Directiva privind condiţiile de primire. 
32  Cauza C357/09 PPU, Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov), ECLI:EU:C:2009:741 
33  Cauza C534/11, Arslan, ECLI:EU:C:2013:343. 
34 Pentru mai multe detalii cu privire la jurisprudenţa CJEU în materia detenţiei în procedura de întoarcere sau deportare, 
vezi REDIAL materials. 
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solicitaţilor de azil, UE a prevăzut motive explicite de detenţie doar în versiunea revizuită a 
Directivei privind condiţiile de primire 2013/13 şi în Regulamentul Dublin III 2013/604. Art. 
8(3) din Directiva privind condiţiile de primire cuprinde o listă exhaustivă de şase motive de 
detenţie a solicitanţilor de azil: a) pentru a stabili sau verifica identitatea sau cetăţenia 
acestuia; b) risc de sustragere a solicitantului; c) pentru a decide, în cadrul unei proceduri, 
asupra dreptului solicitantului de a intra pe teritoriu; d) atunci când există motive întemeiate 
să se creadă că solicitarea de protecţie internaţională este introdusă numai pentru a întârzia 
sau a submina executarea deciziei de returnare; (e) în cazul în care este necesar din raţiuni de 
protejare a securităţii naţionale sau a ordinii publice; f) în cadrul procedurilor desfăşurate în 
temeiul Regulamentului Dublin. Art. 28(2) din Regulamentul Dublin III prevede că un 
solicitant de azil aflat în procedură Dublin poate fi ţinut în detenţie doar în condiţiile 
existenţei unui  „unui risc ridicat de sustragere” . 

Directiva privind condiţiile de primire, Regulamentul Dublin III şi Directiva privind 
returnarea interzic detenţia exclusiv pe motivul că persoana este solicitant de azil, face 
obiectul unei proceduri în temeiul Regulamentului Dublin sau doar a pătruns ori stă ilegal pe 
teritoriu.35 

Legislaţia secundară a UE prevede anumite principii comune ca cerinţe obligatorii ce trebuie 
îndeplinite de autorităţile publice naţionale, înainte de aplicarea măsurii detenţiei. Mai întâi, 
măsura detenţiei nu poate fi luată automat, ci autorităţile publice trebuie să realizeze mai întâi 
o evaluare individuală a circumstanţelor fiecărui caz. Măsura detenţiei poate fi aplicată doar 
în cazul în care se dovedeşte că detenţia este necesară în vederea îndeplinirii unui obiectiv 
prevăzut de legislaţia relevantă a UE (principiul necesităţii), iar obţinerea aceluiaşi rezultat nu 
este posibilă prin aplicarea unei măsuri mai puţin aspre (principiul proporţionalităţii). Atunci 
când analizează proporţionalitatea măsurii detenţiei, autorităţile publice trebuie să ia în 
considerare durata previzibilă a detenţiei, precum şi comportamentul şi vulnerabilităţile 
solicitantului (vârstă, stare de sănătate).36 Detenţia în procedură de azil sau de imigraţie 
trebuie să aibă loc pe o perioadă cât se poate de scurtă.37 

Aplicarea art. 6 CDF la nivel naţional 

La nivel naţional, majoritatea problemelor legate de detenţia în proceduri de azil sau imigraţie 
implică aplicarea greşită sau lipsa aplicării standardelor deja consacrate în legislaţia 
secundară a UE, mai degrabă decât folosirea art. 6 CDF pentru clarificarea standardelor în 
legislaţia UE sau naţională. Acest fapt pare a fi confirmat şi de jurisprudenţa CEDO. Curtea a 
constatat încălcări ale art. 5(1)(f) determinate de detenţia prelungită a solicitanţilor de azil - 
Singh v. Republica Cehă (doi ani şi jumătate de detenţie, în cursul procedurii de deportare); 
motivare inadecvată a măsurii detenţiei şi arbitrariului acesteia (Rusu v. Austria); omisiune de 
a analiza măsuri alternative detenţiei şi detenţia în cazuri în care nu există perspective realiste 

                                                 
35  Vezi: Art. 8(1) Directiva privind condiţiile de recepţie; art. 28(1) Regulamentul Dublin III; art. 15 Directiva privind 
returnarea. CJEU a afirmat în repetate rânduri că autorităţile publice au obligaţia de a analiza circumstanţele individuale şi că 
nu îşi pot întemeia deciziile pe împrejurări generale sau abstracte; de asemenea, şi a interzis detenţia în proceduri de 
imigraţie în baza simplului fapt că o persoană a pătruns sau rămas ilegal pe teritoriul unui stat (C-16/11, El Dridi , 
ECLI:EU:C:2011:268; C-329/11, Achughbabian, ECLI:EU:C:2011:807; C-357/09, Kadzoev, ECLI:EU:C:2009:741) 
36 Vezi, în special, art. 8(2) Directiva privind condiţiile de recepţie, art. 28(2) Regulamentul Dublin III, art. 15 Directiva 
privind returnarea. 
37  Vei art. 8(4) Directiva 2013/13, art. 28(4) Regulamentul Dublin III, art. 15 Directiva privind returnarea; Cauza C-528/15, 
Al Chodor, ECLI:EU:C:2017:213, para. 34. 
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de îndepărtare de pe teritoriu încalcă art. 5(1)(f) (Mikolenko v. Estonia); detenţia unui copil 
neînsoţit (Mubilanzila Mayeka şi Kaniki Mitunga v. Belgia); detenţia minorilor în condiţii 
inadecvate (Muskhadzhiyeva şi alţii v. Belgia); o întârziere de două zile în informarea 
solicitantului cu privire la drepturile sale şi procedura care urma a fost considerată prea mare 
(Saadi v. Marea Britanie); detenţia automată şi continuarea detenţiei unor migranţi fără 
permis de şedere, deşi formulaseră cereri de azil (Kerim şi alţii v Bulgaria); detenţia 
solicitanţilor de azil pe baza unor decizii de returnare, fără a aplica prevederile legislaţiei 
naţionale la nivel de individ (Nabil şi alţii v Ungaria);38 determinarea duratei rezonabile a 
detenţiei, în conformitate cu circumstanţele specifice ale fiecărui caz (Auad v. Bulgaria) 

Cauzele prezentate spre analiză în Proiectul ACTIONES acoperă trei teme majore: 1) detenţia 
solicitanţilor de azil; 2) detenţia imigranţilor fără permis de şedere şi 3) suprapuneri şi/sau 
interacţiuni între regimurile juridice are guvernează detenţia în procedura de azil şi în 
procedura de întoarcere.  

O primă serie de cauze dezleagă probleme legate de absenţa sau inadecvarea prevederilor 
legale prin care se defineşte „ riscul de sustragerea ”ca motiv de detenţie în proceduri de azil 
sau imigraţie, de legalitatea detenţiei administrative, precum şi de efectele constatării unui 
risc de sustragere, în special în procedura de întoarcere. (see fişa cazului 4) 

O a doua serie de cauze abordează problema verificării legalităţii măsurii detenţiei iniţiale şi a 
prelungirii detenţiei imigranţilor fără permis de şedere, în cadrul procedurii de expulzare. Pe 
de o parte, hotărârea Cur ţii de Apel Bucureşti   este un bun exemplu de introducere a 
Directivei privind returnarea şi jurisprudenţei CEDO şi CJUE în verificarea de către 
instanţele naţionale a legalităţii detenţiei imigranţilor. Pe de altă parte, reprezintă un pas 
înapoi din perspectiva protecţiei dreptului la libertate al persoanelor supuse măsurii detenţiei 
pentru imigraţie, din cauza aplicării unor hotărâri ale Cur ţii Constituţionale a României, 
hotărâri care nu consideră măsura controlului judiciar ca fiind o măsură privativă de libertate 
care afectează dreptul la libertate, ci ca fiind o măsură administrativă care afectează doar 
libertarea de deplasare pe teritoriul României. (Vezi ACTIONES Database, art. 6 CDF) 

A treia şi ultima categorie de cauze se referă la probleme rezultate din suprapunerea şi 
interacţiunea măsurilor de detenţie a solicitanţilor de azil şi a migranţilor. Există numeroase 
cazuri în care RTT sunt, mai întâi, deţinuţi ca imigranţi fără permis de şedere şi, ulterior, 
detenţia lor este prelungită după ce depun cererea de azil. Cu toate că CJUE a arătat deja în 
trei rânduri că detenţia imigranţilor fără permis de şedere în temeiul Directivei privind 
returnarea nu poate fi  prelungită automat după ce persoana în cauză depune o cerere de 
protecţie internaţională, încă apar astfel de cazuri în diverse state. Motivele şi obiectivele 
detenţiei ca azilant diferă de cele pentru detenţia ca imigrant. Cu toate acestea, există anumite 
suprapuneri, în cazurile în care se ridică probleme legate de legitatea şi arbitrarul măsurilor 
de detenţie a migranţilor.  (Vezi ACTIONES Database, art. 6 CDF, şi vezi REDIAL 
materials. De exemplu, Curtea Supremă de Contencios Administrativ a Estoniei39 a avut 
sarcina de a examina legalitatea şi proporţionalitatea măsurii detenţiei unui solicitant de azil 
pe motivul că ar fi formulat cererea de azil doar pentru a întârzia deportarea. Curtea a reţinut 

                                                 
38 Cererea nr. 62116/12, Hotărârea din 22 septembrie 2015. 
39 R. Kitsing, ACTIONES, fişa cazului, Curtea Supremă a Estoniei, Hotărârea din 29 ianuarie 2015, vezi 
http://judcoop.eui.eu/data/?p=data&fold=8&subfold=8.13  
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că, în astfel de cauze, instanţele de contencios administrativ se pot întemeia în judecată pe 
circumstanţele cererii şi pe alte materiale examinate în timpul audierilor, nefiind obligate să 
se limiteze la împrejurările menţionate în cererea persoanei deţinute.  

Cu privire la identificarea situaţiei în care cererea de azil a fost formulată în scopul întârzierii 
sau împiedicării expulzării persoanei în cauză, Curtea a citat îndrumările menţionate de AG şi 
de CJUE în cauza Arslan: circumstanţele sosirii în ţară; circumstanţele şi momentul depunerii 
cererii; declaraţii anterioare cu privire la ţara de origine; evaluarea credibilităţii declaraţiilor, 
evaluare ce conduce la suspiciunea că, în cazul respingerii cererii de azil, persoana nu se va 
supune ordinului de întoarcere. 

Unul dintre motivele care justifică detenţia unui solicitant de azil este riscul de sustragere, dar 
nu constituie în sine temei pentru plasarea unei persoane în detenţie. Directiva 2013/33 nu 
specifică modul în care trebuie înţeles riscul de sustragere. Curtea Supremă a arătat că, pentru 
detenţia unei persoane, nu este necesar ca riscul de sustragere să fie iminent. Cu toate acestea, 
măsura detenţiei nu poate fi aplicată în cazul unui risc minor de sustragere. 

 

Concluzii  – dialogul judiciar 

Cu privire la problema detenţiei în procedurile de azil şi imigraţie, instanţele naţionale fac 
referire în mod mai echilibrat la Cartă (art. 6) şi la Convenţie (art. 5(1)(f)) decât în cauze care 
se referă la interzicerea torturii şi relelor tratamente. Sporirea referirilor la art. 6 CDF în 
jurisprudenţa naţională se datorează proliferării măsurilor de plasare în detenţie a persoanelor 
care solicită azil şi a imigranţilor. În acelaşi timp, mai degrabă decât art. 6 CDF ca atare, 
instanţele naţionale fac referire la prevederile instrumentelor SECA şi la regulile stabilite de 
CJUE şi de CEDO cu privire la legalitatea detenţiei în procedurile de azil şi de imigraţie. 
Legislaţia secundară a UE prevede garanţii şi cerinţe extensive care nu sunt întotdeauna 
îndeplinite la nivel naţional, aşa cum reiese şi din fişa cazului 4. Folosind diverse tehnici de 
interacţiune judiciară cum sunt raţionamentul comparativ, neaplicarea, trimiterile preliminare, 
instanţele naţionale au jucat un rol semnificativ în asigurarea respectării dreptului la libertate 
al solicitanţilor de protecţie internaţională şi al imigranţilor fără permis de şedere. 

Dialogul judiciar a ajutat la clarificarea standardelor de invocare a riscului de sustragere ca 
motiv pentru detenţia în proceduri de azil şi imigraţie (de ex. Al Chodor), a clarificat 
validitatea motivului de detenţie în baza legislaţiei UE în procedura de azil, în relaţie cu 
respectarea dreptului la libertate şi, la nivel mai general, a lămurit standardele şi pragul de 
protecţie în temeiul dreptului la libertate. Cu toate că, în scopul asigurării aplicării unitare a 
legislaţiei UE şi drepturilor fundamentele, instanţele naţionale folosesc din ce în ce mai mult 
raţionamentul comparativ şi trimiterea preliminară, continuă să existe practică neunitară.  

O serie interesantă de cauze – în care se remarcă diversitatea practicii judiciare –  este formată 
din cauze care au ca obiect cereri de azil abuzive invocate pentru justificarea detenţiei sau 
continuării detenţiei administrative, în cadrul proceduri de returnare sau azil (vezi Curtea 
Supremă a Estoniei, Hotărârea din 29 ianuarie 2015, Tribunalul din Roma, Hotărârea 
5107/2014, Tribunalul Naţional pentru Azil al Franţei, Curtea de Contencios Administrativ 
din Montpellier în cauza I.M. v Franţa40, instanţele olandeze în cauza J.N.) În cauza J.N., 
                                                 
40   Cererea nr. 9152/09, hotărârea din 2 mai 2012. 
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autorităţile şi instanţele de judecată olandeze şi-au întemeiat hotărârile pe numeroasele 
infracţiuni comise de solicitant, precum şi pe numeroasele cereri de azil formulate de acesta, 
prima cerere de azil fiind evaluată în procedură ordinară. Pentru alte instanţe, faptul că 
cererea de azil a fost depusă imediat după emiterea ordinului de expulzare a fost suficient 
pentru a constata un abuz al procedurii de azil, conducând la continuarea detenţiei şi la 
soluţionarea în regim de urgenţă a cererii de azil (vezi instanţele franceze în cauza I.M. v 
Franţa, Tribunalul din Roma41). CEDO (I.M. v Franţa şi M.E. v Franţa) şi CJUE (cauza 
J.N.) au oferit îndrumări privind situaţiile care pot fi considerate ca solicitări de azil abuzive 
şi care pot legitima detenţia (în procedura de soluţionare în regim de urgenţă a cererii de azil, 
suspendarea sau anularea procedurii de întoarcere). Depunerea unor cereri succesive de azil 
fără a prezenta împrejurări noi, în coroborare cu un istoric infracţional, au fost considerate în 
majoritatea cazurilor ca probând solicitarea abuzivă a azilului, în scopul întârzierii sau 
împiedicării întoarcerii/expulzării. În acelaşi timp, o singură cerere de azil, depusă după 
emiterea ordinului de expulzare, în special în condiţiile în care era prima cerere depusă, nu a 
fost considerată de CEDO ca având caracter abuziv şi putând să justifice detenţia şi judecarea 
cererii de azil în regim de urgenţă.42 

 

Fişa de caz nr. 8  – art. 6 CDF şi 5 Convenţie folosite ca standard pentru interpretarea 
riscului semnificativ de sustragere, ca motiv pentru plasarea în detenţie (custodie 
publică) a solicitanţilor de azil, în cadrul procedurilor Dublin  

 

Cauze de referinţă 

 

CJUE (Cameră): Cauza C-528/15, Al Chodor, ECLI:UE:C:2017:213 

Aspecte esenţiale 

Este necesară definirea în legislaţia naţională sau în practica administrativă a unor criterii 
obiective pe baza cărora autorităţile publice pot prezuma existenţa unui risc semnificativ de 
sustragere, ca motiv pentru detenţia solicitanţilor de azil în cadrul procedurilor Dublin? 
Jurisprudenţa constantă poate fi considerată ca fiind „ lege”? 

Riscul de sustragere este temei des întâlnit pentru detenţia migranţilor, atât în cadrul 
procedurilor de azil, cât şi al celor de întoarcere, fiind definit în mod identic în aceste acte 
normative [art. 8(3)(b) Directiva privind condiţiile de primire (reformare), solicitanţi de azil 
în cadrul procedurii Dublin (art. 28(2) Regulamentul Dublin III), imigranţi fără permis de 
şedere în procedura de expulzare (art. 15(1) Directiva privind returnarea]. 

 

                                                 
41 Cauza este discutată în sub-secţiunea Impactul hotărârilor preliminare în cauzele Arslan şi Kadzoev asupra 
jurisprudenţei. Tribunalul din Roma a stabilit că cererea de azil depusă în momentul intrării în Italia indică faptul că nu 
există un risc de sustragere care ar putea legitima detenţia. Această constatare implică faptul că, în cazul în care cererea este 
depusă ulterior, se poate prezuma riscul de sustragere. 
42  Cauza I.M. v Franţa. 
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Definirea „riscului de sustragere ”este unul dintre cele mai problematice aspecte cu care se 
confruntă instanţele naţionale. De exemplu, anumite State Membre nu au introdus acest 
criteriu ca motiv legal pentru detenţie. Instanţele din Cehia şi Germania au avut sarcina de 
a determina legalitatea detenţiei în temeiul riscului de sustragere, procedura de azil, risc ce nu 
era definit sau nu era definit corespunzător de legislaţia naţională.  

 

Reprezentare sinoptică 

 

 

Reprezentare cronologică 

 

Prezentarea cauzei (cauzelor) 

a. În fapt 

Trei cetăţeni irakieni de origine kurdă, un tată şi cei doi copii ai săi, au fost prinşi de 
autorităţile din Cehia fără documente de identitate. Împotriva lor au fost emise ordine de 
reţinere pentru 30 de zile, pe motivul că încercau să se sustragă de la transferul (în temeiul 
Regulamentului Dublin) în Ungaria, ţară în care li se luaseră amprentele anterior şi în care se 
aflau în procedură de azil. Cele trei persoane au depus cerere de azil, susţinând că au fugit din 
faţa persecuţiei Statului Islamic, trecând prin Turcia şi Grecia, menţionând că au semnat mai 
multe documente în Ungaria şi că părăsiseră centrul de primire pentru azilanţi cu două zile 
mai devreme, în scopul de a se alătura altor membrii ai familiei, în Germania. 

În aşteptarea transferului lor către Ungaria, instanţa cehă care a judecat fondul cauzei a anulat 
ordinul de detenţie ca fiind nul, întrucât legislaţia cehă nu prevedea criterii obiective pentru 
evaluarea riscului se sustragere, în sensul art. 2(n) din Regulamentul Dublin III. În 
consecinţă, instanţa a hotărât că detenţia era nelegală. După eliberare, familia Al Chodors a 
părăsit Ungaria. Direcţia pentru Străini a Poliţiei a contestat hotărârea primei instanţe în faţa 
Curţii Supreme de Contencios Administrativ. Aceasta din urmă a hotărât să suspende 
procedurile şi a transmis o trimitere preliminară către CJUE: „Faptul în sine că legea nu 
prevede criterii obiective pentru evaluarea riscului semnificativ ca un cetăţean străin să se 
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sustragă [în sensul art. 2(n) din Regulamentul Dublin III] face ca măsura detenţiei în 
condiţiile art. 28(2) [din acelaşi Regulament] să nu poată fi aplicată?”  

 

b. Aspecte de drept 

Principalele probleme juridice ridicate de cauza Al Chodor se referă, mai întâi, la întrebarea 
dacă Statele Membre au obligaţia de a transpune prevederile art. 28 şi 2(n) din Regulamentul 
Dublin III cu privire la definirea riscului de sustragere ca motiv pentru detenţie în cadrul 
procedurilor Dublin, dat fiind faptul că prevederile respective sunt cuprinse într-un 
Regulament care, în conformitate cu art. 288 TFUE, nu implică obligativitatea transpunerii. 
Pe lângă această întrebare, se pune problema definirii noţiunii de „ lege” , care apare în una 
dintre cele două condiţii ce trebuie îndeplinite pentru invocarea riscului de sustragere ca 
motiv pentru detenţie în temeiul Regulamentului Dublin III. Art. 2(n) din Regulamentul 
Dublin III defineşte riscul de sustragere ca un „criteriu obiectiv ”care trebuie definit de 
Statele Membre în legislaţia naţională. 

Curtea Regională din Cehia a stabilit că, deşi aplicabilitatea art. 28 din Regulamentul 
Dublin III nu este condiţionată de transpunere, întrucât este vorba de un Regulament, act 
normativ care nu este obligatoriu a fi transpus, art. 28 reprezintă o excepţie, întrucât art. 2(n) 
solicită în mod explicit Statelor Membre să prevadă în legislaţia naţională „criterii obiective ”
pentru determinarea riscului de sustragere. Curtea Regională a concluzionat că, urmare a 
interpretării teleologice a Legii cehe privind străinii, simpla pătrundere şi/sau şedere ilegală 
pe teritoriul ţării ar face ca detenţia să fie o măsură legitimă, fapt care contravine prevederilor 
art. 28(1) din Regulamentul Dublin III. Întrucât Legea privind străinii nu prevede nici 
explicit, nici implicit criterii obiective pentru definirea riscului de sustragere, aşa cum cere 
Regulamentul Dublin III, autorităţile publice nu pot lua măsura detenţiei doar pe baza 
practicii administrative. Curtea Regională a constatat că măsura detenţiei este nelegală, în 
temeiul art. 2(n) şi 28 din Regulamentul Dublin III. 

În evaluarea legalităţii ordinului de detenţie, instanţa de fond din Cehia a făcut referire 
expresă la hotărârile emise de Curtea Federală de Justiţie a Germaniei (hotărârea 
Bundesgerichtshof din 26 iunie 2014, cauza V ZB 31/14), de Curtea de Contencios 
Administrativ a Austriei (hotărârea Verwaltungsgerichtshof din 19 feburarie 2015, cauza 
RO 2014/21/0075-5), hotărâri în care se constatase că detenţia în cadrul procedurilor Dublin 
este nelegală, întrucât legislaţia naţională nu prevedea criterii obiective. Pentru a stabili 
cerinţele derivate din legislaţia secundară a UE, instanţa de fond din Cehia a făcut apel la 
abordările aplicate de alte instanţe judiciare din alte state ale UE. 

În apel, Curtea Supremă de Contencios Administrativ a Cehiei,  având o opinie diferită de 
cea a Curţii Regionale, a decis să adreseze o trimitere preliminară către CJUE, solicitând 
clarificări privind natura actului normativ care ar trebui să cuprindă definiţia riscului de 
sustragere. 
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c. Raţionamentul CJUE  

CJUE a analizat, mai întâi, dacă Statele Membre sunt ţinute să transpună art. 28 şi 2(n) din 
Regulamentul Dublin III sau dacă, în speţă, se aplică regula stabilită în art. 288 TFUE, anume 
că Regulamentele nu trebuie transpuse. În consonanţă cu AG şi instanţa de fond din Cehia, 
CJUE a arătat că, întrucât art. 2(n) şi 28 din Regulamentul Dublin III nu prevede astfel de 
criterii obiective, elaborarea acestor criterii revine în sarcina legilor naţionale. Aşadar, prin 
excepţie de la prevederile art. 288 TFUE, Statele Membre au obligaţia de a transpune 
prevederile legislaţiei UE cu prin care se stabileşte temeiul juridic pentru detenţia în cadrul 
procedurilor Dublin. (alin. 28) 

În al doilea rând, CJUE a stabilit înţelesul noţiunii de „ lege” , noţiune folosită în art. 2(n) din 
Regulamentul Dublin III ca una dintre cele două cerinţe exhaustive pentru invocarea riscului 
de sustragere ca motiv pentru detenţie. Întrucât în versiunile traduse în diferite limbi ale art. 
2(n) din Regulamentul Dublin III se foloseşte fie termenul „ legislaţie ”(un anume act 
normativ), fie termenul „ lege ”(în sens general), Curtea a avut sarcina de a stabili dacă 
definiţia „criteriilor obiective ”trebuie prevăzută în legislaţie, ori dacă alte acte normative, 
cum ar fi practica şi jurisprudenţa administrativă în Republica Cehă, pot fi considerate ca 
făcând parte din „ lege” . 

Mai întâi, CJUE a recunoscut că plasarea în detenţie a solicitanţilor de azil în scopul realizării 
unui transfer în temeiul Regulamentului Dublin constituie o limitare a exercitării dreptului la 
libertate, consfinţit în art. 6 CDF (alin. 36). Curtea a reamintit garanţiile pe care trebuie să le 
asigure orice limitare a drepturilor prevăzute de Cartă, în conformitate cu art. 52(1) CDF: 
„Orice restrângere a exerciţiului drepturilor şi libertăţilor recunoscute prin prezenta cartă 
trebuie să fie prevăzută de lege şi să respecte substanţa acestor drepturi, cu respectarea 
principiului proporţionalităţii  ”(alin. 37). Întrucât art. 6 CDF corespunde cu art. 5 Convenţie, 
art. 52(3) CDF cere ca art. 5 Convenţie să fie luat în considerare ca pragul minim de protecţie 
a dreptului la libertate prevăzut de art. 6 CDF. În continuare, Curtea a reamintit standardele 
stabilite de CEDO: „orice măsură privativă de libertate trebuie să aibă caracter legal, nu 
numai în sensul că trebuie să aibă un temei în legile naţionale, ci şi prin faptul că ideea de 
legalitate se referă în aceeaşi măsură la calitatea legilor şi implică faptul că orice lege 
naţională care permite privarea de libertate trebuie să fie suficient de accesibilă, precisă şi 
previzibilă în aplicarea sa. Astfel încât să se evite riscul arbitrarului. ”(alin. 38). Pentru 
stabilirea înţelesului termenului „ lege” , CJUE a aplicate standardele  CEDO în sensul art. 6 
CDF, care constau în: respectarea unor garanţii stricte, anume existenţa unui temei juridic, 
a clarităţii, predictibilităţii, accesibilităţii şi protecţiei împotriva arbitrarului. (alin. 40). 
Curtea a constatat că „doar prevederi cu caracter general aplicabil ”pot îndeplini aceste 
cerinţe. În acord cu instanţa de fond din Cehia şi cu alte instanţele naţionale citate de aceasta, 
CJUE a constatat că „ jurisprudenţa constantă care confirmă o practică administrativă unitară 
a Direcţiei pentru Străini din Poliţie, ca în procesul pe fond în această cauză” , nu îndeplineşte 
garanţiile cerute de art. 6 CDF, în special în ceea ce priveşte protecţia împotriva arbitrarului. 
În consecinţă, detenţia în temeiul riscului de sustragere, în situaţia în care nu există criterii 
obiective stabilite prin prevederi legale general aplicabile, nu poate fi întemeiată pe 
prevederile art. 28(2) din Regulamentul  Dublin III. 
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d. Efecte la nivel naţional (hotărârea instanţei care a formulat trimiterea preliminară) 

În timp ce cauza Al Chodor se afla pe rolul CJUE, legiuitorii din Cehia au modificat legislaţia 
naţională, astfel încât să îndeplinească cerinţele „criteriilor obiective ”definite de lege. 

Cu toate că în cauza Al Chodor era vorba despre transpunerea unui Regulament, se poate 
stabili o paralelă cu implementarea „riscului de sustragere ”în sensul Directivei privind 
returnarea. Este de remarcat faptul că garanţiile de claritate, predictibilitate, accesibilitate şi 
protecţie împotriva arbitrarului trebuie asigurate de prevederile legii naţionale prin care se 
transpune noţiunea de risc de sustragere în cadrul detenţiei înainte de expulzare. CJUE a 
clarificat faptul că practica administrativă, chiar dacă este unitară (de ex., acte administrative) 
nu îndeplineşte aceste cerinţe. În consecinţă, Statele Membre care iau măsura detenţiei 
(custodiei publice) în procedura de returnare, în lipsa unor prevederi legale cu aplicabilitate 
generală, încalcă legislaţia UE. (Pentru detalii suplimentare cu privire la tratamentul juridic al 
noţiunii de risc de sustragere şi criterii obiective legate de detenţia în procedura de returnare, 
vezi REDIAL Electronic Journal ) 

 

Analiza 

a. Rolul Cartei  

Mai întâi, art. 6 CDF este folosit ca standard de interpretare a conceptului UE de „lege”, una 
dintre cerinţele pentru invocarea riscului de sustragere menţionat în art. 28 din Regulamentul 
Dublin III ca motiv pentru detenţia solicitanţilor de azil supuşi transferului în temeiul 
Regulamentului Dublin. În al doilea rând, art. 6 CDF este folosit tot ca standard de evaluare a 
legalităţii practicii naţionale de plasare în detenţie a solicitanţilor de azil. 

În aplicarea art. 6 CDF, CJUE a luat în considerare standardele stabilite de CEDO în temeiul 
art. 5 Convenţie. 

 

b. Dialogul judiciar  

Cauza a implicat trei tehnici importante de interacţiune judiciară, în continuare menţionate în 
ordine cronologică: 1) raţionamentul comparativ – instanţa de fond şi-a susţinut 
raţionamentul cu hotărârile a două instanţe din alte state (Germania şi Austria), instanţe care 
au judecat cauze similare legate de implementarea legislaţiei UE; 2) declararea practicii 
naţionale ca nelegale şi prioritate pentru drepturile fundamentale şi legislaţia UE, aşa cum 
este aceasta interpretată de diverse instanţele naţionale; 3) trimiterea preliminară transmisă de 
Curtea Supremă a Cehiei în scopul de a clarifica noţiunea UE de „ lege ”în materia detenţiei în 
proceduri de azil. 

c. Căi de atac 

Anularea ordinului administrativ de detenţie ca fiind nelegal şi arbitrar, din cauza faptului că 
art. 28 şi 2(n) din Regulamentul Dublin III nu sunt transpuse. 
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d. Impactul hotărârii CJUE 

Este interesant de remarcat că, în cauze legate de definirea „ riscului de sustragere ”în 
proceduri de azil şi de imigraţie, hotărârile instanţelor naţionale au avut un impact mai 
puternic decât jurisprudenţa CJUE. 

Riscul de sustragere este definit identic în Directiva privind returnarea şi în Regulamentul 
Dublin III. „Riscul de sustragere ”ca motiv legitim de detenţie trebuie să îndeplinească două 
condiţii, anume să includă „criterii obiective ”care să fie „definite prin lege”. Aşa cum am 
arătat mai sus, mai multe State Membre nu au prevăzut o definiţie a „riscului de sustragere ”
în legislaţia naţională în care este transpusă Directiva privind returnarea  (Republica Cehă, 
Belgia, Malta, Austria, Grecia) sau este transpus Regulamentul Dublin (Republica Cehă). 
Germania se număra printre aceste ţări, dar această lacună a fost acoperită ca urmare a unei 
hotărâri de referinţă a Cur ţii Federale Civile a Germaniei. În ciuda reticenţei sale de a face 
referire la legislaţia secundară a UE şi la jurisprudenţa aplicabilă a CJUE, Curtea Federală 
Civil ă a arătat că legiuitorul nu a îndeplinit cerinţele prevăzute de Directiva privind 
returnarea, anume să prevadă în mod explicit criterii obiective în legislaţia naţională 
(Hotărârea din 18 februarie 2016  – V ZB 23/15). Ca urmare a acestei hotărâri, legislativul a 
modificat secţiunea 2(14) din Legea privind reşedinţa, astfel încât să cuprindă criterii 
concrete, obiective (vezi REDIAL German Report on pre-removal detention, p.5). O hotărâre 
similară a fost dată de Curtea Federală Civilă cu privire la omisiunea legiuitorului de a defini 
în mod explicit în lege riscul de sustragere în cadrul măsurilor de detenţie luate în temeiul 
Regulamentului Dublin. (Hotărârea din 26/06/2014 – V ZB 31/14 pentru cauze Dublin).  

e. Alte cauze relevante 

Hotărârile CEDO: Nabil şi alţii v UNgaria 

Hotărâri ale instanţelor naţionale: Curtea Federală Civilă a Germaniei: Hotărârea din 18 
februarie 2016 – V ZB 23/15; Hotărârea din 26/06/2014 – V ZB 31/14 pentru cauze Dublin. 

 

Fișa de caz nr. 9 - Dosar nr. 5771/2/2013, Sentinţa civilă nr. 2343/27.08.2013, Curtea de 
Apel București 

 

Probele juridice 

Motive pentru prelungirea duratei măsurii luării in custodie publică- interpretarea noțiunii de 
“risc de sustragere” în cadrul procedurilor de returnare – faptul de a se pune în situaţia de a 
nu prezenta nici un document de identitate şi de a intra ilegal în România, pentru ca ulterior 
să ajungă până în Suedia, fiind returnat în cadrul procedurii Dublin în România reprezintă un 
indiciu temeinic al existenţei unui risc semnificativ de sustragere de la procedura de 
îndepărtare, deși pârâtul afirma că dorește să se întoarcă în țara de origine – instanța stabilește 
un termen de prelungire mai mic decât cel solicitat de autorități - menţinerea în custodie 
publică se justifică doar pentru un interval strict necesar atingerii scopului acelei decizii de 
returnare. 
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Texte legale cu incidenţă în speţă 

Art.97 alin.1 din OUG nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România, rep., luarea în 
custodie publică este o măsură de restrângere temporară a libertăţii de mişcare pe teritoriul  
statului român, dispusă de magistrat împotriva străinului care nu a putut fi îndepărtat sub 
escortă în termenul prevăzut de lege, în una dintre următoarele situaţii: a) există un risc de 
sustragere de la procedura de îndepărtare; b) străinul nu a respectat termenul de întoarcere 
voluntară acordat prin decizia de returnare; c) străinul a fost declarat persoană indezirabilă 
pe teritoriul României; d) străinul evită sau împiedică pregătirea returnării ori procesul de 
îndepărtare; e) străinul face obiectul măsurii de siguranţă a expulzării dispuse de instanţa de 
judecată. 

Art. 97 alin.4 din OUG nr. 194/2002  privind regimul străinilor în România, rep., 
„Prelungirea duratei de luare în custodie publică prevăzute la alin. (2) pentru străinii care 
nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 30 de zile se dispune de 
către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află locul de cazare, la 
solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanţa trebuie să se pronunţe 
înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar hotărârea 
instanţei este irevocabilă” . Alineatul 5 al aceluiaşi articol stabileşte că „Perioada de luare în 
custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu poate depăşi 6 
luni.” , iar alineatul 6 arată că „Perioada prevăzută la alin. (5) poate fi extinsă în mod 
excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (4), pe o perioadă suplimentară ce nu poate 
depăşi 12 luni, în cazurile în care Oficiul Român pentru Imigrări a fost în imposibilitate de a 
efectua îndepărtarea străinului datorită:  a) acţiunilor acestuia care împiedică procesul de 
îndepărtare;  b) întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare îndepărtării din partea 
ţărilor ter ţe. 

Art. 82 alin. 5 din OUG nr. 194/2002 rep., text potrivit căruia „străinilor care au trecut sau 
au încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României (…) precum şi a celor cu şedere 
ilegală a căror identitate nu a putut fi stabilită li se emite decizie de returnare sub escortă 
care va fi însoţită de luarea în custodie publică (…)” .  

Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

Art. 15 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea 
resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţii de şedere ilegală 

 

C-61/11 PPU Hassen El Dridi, alias Soufi Karim că «alineatele 5 şi 6 ale aceluiaşi articol – 
invocată ca standard pentru durata maxim permis pentru măsura custodiei publice 

 

Cauza J.H. împotriva Regatul Unit, cererea nr. 48839/09, hotărârea din 20 decembrie 2011, 
definitivă la 20 martie 2012 
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Starea de fapt 

Reclamantul Inspectoratul General pentru Imigrări a solicitat instanţei pronunţarea unei 
hotărâri prin care să se dispună prelungirea duratei măsurii de luare în custodie publică a 
cetăţeanului afgan. Reclamantul susține că în momentul obţinerii documentului de călătorie, 
străinul să fie îndepărtat de pe teritoriul României. De asemenea, precizează că  au fost 
întreprinse toate demersurile necesare, pe lângă Ambasada Statul Islamic Afganistan la 
Varşovia, în vederea obţinerii documentului de călătorie, dar până în prezent nu s-a 
comunicat documentul de identitate, iar după comunicarea acestuia mai sunt necesare 2-3 
săptămâni  pentru identificarea curselor în vederea punerii în aplicare a măsurii de 
îndepărtare sub escortă de pe teritoriul României a celui în cauză. 

În motivare, Inspectoratul arată că la data de 02.08.2013, cel în cauză a fost transferat în 
România de către autorităţile suedeze, în baza Regulamentului Dublin II. 

 Din verificările efectuate în evidenţele traficului de călători la frontiera română a rezultat că, 
pârâtul, cetăţean afgan, nu figurează cu intrări/ieşiri în/din România. Conform propriei 
declaraţii, cel în cauză a intrat ilegal în România la data de 16.09.2011, prin zona de sud a 
frontierei. 

La aceeaşi dată, 16.09.2011, pârâtul a solicitat acordarea statutului de refugiat pe teritoriul 
României, cerere analizată în fază administrativă şi respinsă definitiv şi irevocabil de către 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, prin Sentinţa civilă nr. 10006 din 22.11.2012. 

Întrucât persoana în cauză a trecut ilegal frontiera de stat a României, împotriva sa a fost 
dispusă măsura îndepărtării sub escortă de pe teritoriul României, în conformitate cu 
prevederile art.87 alin.i lit.b din O.U.G. nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, 
cu modificările şi completările ulterioare (Decizia de returnare sub escortă nr. 10327708 din 
02.08.2013). 

Având în vedere că cetăţeanul afgan nu poseda niciun document de călătorie, îndepărtarea 
sub escortă a acestuia nu s-a putut efectua în termenul de 24 ore prevăzut de art. 88 alin.2 din 
actul normativ sus-menţionat, motiv pentru care Inspectoratul General pentru Imigrări a 
solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti luarea străinului în custodie 
publică. Prin Rezoluţia nr. 1744/II-5/02.08.2013, procurorul anume desemnat din cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a dispus luarea în custodie publică a 
străinului pentru o perioadă de 30 zile, respectiv până la 31.08.2013. 

Cel în cauză nu se află sub incidenţa prevederilor art. 92 şi art.921 din O.U.G. nr. 194/2002 
privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
interzicerea şi suspendarea îndepărtării de pe teritoriul României. 

Inspectoratul General pentru Imigrări a întreprins toate demersurile necesare pe lângă 
Ambasada Statul Islamic Afganistan la Varşovia, în vederea obţinerii documentului de 
călătorie, necesar punerii în aplicare a măsurii de îndepărtare sub escortă de pe teritoriul 
României a celui în cauză, dar până în prezent nu s-a eliberat documentul solicitat. 

Întrucât cele 30 de zile dispuse de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti expiră la 
data de 31.08.2013, solicită prelungirea duratei luării în custodie publică a pârâtului pentru o 
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perioadă de 5 luni urmând ca, în momentul obţinerii documentului de călătorie, străinul să fie 
îndepărtat de pe teritoriul României. 

Pârâtul, personal, fiind asigurată traducerea prin traducător, arată că nu este de acord să 
rămână în Centrul Otopeni, unde nu are cu cine vorbi, şi solicită să fie transferat într-un 
centru de refugiaţi. Arată că doreşte să se întoarcă în Afganistan.  

 

Ministerul Public prin reprezentant susţine concluzii de admitere a acţiunii şi prelungire a  
duratei măsurii custodiei publice. Arată că cererea formulată se întemeiază pe disp. art. 97 din 
OUG nr. 194/2002, putându-se dispune măsura prelungirii custodiei publice pentru o 
perioadă suplimentară. 

 

Soluţia instanţei 

Din analiza procesului – verbal de verificări  nr. 10327708/S4/SMI/02.08.2013 întocmit de 
IGI – DIMB – Serviciul Depistări şi Combaterea Şederii şi Muncii Ilegale a Străinilor 
Bucureşti (filele 17 – 18 dosar) rezultă că cetăţeanul afgan HR nu figurează intrat/ieşit în/din 
România pe nici o identitate, străinul declarând că a intrat ilegal pe teritoriul României la data 
de 16.09.2011 prin frontiera de sud; la data de 16.09.2011, cetăţeanul afgan a fost depistat de 
lucrători din cadrul Serviciului pentru Imigrări Dolj, ocazie cu care străinul a solicitat 
acordarea statutului de refugiat, cerere respinsă în faza administrativă în procedură ordinară 
prin Hotărârea IGI – Dai nr. 1198389/h/ODM/15.11.2011; plângerea formulată de străin a 
fost respinsă definitiv şi irevocabil prin sentinţa civilă nr. 1006/22.11.2012 a Judecătoriei 
Sectorului 4 Bucureşti.  

Din referatul cu propunere de luare în custodie publică nr. 2690198/02.08.2013 (fila 11 
dosar) se constată că la data de 02.08.2013 pârâtul a fost preluat de către lucrători ai Direcţiei 
pentru Imigrări a Municipiului Bucureşti - Serviciul Depistări şi Combaterea Şederii şi 
Muncii Ilegale a Străinilor Bucureşti de la Biroul Cercetări Penale din cadrul P.T.F. Henri 
Coandă, cel în cauză fiind returnat de autorităţile suedeze la data de 02.08.2013 în baza 
Regulamentului Dublin II.  

Având în vedere că sus-numitul nu poseda documente de călătorie, îndepărtarea sub escortă 
în baza Deciziei de returnare nr. 10327708/02.08.2013 a acestuia nu s-a putut efectua în 
termenul de 24 ore prevăzut de art. 88 alin.2 din OUG nr. 194/2002 rep., motiv pentru care 
Inspectoratul General pentru Imigrări a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti luarea cetăţeanului afgan în  custodie publică. În baza Rezoluţiei nr.1744/II-
5/02.08.2013 a procurorului anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti, cetăţeanul afgan HR, a fost luat în custodie publică pentru o perioadă de 30 
zile, cu începere de la 02.08.2013 şi până la 31.08.2013 (filele 9 - 10 dosar), fiind depus în 
Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică Otopeni.  

Mai reţine Curtea că, în cauză, partea pârâtă nu a făcut dovada obţinerii între timp a unui 
drept de şedere legală pe teritoriul României.  

În drept, Curtea reţine că potrivit art.97 alin.1 din OUG nr. 194/2002  privind regimul 
străinilor în România, rep., luarea în custodie publică este o măsură de restrângere temporară 
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a libertăţii de mişcare pe teritoriul  statului român, dispusă de magistrat împotriva străinului 
care nu a putut fi îndepărtat sub escortă în termenul prevăzut de lege, în una dintre 
următoarele situaţii: a) există un risc de sustragere de la procedura de îndepărtare; b) 
străinul nu a respectat termenul de întoarcere voluntară acordat prin decizia de returnare; c) 
străinul a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul României; d) străinul evită sau 
împiedică pregătirea returnării ori procesul de îndepărtare; e) străinul face obiectul măsurii 
de siguranţă a expulzării dispuse de instanţa de judecată. 

Totodată, se constată că potrivit art. 97 alin.4 din OUG nr. 194/2002  privind regimul 
străinilor în România, rep., „Prelungirea duratei de luare în custodie publică prevăzute la 
alin. (2) pentru străinii care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în termen de 
30 de zile se dispune de către curtea de apel în a cărei rază de competenţă teritorială se află 
locul de cazare, la solicitarea motivată a Oficiului Român pentru Imigrări. Instanţa trebuie 
să se pronunţe înainte de expirarea termenului luării în custodie publică dispuse anterior, iar 
hotărârea instanţei este irevocabilă” . Alineatul 5 al aceluiaşi articol stabileşte că „Perioada 
de luare în custodie publică a străinilor împotriva cărora s-a dispus măsura returnării nu 
poate depăşi 6 luni.” , iar alineatul 6 arată că „Perioada prevăzută la alin. (5) poate fi extinsă 
în mod excepţional, în condiţiile prevăzute la alin. (4), pe o perioadă suplimentară ce nu 
poate depăşi 12 luni, în cazurile în care Oficiul Român pentru Imigrări a fost în 
imposibilitate de a efectua îndepărtarea străinului datorită:  a) acţiunilor acestuia care 
împiedică procesul de îndepărtare;  b) întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare 
îndepărtării din partea ţărilor ter ţe.” . 

Din analiza acestor prevederi legale, Curtea reţine că prelungirea duratei de luare în custodie 
publică a străinilor, care nu au putut fi îndepărtaţi de pe teritoriul României în 30 de zile, este 
o măsură  administrativă ce are scopul de a-i împiedica pe străinii depistaţi cu şedere ilegală 
pe teritoriul ţării de a se sustrage măsurilor de returnare dispuse de autorităţile române 
împotriva lor. 

Pentru a se dispune măsura prelungirii duratei de luare în custodie publică a străinilor trebuie 
îndeplinite iniţial două condiţii, respectiv cu privire la străini să se fi emis decizie de returnare 
de pe teritoriul României, iar măsura de returnare să nu fi putut fi pusă în executare în 
termenul iniţial pentru care s-a dispus luarea în custodie publică. Totodată, textul legal 
prevede posibilitatea dispunerii unei prime prelungiri pentru o perioadă totală a măsurii de 6 
luni, iar, în mod excepţional, o nouă prelungire pentru un interval ce nu poate depăşi 12 luni, 
adică 18 luni în total. În acest din urmă sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a arătat în 
cauza C-61/11 PPU Hassen El Dridi, alias Soufi Karim că «alineatele 5 şi 6 ale aceluiaşi 
articol [art. 15 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea 
resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţii de şedere ilegală] stabilesc durata maximă a 
acestei lipsiri de libertate la 18 luni, limită care se impune tuturor statelor membre».  

În fapt, cele două condiţii sunt considerate, conform celor anterior menţionate, ca fiind 
întrunite în mod cumulativ în cauza de faţă. 

De asemenea, Curtea constată că la data de 05.08.2013 Inspectoratul General pentru Imigrări 
a solicitat Ambasadei Republicii Islamice Afganistan la Varşovia eliberarea unui document 
de călătorie necesar părăsirii teritoriului ţării de către cel în cauză (fila 4 dosar).  



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

64 

 

Întrucât cele 30 de zile de luare în custodie publică dispuse de Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Bucureşti expiră la data de 31.08.2013, Curtea va admite acţiunea şi va dispune în 
consecinţă prelungirea duratei luării în custodie publică a pârâtului, observând şi disp. art. 82 
alin. 5 din OUG nr. 194/2002 rep., text potrivit căruia „străinilor care au trecut sau au 
încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României (…) precum şi a celor cu şedere ilegală 
a căror identitate nu a putut fi stabilită li se emite decizie de returnare sub escortă care va fi 
însoţită de luarea în custodie publică (…)” .  

În plus, Curtea constată că străinul evită procesul de returnare, cu atât mai mult cu a ajuns în 
situaţia de a nu mai deţine nici un act care să permită identificarea sa certă, iar potrivit 
înscrisurilor depuse la dosar rezultă că datele pe care le-a oferit privind identitatea sa nu au 
fost concordante, indicându-şi în timp mai multe identităţi; în plus, precedentul privitor la 
părăsirea teritoriului României şi ajungerea până în Suedia indică existenţa unor indicii 
temeinice ale riscului de sustragere de la procedura de îndepărtare.   

De asemenea, pârâtul nu a indicat împrejurări de fapt apte a atrage incidenţa art. 92 şi 921 din 
OUG nr. 194/2002. În acest din urmă sens, cu privire specială relativ la art. 92 alin. 1 lit. f) 
din OUG nr. 194/2002, Curtea are în vedere jurisprudenţa CEDO în materia Art. 2 şi 3 din 
Convenţia [europeană] privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
îndeosebi cauza J.H. împotriva Regatul Unit, cererea nr. 48839/09, hotărârea din 20 
decembrie 2011, definitivă la 20 martie 2012, prin care analizându-se implicaţiile unei 
returnări către Afganistan, instanţa de la Strasbourg a reţinut că incumbă în principiu celui 
interesat să prezinte dovezi apte a proba că există temeiuri substanţiale de a crede că, 
implementându-se măsura de care se plânge, ar fi expus unui risc real de a fi supus unor 
tratamente contrare Art. 3 (paragraful 52, teza a doua din hotărârea menţionată); fără a 
recunoaşte că nivelul violenţelor din Afganistan ar fi unul generalizat şi ar presupune că orice 
îndepărtare acolo ar implica încălcarea Art. 3 din Convenţie (paragraful 55 din hotărâre), 
CEDO a procedat la analizarea circumstanţelor personale expuse de reclamantul din cauza 
respectivă, concluzionând în final în sensul inexistenţei vreunei încălcări a Art. 3 din 
Convenţie în cazul returnării străinului – reclamant în Afganistan. În cauza de faţă, Curtea de 
apel observă că partea pârâtă nu a expus nici un argument privitor la situaţia sa personală de 
natură a oferi vreun indiciu în sensul posibilităţii supunerii sale la rele tratamente sau al 
existenţei vreunui risc real cu privire la viaţa sa în ipoteza îndepărtării către Afganistan; în 
plus, Curtea mai constată că pârâtul s-a pus în situaţia de a nu putea prezenta nici un act de 
identitate în scopul identificării sale, relativ la nume sau la zona din care provine. 

În ce priveşte durata pentru care se prelungeşte la acest moment măsura luării în custodie 
publică, instanţa apreciază ca fiind de natură a servi procedurii de returnare un interval de 
până la 6 săptămâni, în vederea obţinerii actelor de identitate din partea ambasadei statului 
declarat ca fiind de provenienţă şi al identificării modalităţii de transport corespunzătoare, 
perioada în discuţie răspunzând atât cerinţelor dispoziţiilor OUG nr. 194/2002 rep., cât şi 
exigenţelor principiilor rezultate din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului şi Consiliului, 
adică pentru intervalul de timp cât mai scurt cu putinţă.  

Stabilind o durată de prelungire a măsurii de 6 săptămâni în acest scop, părţii reclamante îi 
revine sarcina de a îndeplini cu celeritate şi într-un termen optim obligaţiile ce îi incumbă 
spre a putea proceda la returnare, astfel încât durata în acest sens să fie cât mai scurtă cu 
putinţă.  
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Modificarea împrejurărilor în viitor, îndeosebi pe fondul eventualei întârzieri din partea 
statului afgan în trimiterea documentelor de identitate ori în contextul conduitei pârâtului de 
împiedicare a procesului de returnare prin diferite moduri de acţiuni, va fi susceptibilă de a 
redeschide calea reevaluării duratei stabilite prin hotărârea de faţă pe baza unei noi cereri a 
părţii reclamante.  

În sfârşit, lăsarea în libertate a părţii pârâte nu corespunde la acest moment interesului 
general de a se asigura îndepărtarea străinului de pe teritoriul României, conduita anterioară a 
pârâtului, de a se pune în situaţia de a nu prezenta nici un document de identitate şi de a intra 
ilegal în România, pentru ca ulterior să ajungă până în Suedia, fiind un indiciu temeinic al 
existenţei unui risc semnificativ de sustragere de la procedura de îndepărtare. Dar, menţinerea 
în custodie publică se justifică doar pentru un interval strict necesar atingerii scopului acelei 
decizii de returnare.  

Faţă de cele arătate în precedent, Curtea va admite în parte cererea formulată, 
dispunând prelungirea măsurii de luare în custodie publică. 

 

Efecte ale aplicării art. 6 din Carta UE în practica judiciară 

Trimiterea preliminară J.N. a relevat folosirea Cartei UE ca standard nu doar pentru 
revizuirea legislaţiei şi practicii administrative naţionale, ci şi pentru revizuirea legislaţiei 
secundare a UE. Cu toate că CJUE a constatat că prevederea care permite detenţia 
solicitanţilor de azil pentru motive de securitate naţională şi ordine publică respectă art. 6 din 
Carta UE, cauza demonstrează că instanţele naţionale examinează legalitatea detenţiei în 
procedurile de azil şi imigraţie nu doar în lumina conformării cu legislaţia secundară a UE, 
dar şi prin prisma Cartei UE şi a Convenţiei. Legislaţia secundară a UE, la fel ca legislaţia 
naţională care o transpune, trebuie să respecte cerinţele privind drepturile fundamentale 
stabilite în Cartă, precum şi prevederile echivalente cuprinse în Convenţie, în conformitate cu 
interpretarea Curţii de la Strasbourg. 

Treptat, condiţiile de evaluare individuală, necesitate şi proporţionalitate sunt incluse de 
instanţele naţionale în procesul de evaluare a legalităţii măsurilor de detenţie a imigranţilor, 
urmând jurisprudenţa CJUE şi CEDO (vezi hotărârile Curţii de Apel Bucureşti 6, Curtea 
Supremă de Contencios Administrativ a Lituaniei, ACTIONES Database). Detenţia în temeiul 
unui risc de sustragere larg definit este respinsă de instanţele naţionale ca fiind contrară fie 
Directivei privind condiţiile de primire (reformată), fie Regulamentului Dublin III, fie 
Directivei privind returnarea, conform interpretărilor date de CJUE. 

Hotărârea preliminară a CJUE în cauza Al Chodor a clarificat, în fine, faptul că Statele 
Membre au obligaţia de a transpune noţiunea de risc de sustragere în legislaţia naţională, dacă 
doresc să o invoce ca motiv legitim de detenţie în procedurile de azil şi imigraţie. Criterii 
obiective trebuie să fie stabilite în „prevederi cu aplicabilitate generală” , excluzându-se ca 
surse legitime de drept „ jurisprudenţa constantă care confirmă o practică administrativă 
unitară” . 

Jurisprudenţa CEDO este avută în vedere în interpretarea cerinţei derivate din art. 6 din Carta 
UE. Pe lângă exemple de bune practici, jurisprudenţa prezentată de judecători şi avocaţi 
include şi hotărâri ale instanţelor naţionale care refuză să respecte hotărârile preliminare ale 
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CJUE sau le aplică incorect. Unele dintre aceste hotărâri sunt rezultatul unor abordări juridice 
divergente ale instanţelor naţionale superioare şi ale instanţelor europene supra-naţionale. De 
exemplu, în ciuda jurisprudenței constante a CJUE și a celorlaltor instanțe supreme și 
constituționale, Curtea Constituţională a României a continut să considere măsura custodiei 
publice ca fiind o măsură care limitează doar libertatea de mișcare, nu și a dreptului la 
libertate, punând astfel instanțele naționale într-o situaţie dificilă de a asigura interpretare 
conformă a două poziții divergent (a se vedea soluția inovativă a Curții de apel București). 

 

ARTICOLUL 7 din Carta UE  – Respectarea vieții private și de familie 

Privire de ansamblu asupra articolului 7 

Articolul 7 din Carta Drepturilor Fundamentale (CDF) cuprinde dreptul la respectarea vieții 
private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor. Drepturi conexe sunt 
cuprinse și în articolul 8 din CDF (dreptul la protecția datelor cu caracter personal), 
articolul 9 din CDF (dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie), articolul 10 din 
CDF (dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie) și articolul 24 (drepturile 
copilului). Articolul 7 din CDF corespunde articolului 8 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului (Convenția) și, prin urmare, trebuie interpretat în lumina articolului 8 din 
Convenție și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în 
conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din CDF. Articolul 7 din CDF este important în 
multiple situații din cadrul legislației privind imigrația și azilul. 

Dreptul la respectarea vieții de familie și nevoia de a proteja unitatea familială sunt reflectate 
în mai multe instrumente ale acquis-ului în materie de imigrație și azil. Printre acestea se 
regăsesc Directiva privind reîntregirea familiei, precum și Regulamentul Dublin III, Directiva 
privind standardele minime, Directiva privind condițiile de primire și Directiva privind 
returnarea. 

Într-al doilea rând, articolul 7 din CDF poate impune obligații autorităților naționale în 
contextul deciziilor de admitere și de expulzare atât în cazul în care persoana în cauză sau alte 
persoane au întemeiat o familie, cât și în chestiuni ce țin de respectarea vieții private a 
acestora. Există puține cazuri în care Curtea de Justiție interpretează articolul 7 din CDF în 
această privință. Cu toate acestea, după cum s-a menționat mai sus, articolul 7 din CDF 
corespunde articolului 8 din Convenție și trebuie interpretat în lumina jurisprudenței CEDO. 

În cele din urmă, într-un caz important al Curții de Justiție, dimensiunea referitoare la 
respectarea vieții private al articolului 7 din CDF este importantă pentru autoritățile naționale 
atunci când acestea trebuie să hotărască ce măsuri pot fi luate pentru a investiga credibilitatea 
unei cereri de azil în temeiul Directivei privind standardele minime, în special în situația 
investigării persecuției bazate pe orientarea sexuală. 
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Rezumat 

Cerințele cuprinse în articolul 7 din CDF și articolul 8 din Convenție 

Jurisprudența Curții de Justiție în legătură cu articolul 7 din CDF este limitată (cu excepția 
notabilă a cauzei A, B & C, discutată mai jos43). Prezentare generală a cerințelor articolului 7 
din CDF care urmează se bazează în primul rând pe aplicarea articolului 8 din Convenție, în 
temeiul căruia ar trebui interpretat articolul 7 din CDF. Articolul 8 din Convenție impune 
autorităților naționale din domeniul imigrării și azilului anumite cerințe în ceea ce privește 
expulzarea și, într-o mai mică măsură, în ceea ce privește deciziile de admitere. În plus, 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a impus autorităților naționale cerințe cu privire la 
natura interpelării admise în cadrul evaluării cererilor de azil, în virtutea respectării dreptului 
la o viață privată prevăzut în articolul 7 din CDF. 

 

În ceea ce privește deciziile de admitere, Convenția nu include dreptul general al unei 
persoane sau al unui cuplu de a alege unde să trăiască, ci mai degrabă protejează dreptul la 
respectarea vieții private și de familie într-un sens mai larg. Astfel, în cauzele din Africa de 
Est44, s-a stabilit că, atunci când există o viață de familie între membrii unui cuplu de 
solicitanți de azil, dar este posibil ca viața de familie să fie menținută și în țara de origine a 
soțului, refuzul de a elibera permisele de ședere nu constituie o încălcare a articolului 8 al 
Convenției. În general, CEDO este mai dispusă să impună obligația de a admite copiii în 
cazul în care unul dintre părinți este deja stabilit pe teritoriul statului contractant. În cazuri 
excepționale când ar fi imposibil ca viața de familie să fie menținută într-un alt stat, poate 
apărea o obligație în temeiul articolului 8 al Convenției.45 

  

Considerații similare apar în legătură cu deciziile de expulzare. Deși articolul 8 din Convenție 
nu prevede dreptul general de ședere într-un anumit stat, dacă viața de familie a apărut în 
statul contractant, expulzarea poate constitui o încălcare a articolului 8 al Convenției. O astfel 
de încălcare poate fi justificată în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Convenție, cu condiția 
de a îndeplini criteriile enumerate în acesta: 

→ Decizia de expulzare trebuie să fie în conformitate cu legea; această cerință include cerințe 
procedurale suplimentare, pentru a împiedica utilizarea arbitrară a puterii, anume: 

� Dreptul de a obține o decizie motivată; 

� Dreptul de a vedea și de a contesta baza factuală a deciziei; și 

                                                 
43 Cauzele conexate C-148/13 până la C-150/13 A, B și C împotriva Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
EU:C:2014:2406. 
44 East African Asians împotriva United Kingdom (cererile nr. 4403-19/70, 4434/70, 4486/70, 4501/70) (1970), Volumul 
anual nr. 928. 
45 Vezi Bernadette Rainey, Clare Ovey și Elizabeth Wicks, Jacobs, White și Ovey - Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului (Ediția a 6-a, Oxford University Press, 2014), pagina 353.  
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� Dreptul de a ataca respectiva decizie în cadrul unei proceduri contradictorii - deosebit de 
relevant în cazul deciziilor de expulzare luate în lumina unor considerente ce țin de 
securitatea națională.46 

→ Decizia de expulzare trebuie să servească un scop legitim. În mod normal, acest criteriu este 
îndeplinit, în special dacă decizia de expulzare se face în urma unei condamnări penale sau 
din motive de ordine publică. 

→ Decizia de expulzare trebuie să fie necesară; și 

→ Decizia de expulzare trebuie să fie proporțională. 

Expulzarea trebuie să fie proporțională și trebuie să reflecte un echilibru între dreptul 
persoanei la o viață de familie (sau, în cazuri mai restrânse, la o viață privată) și interesul 
public. Pentru a ajunge la un astfel de echilibru, autoritatea decizională trebuie să țină seama 
de natura vieții de familie de care se bucură persoana în cauză, de nivelul său de integrare, de 
perioada de ședere a acesteia în statul contractant gazdă, de vârsta și istoria personală a 
respectivei persoane și de diverse alte aspecte. 

În evaluarea interesului public, autoritatea decizională trebuie să țină seama de gravitatea 
infracțiunii și de riscul la adresa securității și ordinii publice pe care persoana în cauză îl 
poate reprezenta. 

În sfârșit, trebuie să se evalueze și posibilitatea ca viața de familie să poată continua într-un 
alt stat (cum ar fi statul în care va fi deportată respectiva persoană), având în vedere faptul că 
articolul 8 al Convenției nu prevede un drept general de ședere într-un anumit stat, ci pur și 
simplu că viața de familie trebuie menținută și protejată. Formulările ultime referitoare la 
natura acestui exercițiu de găsire a unui echilibru și la criteriile care trebuie luate în 
considerare în cadrul său pot fi găsite în cauzele Moustaquim și Al-Nashif47. 

În sfârșit, articolul 7 din CDF poate, de asemenea, avea un impact și asupra procedurii de 
evaluare a cererilor de azil, în special prin limitarea naturii interogării admise. În cazul A, B și 
C, Curtea de Justiție a arătat că, în temeiul articolului 7 din CDF, autoritățile naționale nu au 
voie să adreseze întrebări solicitanților cu privire la viața lor sexuală. În același timp, 
articolele 7 și 1 (privind demnitatea umană) din CDF îi împiedică pe solicitanții de azil să 
efectueze acte sexuale, să ofere drept probă filme ale activității lor sexuale sau să efectueze 
teste medicale pentru a-și dovedi orientarea sexuală.48 În hotărârea pronunțată la nivel 
național ca urmare a hotărârii Curții de Justiție, Consiliul de Stat al Olandei a aplicat 
hotărârea Curții de Justiție, dar a mers mai departe și a încercat să identifice nu doar măsurile 
ce nu se pot lua în temeiul articolului 7 CFR, ci și măsurile efective aplicate de autoritățile 
naționale în evaluarea credibilității cererilor de azil. 

 

 

                                                 
46 Vezi CG & Ors împotriva Bulgariei (cererea nr. 1365/07), 24 April 2008. 
47 Moustaquim împotriva Belgiei (cererea nr. 12313/86), 18 Februarie 1991, Seria A, nr. 193, (1991) 13 EHRR 802 și Al-
Nashif împotriva Bulgariei (cererea nr. 50963/99), 20 Iunie 2002, (2003) 36 EHRR 655.   
48 A, B și C.  
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Aplicarea la nivel național a articolului 7 din CDF  

Articolul 7 CDF apare într-o serie de hotărâri prezentate de judecătorii și avocații care fac 
parte din grupul de lucru ACTIONES și, în cazurile de la nivel național, este utilizat în 
diferite modalități pentru a facilita obținerea de rezultate diferite. În primul rând, aplicarea 
articolului 7 din CDF (și chiar a Cartei în ansamblul său) este exclusă în cauza irlandeză 
Smith împotriva Minister for Justice, Equality and Law Reform49. Deși este în mod evident o 
cauză ce privește un copil cetățean al Uniunii și un părinte cetățean dintr-o țară terță, adică 
mai degrabă o situație de tip Zambrano decât un cauză de azil și imigrare50, este o decizie de 
îndepărtare care ridică două întrebări relevante pentru acest modul. În primul rând, arată 
caracterul delicat al problematicii deportării și controlului general al frontierelor, care 
reflectă chestiuni mai largi legate de suveranitate. Este interesant de observat că instanța 
irlandeză a exclus în întregime aplicarea Cartei, considerând că situația se încadrează în 
puterea suverană a statului și, prin urmare, în afara domeniului de aplicare al dreptului 
Uniunii. În al doilea rând, un aspect asemănător este că acest lucru a fost posibil ca o 
chestiune de drept din cauza situației speciale a Irlandei și a faptului că aceasta a optat să nu 
aplice Directiva privind returnarea. 

În ceea ce privește multe dintre spețele din această secțiune, în special cele ale instanțelor din 
Grecia și România, articolul 7 din CDF nu este menționat explicit, instanțele în cauză citând 
mai degrabă o prevedere analogă a Convenției, anume articolul 8 din Convenție. Majoritatea 
acestor spețe se ocupă de situații clasice de expulzare, în care articolul 8 din Convenție este 
invocat pentru a se opune expulzării, reclamantul susținând o eventuală încălcare a acestuia. 
Spețele constituie o serie reprezentativă de exemple de aplicare a articolului 8 din Convenție. 
Cauza 1817/2015 din Grecia este o ilustrare clasică a modului în care o viață de familie 
stabilă și sigură este protejată prin folosirea drepturilor prevăzute în articolul 8 din Convenție. 

Posibile limitări ale drepturilor prevăzute în articolul 8 din Convenție în contextul 
preocupărilor legate de securitatea națională sunt analizate în speța românească din Cauza 
nr. 5473/2/2012. În această speță, decizia de expulzare rezultă din lege și a fost adoptată în 
conformitate cu procedurile. Prin urmare, este considerată justificată în temeiul articolului 8 
din Convenție. În sfârșit, deși Cauza 12356/233/2013 din România se ocupă în primul rând 
de drepturile copilului în temeiul articolului 24 din CDF, articolul 8 al Convenției este folosit 
pentru a întări concluziile instanței și pentru a întemeia dreptul de a rămâne atât al copilului 
cât și al mamei. 

O aplicare clară și interesantă a articolului 7 din CDF este cea din cauza olandeză A, B & C51, 
o cauză remarcabilă din mai multe motive. În primul rând, deoarece se concentrează pe 
aspectul legat de respectarea vieții private din articolul 7 din CDF, mai degrabă decât pe 
chestiunea respectării vieții de familie sau private. În al doilea rând, articolul nu este folosit 
aici în cadrul unui caz de expulzare sau de îndepărtare, ci mai degrabă în etapa preliminară a 
investigării unei cereri de protecție, mai precis în scopul limitării formelor de chestionare pe 
care autoritățile naționale le pot întrebuința în încercarea de a stabili credibilitatea anumitor 

                                                 
49 Smith împotriva Ministerului Justiţiei, Egalităţii de Şanse şi Reformei Judiciare [2012] IEHC 113.  
50  Cauza C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano împotriva Office national de l'emploi (ONEm) EU:C:2011:124, [2011] ECR I-
1177. Pentru clarificare, a se vedea Cauza C-256/11 Murat Dereci și alții împotriva Bundesministerium für Inneres 
EU:C:2011:734, [2011] ECR I-11315.  
51 A, B și C. 
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afirmații. Cauza demonstrează, deci, potențialul de aplicabilitate al articolului 7 din CDF în 
procesul azilului și legătura pe care acesta o are cu aspecte fundamentale ale demnității 
umane. În A, B & C, Curtea de Justiție a decis că articolul 1 din CDF (demnitatea umană) 
și articolul 7 din CDF limitează tipul de întrebări și probe admise în evaluarea unei cereri de 
azil, în special prin excluderea întrebărilor detaliate referitoare la viața sexuală și a altor 
dovezi referitoare la actele sexuale ale solicitanților de azil. În hotărârea ce a urmat hotărârii 
preliminare a Curții de Justiție, Consiliul de Stat al Olandei a mers mai departe decât Curtea 
de Justiție, solicitând informații nu doar cu privire la tipul de întrebări care nu au fost 
adresate, ci și cu privire la forma și tipul de întrebări care au fost adresate solicitanților de azil 
în cadrul evaluării. 

Concluzii - dialogul judiciar 

După cum s-a menționat mai sus, o serie de spețe prezentate în această secțiune se referă mai 
degrabă la Convenție decât la CDF și, astfel, se referă mai degrabă la jurisprudența CEDO 
decât la cea a Curții de Justiție. Două tehnici de dialog judiciar sunt dovezi în acest sens. 

În primul rând, jurispruden ța CEDO este folosită ca o sursă clasică de precedent 
obligatoriu , aspect reflectat în natura sa de instanță supranațională cu autoritate interpretativă 
obligatorie și supremă asupra Convenției. 

În al doilea rând, jurispruden ța CEDO este folosită de instanțele române în demersuri de 
interpretare consecventă, prin interpretarea drepturilor prev ăzute în Constituția 
României în conformitate cu jurisprudența CEDO. Acest lucru este posibil datorită 
prevederilor din Constituția României care prevăd primatul acordurilor internaționale. Acesta 
este un exemplu interesant cu privire la interacțiunea dintre diferitele sisteme de drept 
(naționale și supranaționale), la existența unui anumit grad de receptivitate a sistemului 
constituțional național și la impactul pe care aceasta îl poate avea asupra interpretării și 
aplicării drepturilor fundamentale. Un exemplu deosebit de puternic al acestei interacțiuni 
este cauza nr. 34549/4/2013, în care prezumția de bună credință aplicabilă în cererile de azil 
este extinsă la cererile de reîntregire a familiei sub influența Convenției. 

Cauza 1817/2015 din Grecia reprezintă un alt exemplu interesant de interacțiune combinată, 
de data aceasta între legislația secundară a UE și Convenție. Obligația de a asculta solicitantul 
de azil prevăzută de legislația UE este folosită pentru a întări dreptul la viața de familie 
prevăzut în articolul 8 din Convenție, autorităților naționale fiindu-le impusă obligația 
specifică de a audia solicitantul de azil în probleme ce privesc viața de familie a acestuia. 

În sfârșit, cazul A, B & C este un exemplu clasic de dialog judiciar direct între o instanță 
națională superioară (în acest caz, Consiliul de Stat al Olandei) și Curtea de Justiție, în 
urma căruia s-a ajuns la o concluzie care utilizează pe deplin potențialul Cartei de a 
modela procesele și procedurile naționale. Cererea de pronunțare a unei hotărâri 
preliminare solicită răspunsuri directe din partea Curții de Justiție în ceea ce privește anumite 
aspecte sensibile ale procedurii de azil și forme de interogare permise și conferă Curții o bună 
ocazie de a reitera principiile generale ce guvernează rolurile pe care solicitantul de azil și, 
respectiv, autoritățile, trebuie să le îndeplinească în evaluarea motivelor pentru cererile de 
protecție internațională, precum și de a furniza mai multe detalii privind posibilele limitări ale 
procedurilor de aplicare care decurg din Cartă. Este interesant de observat că, în hotărârea 
ulterioar ă a Consiliului de Stat, Consiliul, deși aplică în mod direct hotărârea Curții de 
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Justiție, depășește această hotărâre, obligând autoritățile naționale nu doar să se abțină de la 
anumite practici, ci și să identifice procedurile efective utilizate și aplicarea lor în cadrul 
evaluărilor de credibilitate. 

 

Fișa de caz nr. 10 – Folosirea dreptului la viață privată drept limit ă pentru întrebările 
de evaluare a credibilității 

 

Cauze de referință 

CJUE: Hotărârea Marii Camere C-148-150/13, A, B & C, din 2 decembrie 2014, 
ECLI:EU:C:2014:2406 

Hotărârea ulterioară a instanței naționale: Consiliul de Stat al Olandei, 201208550/1/V2, 
201110141/1/V2, 201210441/1/V252 

 

Cerere de azil - persecuție pe motive de orientare sexuală - evaluare a credibilității - măsuri 
admise în evaluarea credibilității - articolul 7 din CDF - dreptul la viață privată 

 

Reprezentare sinoptică 

 

Reprezentare cronologică 

 

 

  

                                                 
52 Catherine van Boven-Hartogh, ACTIONES - note de cauză, Consiliul de Stat al Olandei, 201208550/1/V2, 
201110141/1/V2, 201210441/1/V2. 
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Descrierea speței (spețelor) 

a. În fapt 

Toți cei trei solicitanți au depus cereri de azil în baza persecuției ca homosexuali în țările lor 
de origine. Toate cele trei cereri au fost respinse din motive de credibilitate cu privire la 
orientarea sexuală reală a reclamanților. Unul dintre solicitanți nu își indicase orientarea 
sexuală în cadrul cererii inițiale. Ceilalți făcuseră declarații vagi și incoerente. După 
respingere, unul dintre solicitanți a furnizat videoclipuri în care se implica în acte sexuale și 
altul s-a oferit să se supună unui examen medical pentru a-și „dovedi ”orientarea sexuală. 
Instanța de trimitere a avut motive de îngrijorare referitoare atât la natura chestionării și a 
probei, cât și la compatibilitatea dintre evaluarea presupusei orientări sexuale a unui solicitant 
de azil și cerințele Articolelor 1  (respectarea demnității umane) și 7 (respectarea dreptului la 
viață privată) din Cartă și, drept urmare,  a sesizat Curtea de Justiție, având în vedere 
Articolul 4 din Directiva privind calificarea  și Carta. 

b. Aspecte de drept 

Dacă modul în care autoritățile naționale evaluează credibilitatea unei presupuse orientări 
sexuale este compatibil cu Directiva privind calificările și cu Carta drepturilor fundamentale. 

c. Motivația CJUE  

Curtea de Justiție a considerat că evaluarea cererilor de azil, inclusiv evaluarea credibilității 
acestora, trebuie să fie efectuată în conformitate cu drepturile prevăzute de Cartă și, în 
special, cu articolul 7 din CDF. Deși detaliile procedurilor de solicitare a azilului sunt în 
general de competența legislației naționale, o serie de condiții derivă din legislația Uniunii. 
Evaluarea oricărei solicitări de azil trebuie să aibă loc în colaborare cu solicitantul și îi revine 
solicitantului rolul de a înainta orice pretenții speciale, inclusiv în ceea ce privește orientarea 
sa sexuală. Mai mult, evaluările trebuie efectuate în conformitate cu Carta, în special cu 
articolul 7 din CDF privind dreptul la viață privată, iar autorităților li se poate cere să își 
modifice procedurile pentru a asigura conformitatea. De asemenea, trebuie să se aibă în 
vedere articolul 4 alineatul (5) din Directiva privind standardele minime, care detaliază 
circumstanțele în care pot să nu fie solicitate documente justificative, autorităților 
permițându-li-se să se bazeze pe declarațiile solicitanților. 

În ceea ce privește situația specifică a persoanelor care susțin că au o anumită orientare 
sexuală, Curtea a subliniat limitările care pot să existe în ceea ce privește tipul de interogare 
și evaluarea credibilității acestor susțineri. În primul rând, Curtea a susținut că interogarea 
bazată pe noțiuni „stereotipice ”poate constitui un punct de plecare, însă doar un punct de 
plecare pentru o evaluare. A considera altfel și, în special, a respinge o solicitare bazat 
exclusiv pe faptul că un solicitant nu cunoaște anumite organizații, ar fi contrar nevoii de a 
efectua o evaluare individuală, care să aibă în vedere circumstanțele specifice ale 
solicitantului. În al doilea rând, Curtea a susținut că întrebările detaliate privind actele sexuale 
încalcă articolul 7 din CDF. În al treilea rând, Curtea a constatat că autoritățile nu pot accepta 
videoclipuri conținând acte sexuale sau efectuarea de acte sexuale și de „ teste ”medicale 
pentru dovedirea orientării sexuale. În afară de valoarea probatorie discutabilă a acestor tipuri 
de dovezi, acceptarea acestora ar încălca demnitatea umană a solicitantului, în temeiul 
articolului 1 din CDF. În plus, i-ar încuraja pe alții să prezinte dovezi similare, ceea ce ar 
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duce la o cerință de facto a prezenței unor astfel de dovezi. În cele din urmă, Curtea a 
constatat că faptul de a nu fi divulgat orientarea sexuală mai devreme în timpul procesului de 
aplicare nu este fatal pentru credibilitate, dată fiind natura delicată a subiectului. 

d. Rezultatul la nivel național 

Consiliul de Stat al Olandei a afirmat că, în general, evaluarea credibilității efectuată de 
autoritățile olandeze competente era în concordanță cu hotărârea CJUE și, astfel, cu legislația 
UE. Autoritățile nu pun întrebări referitoare la activitățile sexuale ale cetățeanului străin și nu 
iau în considerare dovezi precum filmele. 

Cu toate acestea, Consiliul de Stat al Olandei a decis și că, deși hotărârea CJUE oferă un 
cadru general în care autoritățile competente ale statelor membre să efectueze evaluarea 
efectivă, autoritățile olandeze nu au reușit să indice modul în care această evaluare a fost 
efectuată în cazuri individuale. În această cauză este însă relevantă nu doar cunoașterea a 
ceea ce nu au făcut și nu au întrebat autoritățile, dar și a întrebărilor pe care acestea le-au 
adresat, a felului cum au fost evaluate răspunsurile la aceste întrebări și a felului în care 
declarațiile lipsite de credibilitate cu privire la problemele cu care se confruntase deja 
cetățeanul străin din cauza presupusei sale orientări sexuale au influențat credibilitatea 
afirmării respectivei orientări sexuale ca atare. Deoarece toate acestea nu erau suficient de 
clare, instanțele administrative nu au putut să se pronunțe în mod eficient asupra evaluării 
credibilității într-un anumit caz individual. Prin urmare, hotărârile adoptate în cauzele ajunse 
în fața instanței au fost anulate, din cauza motivației insuficiente oferite de către autorități 
pentru a lua respectivele hotărâri. 

Analiză  

a. Rolul Cartei 

Articolul 7 CFR și, în special, dreptul la viață privată, limitează natura întrebărilor care pot fi 
adresate și tipurile de dovezi ce pot fi solicitate în evaluarea credibilității unei presupuse 
orientări sexuale. 

b. Dialogul judiciar 

Instanța națională a solicitat clarificarea modului în care autorităților competente li se permite 
să efectueze o evaluare a credibilității unei presupuse orientări sexuale, asigurând protejarea 
drepturilor fundamentale consacrate în Carta UE și, în același timp, în scopul atingerii unui 
nivel mai ridicat de armonizare a procedurilor de azil în cadrul Uniunii. Instanța națională a 
integrat hotărârea preliminară dată de Curtea de Justiție în A, B și C, cererea de pronunțare a 
unei hotărâri preliminare transmisă de aceeași instanță olandeză. 

c. Măsuri reparatorii 

Hotărârile administrative inițiale, care refuză acordarea statutului de azilant, au fost anulate. 

Fișa de caz nr. 11 – Obligația de a menține împreună solicitanta de azil împreună cu 
nora sa, care se află în îngrijirea sa, în temeiul art. 7 CDF și al dispozițiilor 
Regulamentului Dublin III (articolul 16 - persoane aflate în îngrijire, articolul 17 - 
clauza discreționară) 
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Cauze de referință 

CJUE, C-245/11, K., Hotărârea Marii Camere din 6 noiembrie 2012, UE:C:2012:685 

Aspecte esențiale 

Situații de dependență în care statul sau statele membre are/au obligația de a lăsa împreună 
solicitantul de protecție internațională și ruda sa care nu se încadrează în categoria 
persoanelor enumerate la articolul 16 din Regulamentul Dublin III  – referitor la persoanele 
aflate în îngrijire; 

Pe baza articolului 7 și în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 
343/2003/CE (Regulamentul Dublin II), CJUE impune statelor membre obligația de a o lăsa 
pe o solicitantă de azil împreună cu nora sa care, deși este la rândul ei împreună cu soțul, 
depinde de solicitanta de azil din cauza bolii și a copilului nou-născut. 

Relevanța hotărârii Marii Camere a CJUE în cauza K. și în alte cauze, judecate în 
conformitate cu dispozițiile actuale ale Dublin III: dată fiind definiția restrictivă a categoriei 
de persoane care pot oferi asistență cuprinsă în articolul 16 din Regulamentul Dublin III  – 
referitor la persoanele aflate în îngrijire (copil, frate, părinte), spre deosebire de cea 
cuprinsă în articolul 15 din Regulamentul Dublin II (o definiție deschisă a noțiunii de 
‚rudă’), există o obligație de a o lăsa pe solicitanta de azil împreună cu fiica, obligație care 
să fie în continuare relevantă, în temeiul Regulamentului Dublin III? Dacă da, obligația 
decurge din articolul 16 sau din articolul 17  – referitor la clauza discreționară? 

Reprezentare sinoptică  

 

Reprezentare cronologică 
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Descrierea speței  

a. În fapt 

K a ajuns în Polonia prin Bielorusia după ce a părăsit Cecenia, țara sa de origine. La sosirea 
în Polonia a solicitat azil. În timp ce cererea de azil era în curs de procesare, K s-a mutat în 
Austria, unde îi locuiau fiul, nora și nepoții, cărora li se recunoscuse deja statutul de refugiați. 
Nora lui K fusese victimă a unui viol în Cecenia și, ca urmare, contractase virusul HIV. De 
asemenea, suferea de tulburare de stres post-traumatic și de alte afecțiuni fizice, ceea ce o 
făcea incapabilă să-și îngrijească copiii fără ajutor. În Cecenia, K și nora aveau o relație 
strânsă, nora confesându-i-se lui K în legătură cu violul și infecția cu HIV. Nora lui K își 
informase soțul doar despre faptul că contractase HIV și se temea, pe baza normelor familiale 
și culturale existente, de faptul ca va fi tratată cu violență în cazul în care ceilalți membri ai 
familiei sale ar fi aflat de viol. 

K a solicitat azil în Austria, dar a fost refuzată pe motiv că o cerere de azil era deja în curs de 
soluționare în Polonia. K a atacat hotărârea la Asylgerichthof, care a adresat formulat o 
trimitere preliminară cu două întrebări referitoare la interpretarea articolului 15 alineatul (2) 
și a articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul 343/2002/CE, altfel spus clauza umanitară și, 
respectiv, clauza de suveranitate. În speță, dacă din aceste articole, coroborate cu articolele 3 
și 8 din Convenție și cu articolele 4 și 7 din Cartă, rezultă o obligație de a le păstra pe 
solicitanta de azil și pe nora acesteia. 

b. Aspecte de drept 

� Dacă un stat membru poate fi obligat, în anumite circumstanțe, să accepte o cerere de 
azil în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul 343/2002/CE, în special 
atunci când există un risc de încălcare a drepturilor fundamentale, în special articolul 4 
din CDF referitor la demnitatea umană și articolul 7 din CDF referitor la viața de 
familie, inclusiv în situații în care nu a fost primit nici o solicitare oficială din partea 
statului membru care este altfel responsabil. 

� Dacă un stat membru poate fi obligat să accepte o cerere de azil în temeiul articolului 3 
alineatul (2) din Regulamentul nr. 343/2002/CE atunci când există riscul unei încălcări 
a drepturilor fundamentale, în special cele prevăzute la articolele 4 și 7 din CDF. 

� Ce rol trebuie să aibă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în 
interpretarea articolelor 4 și 7 din CDF. 

c. Motivația CJUE  

Curtea de Justiție a constatat că articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul 343/2002/CE este 
aplicabil în circumstanțele speței. Mai exact, a constatat că: 

� Relația de „dependență ”menționată la Articolul 15, alineatul 253 poate fi fie una în care 
solicitantul de azil depinde de persoana care se află deja în mod legal în statul membru 
respectiv, fie viceversa, adică pot exista situații de dependență precum cele din speța în 

                                                 
53 Articolul 15, alineatul (2) din Regulamentul Dublin II are următorul cuprins: “2. Atunci când persoana în cauză depinde 
de asistența altora, pe motiv de graviditate sau copil nou născut, boală gravă, handicap grav sau bătrânețe, statele membre 
lasă împreună sau reunesc, în mod normal, solicitantul de azil cu altă rudă prezentă pe teritoriul unuia din statele membre, 
cu condiția că legaturile de familie să fi existat în țara de origine” . 
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cauză, în care solicitantul de azil este cel care asigură îngrijirea. Această observație s-a bazat 
pe o citire textuală a Articolului 15 (2) și pe un raționament teleologic care acordă un rol 
privilegiat menținerii ‚vieții de familie’ . 

� Definiția membrului de familie prevăzută la articolul 15 alineatul (2) este mai amplă decât 
cea prevăzută la articolul 2 litera (i) din Regulamentul 343/2002/CE. Nora sau nepoții 
solicitantei de azil trebuie să facă obiectul conceptului de „altă rudă ”prevăzut la articolul 15 
alineatul (2) din Regulamentul Dublin II. Această interpretare a fost dedusă din obligația de a 
păstra „unitatea familiei” . 

� Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul Dublin II se aplică chiar și atunci când 
solicitantul de azil era deja prezent în statul membru în care își au reședința membrii de 
familie. Această constatare se bazează pe o lectură teleologică, care implică faptul că 
dispoziția trebuie să se aplice atât pentru „reunească membrii unei familii” , cât și pentru a 
„ lăsa ”membrii familiei împreună. 

� Spre deosebire de articolul 15 alineatul (1), situațiile care intră sub incidența articolului 15 
alineatul (2) din Regulamentul Dublin II implică, în mod normal, o obligație din partea 
statului membru în cauză de a accepta cererea de azil. O astfel de obligație ar putea fi anulată 
numai în circumstanțe excepționale (care nu au fost menționate în speță). 

� Spre deosebire de situațiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1), pentru ca articolul 15 
alineatul (2) din regulamentul Dublin II să se aplice, nu este necesar ca statul membru care ar 
fi altfel responsabil să adreseze o cerere formală celui de-al doilea stat membru, pe al cărui 
teritoriu locuiesc deja membri de familie. O astfel de cerință nefiind oricum menționată în 
textul articolului 15 alineatul (2), această cerere a fost interpretată ca o formalitate ce 
contravine obligației de a asigura o soluționare rapidă a cererii de azil, impuse în temeiul 
Regulamentului Dublin II. 

Având în vedere considerentele anterioare referitoare la articolul 15, alineatul (2) din 
Regulamentul Dublin II, Curtea a considerat că nu este necesar să răspundă celei de a doua 
întrebări, cea referitoare la articolul 3, alineatul (2). 

d. Semnificația hotărârii CJUE în cadrul Regulamentului Dublin III revizuit 

Hotărârea Marii Camere a CJUE în speța K. a fost pronunțată în lumina clauzei umanitare, 
așa cum este prevăzută în Regulamentul Dublin II. Cu toate acestea, cu câteva luni înainte de 
pronunțarea hotărârii, versiunea revizuită a articolului 15 din Regulamentul Dublin II fusese 
deja aprobată. Articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul Dublin II devenise actual articol 16 
din Regulamentul Dublin III  – referitor la persoanele aflate în îngrijire.54 Printre modificările 

                                                 
54 Articolul 16 - Persoanele aflate în îngrijire are următorul cuprins: “1. Atunci când un solicitant se află în îngrijirea 
copilului, fratelui, surorii sau a părintelui său cu reședința legală pe teritoriul unui stat membru, pe motive de graviditate, 
nou-născut, boală gravă, handicap sever sau vârstă înaintată, sau atunci când copilul, sora, fratele sau părintele 
solicitantului se află în îngrijirea solicitantului, statele membre, în mod normal, mențin împreună sau reunesc solicitantul și 
copilul, fratele, sora sau părintele în cauză, cu condiția ca în țara de origine să fi existat legături de familie, ca copilul, 
fratele, sora, părintele sau solicitantul să fie capabili să asigure asistență persoanei aflate în îngrijire și ca persoanele în 
cauză să își fi exprimat dorința în scris. 
2. Atunci când copilul, sora, fratele sau părintele menționați la alineatul (1) își au reședința legală într-un stat membru 
diferit de cel în care în care este prezent solicitantul, statul membru responsabil este cel în care copilul, sora, fratele sau 
părintele își au reședința legală, cu excepția cazului în care starea de sănătate a solicitantului în cauză îl împiedică pe 
acesta, pe o perioadă de timp semnificativă, să se deplaseze către acel stat membru. În acest caz, statul membru 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

77 

 

introduse de articolul 16 se numără și o definiție restrictivă a categoriei de persoane care pot 
oferi asistență. Mai precis, sunt menționați doar copilul, fratele sau părintele care are 
reședința legală în statul membru în care se află solicitantul de azil, în timp ce articolul 15 din 
Regulamentul Dublin II anterior se referea la noțiunea deschisă de „altă rudă” . Acest lucru a 
permis CJUE să interpreteze în sens larg această noțiune, în lumina ideii de „unitate a 
familiei” , astfel încât aceasta să o includă și pe nora solicitantei de azil în categoria 
„persoanelor aflate în îngrijire” . Concluzia la care a ajuns CJUE, constatând obligația statelor 
membre de a menține solicitantul de azil împreună cu nora sa în circumstanțele cauzei, nu 
poate fi respinsă în temeiul reformularii articolului 15 de către Regulamentul Dublin III, 
deoarece acest lucru ar fi contrar articolului 7 al Cartei. În conformitate cu dispozițiile actuale 
ale Regulamentului Dublin III, această obligație ar putea fi dedusă fie dintr-o interpretare mai 
largă a articolului 16, fie dintr-o obligație care ar decurge din clauza discreționară (articolul 
17 din Regulamentul Dublin III). Situațiile de ‚dependență ’care au fost acoperite de cazul lui 
K., care sunt acum excluse din aplicarea strictă a articolului 16 din Regulamentul Dublin III, 
ar trebui examinate în temeiul clauzei discreționare a articolului 17 din Regulamentul Dublin 
III. 

Analiză  

a. Rolul Cartei  

Obiectivul păstrării vieții de familie, care reflectă una dintre garanțiile asigurate prin dreptul 
la o viață de familie prevăzut la articolul 7 din CDF, joacă un rol important în motivarea 
Curții. Pentru o bază juridică pentru ‚menținerea și păstrarea unității familiale’ , Curtea face 
trimitere la considerentele și dispozițiile Regulamentului Dublin II în primul rând și, în plus, 
la dispozițiile Cartei. 

b. Dialogul judiciar 

Cazul este rezultatul unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate de către 
Asylgerichtshof din Austria. În cererea sa de pronunțare a unei hotărâri preliminare, instanța 
regională austriacă s-a referit în mod expres la obligațiile care decurg atât din articolele 3 și 8 
ale Convenției, cât și din articolele 4 și 7 din Cartă, care ar putea impune autorităților 
naționale obligații suplimentare față de cele prevăzute în mod direct de Regulamentul Dublin 
II. Prin urmare, instanța națională se află în spatele promovării și utilizării active a Cartei UE. 

c. Măsuri reparatorii 

Anularea deciziei administrative de transferare a solicitantului de azil în Polonia. 

  
                                                                                                                                                        
responsabil este cel în care este prezent solicitantul. Respectivul stat membru nu are obligația de a aduce 
copilul, sora/fratele sau aparținătorul solicitantului pe teritoriul său.  
3. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 45 privind elementele care 
trebuie luate în considerare pentru evaluarea relației de dependență; criteriile de stabilire a existenței unor 
legături de familie dovedite; criteriile pentru evaluarea capacității unei persoane de a se ocupa de o persoană 
aflată în îngrijire și elementele care trebuie luate în considerare pentru a evalua incapacitatea de a călători 
pentru o perioadă importantă de timp. 
4. Comisia, prin acte de punere în aplicare, stabilește condiții uniforme pentru consultarea și schimbul de 
informații între statele membre. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2)” . 
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d. Alte cauze relevante  

N.S. figurează în mod proeminent în motivarea avocatului general, însă nu este menționată de 
către Curtea de Justiție. Jurisprudență adițională relevantă privind importanța dreptului la o 
viață de familie în cazurile de tratament diferit al refugiaților și al beneficiarilor de protecție 
subsidiară în ceea ce privește reîntregirea familiei: Pajić împotriva Croației, Hotărâre a 
CEDO din 23 februarie 2016, cererea nr. 68453/13; Taddeuci împotriva Italiei, Hotărâre a 
CEDO din 30 iunie 2016, cererea nr. 51362/09; Biao împotriva Danemarcei, hotărârea 
CEDO din 24 mai 2016, cererea nr. 38590/10. 

 

Fișa de caz nr. 12 - Dosar nr. 268/44/2012, Sentinţa civilă nr. 217/07.05.2012, Curtea de 
Apel Galați 

 

Probele juridice 

Căsătorie de conveniență pentru drept de familie – interpretatarea noțiunea de “viață de 
familie” conform prevederilor din CEDO și Constituție 

Texte legale cu incidenţă în speţă 

       Art. 63 din O.U.G.nr.194/2002 

       Art.84 alin.2 din O.U.G.nr.194/2002 

Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

Art. 8 CEDO 

Cauza X, Y şi Z contra Marii Britanii, hot. din 22 aprilie 1997 

Cauza Kroon şi alţii contra Olandei, hot. din 27 oct. 1994 

 

Starea de fapt 

Reclamantul a chemat în judecată pe pârâtele ORI şi BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL 
JUDEŢULUI BRĂILA pentru ca în contradictoriu cu acestea să se dispună anularea deciziei 
de returnare de pe teritoriul României nr.1553468/27.02.2012. În motivarea acţiunii, 
reclamantul a învederat instanţei următoarele: 

Dânsul este cetăţean al statului Bangladesh şi este căsătorit din 02.02.2011  cu o cetăţeană 
română.  

La data de 19.12.2011 dânsul a sosit în România, iar la data de 27.12.2011 a solicitat 
prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru reîntregirea familiei, sens în 
care Biroul pentru Imigrări al Judeţului Brăila a efectuat verificări în ceea ce priveşte 
întrunirea elementelor căsătoriei de convenienţă, conform art.63 alin.2 şi 3 din 
O.U.G.nr.194/2002, republicată. 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

79 

 

Atât el cât şi soţia sa au fost intervievaţi în două rânduri, interviurile fiind consemnate în 
procese-verbale. Concomitent au fost efectuate şi alte verificări privind căsătoria (condiţii de 
cazare, coabitarea matrimonială, etc.). 

Potrivit acestor constatări, lucrătorii Biroului pentru Imigrări al Judeţului Brăila au 
concluzionat că reclamantul a încheiat o căsătorie de convenienţă, deoarece soţii nu vorbesc o 
limbă înţeleasă de amândoi şi au fost inconsecvenţi în declararea datelor cu caracter personal, 
a circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii relevante despre aceştia. 

Drept urmare, a fost respinsă cererea de prelungire a dreptului de şedere în România, sens în 
care s-a emis Decizia de returnare ce face obiectul prezentei acţiuni. 

Decizia în discuţie este întemeiată pe reţinerea greşită a situaţiei de fapt. 

Astfel, nu subzistă împrejurarea că soţii nu vorbesc o limbă înţeleasă de amândoi, de vreme 
ce dânşii comunică în limba engleză, în cipriotă, reuşind să înveţe fiecare limba celuilalt 
progresiv. 

Înainte de a se căsători, viitoarea soţie s-a convertit la Islam, asumându-şi acest statut 
religios. 

La 02.02.2011 s-a oficiat căsătoria  în Bangladesh, certificatul de căsătorie fiind emis de 
Ambasada României din New Delhi pe 25.10.2011. Pentru obţinerea certificatului respectiv 
cei doi au efectuat mai multe deplasări. 

Dacă între dânşii nu ar fi existat comunicare într-o limbă pe care să o înţeleagă amândoi, cu 
siguranţă nu ar fi putut face atâtea demersuri pentru certificarea actului de căsătorie. 

Împrejurarea inconsecvenţei soţilor în declararea datelor cu caracter personal, a 
circumstanţelor în care s-au cunoscut ori a altor informaţii, relevante despre aceştia este 
rezultatul unor confuzii, neimputabile reclamantului. 

Astfel, cu privire la data căsătoriei, cei doi soţi au indicat date diferite pentru că a existat un 
decalaj temporar între data oficierii căsătoriei (02.02.2011), data înregistrării actului de 
căsătorie (24.10.2011) şi data eliberării certificatului de căsătorie (25.10.2011). 

Aşa fiind, unul dintre soţi a indicat data de 02.02.2011, iar celălalt, 25.10.211. 

Pentru motivele mai sus-arătate reclamantul a solicitat admiterea acţiunii. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile O.U.G.nr.194/2001, Constituţia României, 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – art.8 şi Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. 

În dovedirea acţiunii s-a solicitat proba cu înscrisuri, fiind depuse, în copie, la dosar: decizia 
de returnare contestată, paşapoartele celor doi soţi, certificatul de căsătorie emis de către 
Ambasada României la New Delhi; certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile din 
Bangladesch; invitaţiile la interviurile din 11.01.2012 şi 08.02.2012, etc. 

Pârâta Oficiul Român pentru Imigrări a formulat întâmpinare în cauză prin care a invocat 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ceea ce o priveşte  faţă de împrejurarea că actul 
administrativ contestat este emis de o altă autoritate, respectiv de către Serviciul pentru 
Imigrări Brăila. 
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Faţă de cele expuse, O.R.I., a solicitat respingerea acţiunii faţă de aceasta pentru lipsa calităţii 
procesuale pasive. 

Biroul pentru Imigrări al Judeţului Brăila a formulat întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea acţiunii, susţinând în esenţă că decizia contestată este rezultatul constatării unor 
neconcordanţe majore în răspunsurile soţilor la cele două interviuri, neconcordanţe care 
semnalează existenţa intenţiei vădite de încheiere a unei căsătorii de convenienţă în sensul 
disp.art.63 alin.2 lit.d şi f din O.U.G.nr.194/2002, singurul scop al încheierii căsătoriei fiind 
cel de a eluda condiţiile de intrare şi şedere pe teritoriul României şi ulterior de a obţine un 
permis de şedere. 

A mai arătat pârâta că măsura luată prin actul contestat se înscrie în politica generală a 
statului român de a restricţiona dreptul de şedere al străinilor pe teritoriul său, poziţie ce 
derivă chiar din suveranitatea statului. 

În opinia pârâtei, regimul juridic al străinilor este stabilit de fiecare stat care determină prin 
legislaţia proprie drepturile şi obligaţiile străinilor, condiţiile de intrare, şedere şi ieşire din 
ţară, în dreptul internaţional public neexistând vreo regulă generală care să oblige un stat să 
admită orice străin pe teritoriul său şi nici nu se prevede o anumită perioadă de şedere a 
străinului admis pe teritoriul unui stat. 

Aşa fiind, pârâta a concluzionat în sensul că simpla încheiere a unei căsătorii, chiar dacă 
aceasta este valabilă din punct de vedere legal,  nu conferă  străinului un drept de şedere, 
decât dacă sunt îndeplinite  o serie de condiţii generale şi speciale prevăzute de 
O.U.G.nr.194/2002. 

Prevederile care reglementează prelungirea dreptului de şedere temporară în România sunt 
concepute ca un mijloc legal de control al imigraţiei, care oferă instituţiilor abilitate ale 
statului un set de norme şi criterii pe baza cărora să decidă cu privire la acordarea sau nu a 
unui permis de şedere şi nu ca dispoziţii care ar limita în vreun fel încheierea unei căsătorii, 
ori desfăşurarea pe teritoriul naţional a altor activităţi legale. 

Pârâta Biroul pentru Imigrări al Judeţului Brăila a depus la dosar Decizia de returnare  şi toate 
înscrisurile premergătoare măsurii dispuse prin aceasta (inclusiv procesele-verbale de 
interviu, procesele-verbale de verificări, referate de evaluare a interviurilor). 

La solicitarea reclamantului, înscrisurile au fost suplimentate, depunându-se la dosar: 
fotografii de familie, însemnări ale soţiei reclamantului în vederea învăţării caracterelor 
limbii banglă, dovadă de  venituri a reclamantului, adeverinţa  unei instituţiei de cult 
musulman din Bangladesh atestând convertirea soţiei reclamantului  . 

La solicitarea formulată de reclamant prin apărător, Curtea a desemnat un interpret autorizat 
care a asigurat înţelegerea de către reclamant a celor dispuse în şedinţa de judecată cât şi 
interogarea acestuia pentru verificarea stăpânirii limbii engleze şi a implicării sale în 
susţinerea familiei pe teritoriul statului român. 

Înainte de dezbaterea în fond a cauzei, Curtea a pus în discuţia părţilor şi a reprezentantului 
Ministerului Public, excepţia invocată de pârâta Oficiul Român pentru Imigrări, excepţie pe 
care a admis-o, dispunând scoaterea din cauză a acestei autorităţi, în raport de următoarele 
împrejurări: 
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Actul administrativ contestat emană nu de la Oficiul Român pentru Imigrări ci de la Biroul 
pentru Imigrări al Judeţului Brăila. 

Sesizată potrivit art.51 din O.U.G.nr.194/2002, aceasta din urmă autoritate a analizat cererea 
reclamantului şi actele anexate, a efectuat verificările de rigoare şi a exprimat refuzul 
prelungirii dreptului de şedere şi motivele care au stat la baza acestora, prin decizia de 
returnare prevăzută la art.82. 

De altfel, împrejurarea că decizia contestată emană de la Biroul pentru Imgrări al Judeţului 
Brăila a atras competenţa materială a Curţii, în caz contrar   (pentru ipoteza în care decizia de 
returnare emană chiar de la Oficiul Român pentru Imigrări) competenţa aparţinând Curţii de 
Apel Bucureşti. 

În acest sens, art.84 din O.U.G.nr.194/2002 dispune: „ Decizia de returnare poate fi 
contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de Apel Bucureşti, în cazul în 
care aceasta a fost emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, sau la curtea de apel în a cărei 
rază de competenţă se află formaţiunea teritorială care a emis decizia de returnare…”(1). 

 

Soluţie instanţei 

Pe fond, acţiunea de faţă se priveşte a fi neîntemeiată, din perspectiva următoarelor 
consideraţiuni : Atributul disciplinării regimului juridic al străinilor ţine de suveranitatea 
fiecărui stat, acesta fiind liber să stabilească condiţiile de intrare şi ieşire a străinilor pe 
teritoriul său, cât şi drepturile şi obligaţiile acestora. 

În speţă, conformându-se întocmai obligaţiilor statuate prin O.U.G.nr.194/2002, pârâta Biroul 
pentru Imigrări al Judeţului Brăila – prin funcţionarii săi a procedat la verificarea scopului 
căsătoriei de care se prevalează reclamantul pentru solicitarea prelungirii dreptului de şedere, 
recurgând în acest sens la intervievarea separată, în două rânduri a celor doi soţi. 

În opinia Curţii, impedimentul major în stabilirea unor relaţii de familie reale şi efective 
derivă din necunoaşterea de către aceştia a unei limbi comune. 

Este posibil ca de la data intervievării celor doi soţi şi până la data dezbaterii în fond a 
acţiunii de faţă, reclamantul să fi făcut unele progrese în exprimarea în limba engleză. Acest 
aspect nu este de natură, însă, a releva nelegalitatea deciziei de returnare, întrucât emiterea 
acesteia a  fost rezultatul unor verificări complexe, inclusiv  sub aspectul confirmării unei 
convieţuiri matrimoniale, concluziile verificărilor confirmând  bănuiala în privinţa existenţei 
unei familii de convenienţă, astfel cum aceasta este definită de art.63 din O.U.G.nr.194/2002. 

Trecând peste aspectul indicării ca dată a căsătoriei a unei alte date de către cei doi soţi,  
aspect care poate fi explicat prin întocmirea şi transcrierea la date diferite a actului de 
căsătorie, neconcordanţele majore dintre declaraţiile soţilor subzistă în privinţa altor aspecte 
ţinând de cunoaşterea şi convieţuirea celor doi soţi. Astfel, reclamantul a omis anumite 
informaţii considerate de pârâtă relevante în cauză şi care priveau fapte relativ recente, 
potrivit celor declarate de soţia reclamantului (exempli gratia, luarea deciziei de a se căsători, 
mutarea soţiei şi soacrei sale în Cipru, etc.). 
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Semnificative pentru indicarea unei vieţi de familie efective, sunt, în opinia Curţii, nu doar 
existenţa unei afectivităţi reciproce, ci şi exprimarea într-o limbă comună care să asigure o 
comunicare deplină, cât şi implicarea ambilor soţi în susţinerea şi consolidarea familiei. 

Ori, cu ocazia interviurilor, translatorul autorizat a declarat că reclamantul are dificultăţi 
majore de înţelegere şi exprimare în limba engleză, chiar dacă a fost limba aleasă de acesta 
pentru  interviu, fapt de natură să pună sub semnul întrebării însăşi adaptarea reclamantului la 
condiţiile socio-economice din România şi inserarea acestuia în mediul de afaceri românesc ( 
reclamantul declinându-şi în mod repetat intenţia de a sprijini familia prin începerea unei 
afaceri în România). Nici în privinţa priorităţilor comune cei doi soţi nu au avut aceeaşi 
poziţie. 

Chiar dacă soţia reclamantului a îmbrăţişat religia acestuia, faptul frecventării unui loc de cult 
în care slujba se oficiază în limba arabă, nu este de natură a semnala o comunicare între cei 
doi, de vreme ce soţia nu cunoaşte limba arabă, iar posibilitatea confruntării textului slujbei 
cu varianta în limba română a Coranului nu probează decât perseverenţa soţiei reclamantului, 
iar împărtăşirea de către cei doi a unei trăiri religioase comune, profund înţelese şi filtrate de 
personalitatea fiecăruia. 

Procesele-verbale întocmite cu ocazia verificării la reşedinţa declarată a coabitării 
matrimoniale ( fila 80-81) converg către concluzia unică a unei lipse de comunicare între soţi, 
desprinsă din păstrarea în camere separate a obiectelor personale ale acestora. 

În raport de aspectele analizate mai sus, Curtea apreciază că decizia contestată este una legală 
şi temeinică, în acord cu împrejurările de fapt relevate de probele administrate în cauză, dar şi 
cu dispoziţiile interne de lege lata, cât şi cu cele de drept internaţional precizate de reclamant 
în acţiune. Astfel, OUG nr. 194/2002 permite autorităţilor româneşti să refuze   şederea pe 
teritoriul naţional a străinilor care nu sunt credibili în privinţa scopului şederii, iar disp. art. 8 
din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului preluate din Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului nu îngrădesc acest drept suveran al statului român, acesta bucurându-se 
de o marjă largă de apreciere în privinţa oportunităţii şederii străinilor, chiar şi atunci când 
scopul declarat de străini ar fi întregirea familiei, atât timp cât nu e vorba( precum  în speţă) 
de o familie de facto. În acest sens, chiar CEDO s-a pronunţat în sensul că pentru a determina 
dacă o relaţie între două persoane ar fi privită ca o „viaţă de familie”, în sensul art. 8 din 
Convenţie, se poate dovedi util să se ţină seama de un anumit număr de elemente, cum ar fi 
împrejurarea de a se şti dacă membrii cuplului trăiesc împreună şi de cât timp, dacă au copii 
împreună, prin naştere sau prin adopţie, ca dovadă a angajamentului lor unul faţă de celălalt( 
Cauza X, Y şi Z contra Marii Britanii, hot. din 22 aprilie 1997). A mai statuat instanţa de 
contencios european al drepturilor omului în sensul că, chiar dacă, ca regulă generală, 
coabitarea constituie o condiţie a noţiunii de „familie”, în mod excepţional, alţi factori pot, de 
asemenea, să servească la a demonstra că o relaţie are suficienţă constantă pentru a crea 
legături familiale de facto (Cauza Kroon şi alţii contra Olandei, hot. din 27 oct. 1994).  

Pentru toate cele mai sus expuse, văzând şi disp.art.84 alin.2 din O.U.G.nr.194/2002, 
instanța respinge  ca fiind nefondată acţiunea formulată de reclamant. 
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Fișa de caz nr. 13 - Dosar nr. 18452/4/2015, Sentința civilă nr. 12182/08.10.2015, 
Judecătoria sectorului 4, București 

 

Probleme juridice: 

Procedură Dublin – transfer către Bulgaria; invocarea dreptului la viaţă privată pentru ca 
cererea de azil să fie procesată în România, iar nu în Bulgaria, în primul stat menţionat având 
un unchi şi un văr; invocarea unor aspecte medicale. 

 

Texte legale cu incidenţă în speţă: 

Potrivit art. 116 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, Unui solicitant de azil i se refuză accesul 
la procedura de azil în România dacă un alt stat membru este responsabil pentru examinarea 
cererii de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.  

Potrivit art. 120 din Legea nr. 122/2006, (1) Analiza solicitărilor de stabilire a statului 
membru responsabil revine funcţionarilor anume desemnaţi prin dispoziţie a directorului 
Oficiului Român pentru Imigrări. (2) În urma analizei probelor şi a dovezilor circumstanţiale 
aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea statului solicitat, după caz, precum şi în 
situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, în termenele prevăzute de Regulamentul 
Dublin, un răspuns la cererea de preluare sau de reprimire, funcţionarii prevăzuţi la alin. (1) 
pot hotărî: a) respingerea accesului la procedura de azil din România şi dispunerea 
transferului străinului în statul membru responsabil; sau b) reluarea termenului de 
soluţionare a cererii de azil în România. (3) Hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări va fi 
motivată, în fapt şi în drept, în conformitate cu prevederile convenţiilor sau ale actelor direct 
aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile şi mecanismele pentru determinarea 
statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse de un cetăţean al unei 
ţări terţe. (4) Hotărârea de respingere conţine motivele pentru care este respins accesul la 
procedura de azil în România şi dispoziţia de transfer în statul membru responsabil cu 
analizarea cererii de azil. (5) Hotărârea de respingere se comunică potrivit dispoziţiilor art. 
54, care se aplică în mod corespunzător. (6) Hotărârea Oficiului Român pentru Imigrări este 
executorie. 

Potrivit art. 121 din Legea nr. 122/2006, (1) Împotriva hotărârii prevăzute la art. 120 alin. 
(2) lit. a) se poate face plângere în termen de 5 zile de la comunicare. Efectuarea transferului 
în statul membru responsabil se suspendă până la expirarea termenului legal de depunere a 
plângerii. (2) Plângerea se depune, personal sau prin reprezentant, în condiţiile art. 56, şi 
este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află structura competentă a 
Inspectoratului General pentru Imigrări care a emis hotărârea. (3) În cazul depunerii 
plângerii, solicitantul poate cere suspendarea punerii în aplicare a deciziei de transfer. 
Cererea de suspendare se soluţionează în regim de urgenţă în camera de consiliu, cu citarea 
părţilor, prin încheiere definitivă. (4) Cererea prevăzută la alin. (3) suspendă punerea în 
aplicare a deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra cererii de suspendare. 
(5) În situaţii ce nu au putut fi luate în considerare la momentul emiterii hotărârii, 
funcţionarii anume desemnaţi în temeiul art. 120 alin. (1) pot decide, din oficiu, suspendarea 
deciziei de transfer până la pronunţarea instanţei asupra plângerii. Măsura se comunică 
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solicitantului, potrivit dispoziţiilor art. 54, care se aplică în mod corespunzător. (6) Instanţa 
de judecată soluţionează plângerea în termen de maximum 30 de zile şi pronunţă o hotărâre 
motivată prin care: a) respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General 
pentru Imigrări; b) admite plângerea, anulează decizia de transfer în statul membru 
responsabil şi dispune reluarea termenului de soluţionare a cererii de protecţie 
internaţională în România. (7) Hotărârea instanţei este definitivă. (8) În cazul în care prin 
hotărârea instanţei de judecată se admite plângerea şi se dispune reluarea termenului de 
soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România, iar solicitantul a fost deja 
transferat în statul membru responsabil, Inspectoratul General pentru Imigrări întreprinde 
demersurile necesare în vederea readmiterii acestuia pe teritoriul României. 

 

Legislaţie sau jurisprudenţă internaţională 

Potrivit art. 2 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, noţiunea de „membri de 
familie” înseamnă, în măsura în care familia exista deja în țara de origine, următorii membri 
de familie ai solicitantului care sunt prezenți pe teritoriul statelor membre:  

- soțul solicitantului sau partenerul său necăsătorit într-o relație stabilă, atunci când 
legislația sau practica statului membru în cauză rezervă cuplurilor necăsătorite un 
tratament comparabil cu cel rezervat cuplurilor căsătorite, în temeiul legislației sale 
privind resortisanții țărilor ter țe;  

- copiii minori ai cuplurilor menționate la prima liniuță sau ai solicitantului, cu 
condiția ca aceștia să fie necăsătoriți și indiferent dacă sunt născuți din căsătorie sau 
în afara căsătoriei sau adoptați în conformitate cu definiția din dreptul național; 

- atunci când solicitantul este minor și necăsătorit, tatăl, mama sau alt adult 
responsabil de acesta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii din statul membru în 
care este prezent adultul;  

- atunci când beneficiarul de protecție internațională este minor și necăsătorit, tatăl, 
mama sau alt adult responsabil de aceasta fie în temeiul legii, fie în temeiul practicii 
din statul membru în care este prezent beneficiarul;  

Din art. 2 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, mai rezultă că noțiunea de „rudă” 
înseamnă sora sau fratele mamei sau tatălui solicitantului, aflați la vârstă adultă, sau bunicul 
sau bunica solicitantului care sunt prezenți pe teritoriul unui stat membru, indiferent dacă 
solicitantul este născut din căsătorie sau în afara căsătoriei sau adoptat, în conformitate cu 
definiția din dreptul național;  
Potrivit art. 7 alin. (1)  şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, Criteriile pentru 
determinarea statului membru responsabil sunt aplicate în ordinea în care acestea sunt 
prezentate în acest capitol (2) Statul membru responsabil în conformitate cu criteriile 
stabilite în acest capitol este determinat pe baza situației existente în momentul în care 
solicitantul a prezentat prima oară cererea sa de protecție internațională unui stat membru. 

Potrivit art. 9  din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, În cazul în care solicitantul are un 
membru de familie, indiferent dacă familia s-a format anterior în țara de origine, căruia i-a 
fost permis să își aibă reședința în calitate de beneficiar de protecție internațională într-un 
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stat membru, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii de protecție 
internațională, cu condiția ca persoanele în cauză să își fi exprimat în scris dorința în acest 
sens. 

Potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, Atunci când se stabilește, pe 
baza probelor sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum sunt descrise în cele două liste 
menționate la articolul 22 alineatul (3) din prezentul regulament, inclusiv datele la care face 
referire Regulamentul (UE) nr. 603/2013 că un solicitant a trecut ilegal frontiera într-un stat 
membru pe uscat, pe mare sau pe calea aerului venind dintr-o țară terță, statul membru în 
care s-a intrat astfel este responsabil de examinarea cererii de protecție internațională. 
Această responsabilitate încetează la douăsprezece luni de la data la care a avut loc trecerea 
ilegală a frontierei. 

Potrivit art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, Atunci când un solicitant se 
află în îngrijirea copilului, fratelui, surorii sau a părintelui său cu reședința legală pe 
teritoriul unui stat membru, pe motive de graviditate, nou-născut, boală gravă, handicap 
sever sau vârstă înaintată, sau atunci când copilul, sora, fratele sau părintele solicitantului 
se află în îngrijirea solicitantului, statele membre, în mod normal, mențin împreună sau 
reunesc solicitantul și copilul, fratele, sora sau părintele în cauză, cu condiția ca în țara de 
origine să fi existat legături de familie, ca copilul, fratele, sora, părintele sau solicitantul să 
fie capabili să asigure asistență persoanei aflate în îngrijire și ca persoanele în cauză să își fi 
exprimat dorința în scris.  
Potrivit art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, Prin derogare de la 
articolul 3 alineatul (1), fiecare stat membru poate decide să examineze o cerere de protecție 
internațională care îi este prezentată de un resortisant al unei țări terțe sau de un apatrid, 
chiar dacă această examinare nu este responsabilitatea sa în temeiul criteriilor stabilite în 
prezentul regulament. 

Cauzele CEDO F.N c. Marea Britanie - decizie de inadmisibilitate din 17 septembrie 2013, 
cerere nr. 3202/09; Halimi c. Austria şi Italia – decizia de inadmisibilitate din 18 iunie 2013, 
cerere nr. 53852/2011; A. c. Elveţia, hotărâre din 30 iunie 2015, cerere nr. 39350/2013; 
Jeunesse c. Olanda, hotărârea Marii Camere din 3 octombrie 2014, cerere nr. 12738/10. 

 

Starea de fapt: 

La data de 15.01.2015, domnul AA, născut la 01.01.1984, în Damasc, Siria, fiul Iui M şi R, 
identitate stabilită prin cartea de identitate, având ultima reşedinţă în municipiul Bucureşti, ..., 
a solicitat protecţia internaţională a statului român.  

Cu ocazia chestionarului preliminar, domnul AA a declarat că, după ce a părăsit teritoriul ţării 
de origine, a călătorit în Liban (2 ani), Turcia (1 lună) şi Bulgaria (unde a rămas aproximativ 
1 lună). În Bulgaria a fost amprentat de către autorităţile bulgare întrucât a intrat în mod 
ilegal pe teritoriul acestui stat membru.  

A arătat petentul că nu a depus cerere de protecţie internaţională în Bulgaria.  

A precizat că a intrat în mod ilegal pe teritoriul României unde a depus cerere de protecţie 
internaţională. 
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După amprentarea solicitantului de protecţie internaţională AA şi introducerea amprentelor 
sale în baza de date EURODAC, a reieşit coincidenţă cu o fişă decadactilară categorie 2 
(intrare ilegală), introdusă de Bulgaria la data de 14.12.2014 cu nr. ID - 
BG2BR206C1412140025. 

La data de 09.02.2015 IGI a transmis autorităţilor din Bulgaria o cerere de preluare pentru 
numitul AA, născut la 01.01.1984, în Damasc, Siria, în temeiul art. 13 alin. 1 din 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 604/2013. 

La data de 06.04.2015, autorităţile bulgare au informat că acceptă preluarea responsabilităţii 
analizării cererii de protecţie internaţională depusă de către cetăţeanul străin în România, în 
conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul Parlamentului European şi al 
Consiliului (UE) nr. 604/2013. Au mai menţionat faptul că resortisantul este cunoscut în 
propriile lor baze de date şi cu identitatea AA, născut la 01.01.1984, în Damasc, Siria, 
naţionalitate siriană. 

Petentul a fost informat despre rezultatul procedurii şi despre transferul său în Bulgaria. 

Petentul şi-a manifestat în mod expres dorinţa de a rămâne în România şi de a nu se întoarce 
în Bulgaria. 

Potrivit apărărilor formulate în cauză, petentul nu contestă procedura de transfer în Bulgaria 
decât sub aspectul faptului că are rude în România, respectiv un unchi şi un văr, care l-ar 
putea îngirji, ţinând seama de afecţiunea medicală de care pretinde că suferă. 

Potrivit certificatului medico-legal psihiatric nr.A2/5468/30.09.2015, eliberat la 07.10.2015, 
petentul prezintă diagnosticul de tulburare de adaptare cu reacţie mixtă depresivă şi 
anxioasă. 

Potrivit menţiunilor din certificatul medico-legal, însoţitoarea petentului în faţa cadrelor 
medicale a declarat că petentul are un frate în Bulgaria. 

De altfel, din datele de la dosar, necontestate de petent, rezultă că acesta a venit în Europa 
împreună cu fratele său, ajungând în Bulgaria şi apoi trecând graniţa amândoi spre România, 
unde au depus cerere de protecţie internaţională în aceeaşi zi. 

 

Soluţie: 

Petentul nu contestă faptul că a intrat ilegal în Bulgaria şi că a fost amprentat acolo pentru 
acest lucru. 

Din această perspectivă, decizia intimatei de a stabili Bulgaria drept stat responsabil pentru 
soluţionarea cererii de protecţie internaţională este legală, în acord cu dispoziţiile art. 13 din 
Regulamentul (UE) nr. 604/2013. Din această perspectivă, şi decizia de transfer a petentului 
către Bulgaria este legală. 

În ceea ce priveşte susţinerea petentului că în România are un unchi şi un văr care îi pot oferi 
sprijin, această realitate nu are relevanţă pentru soluţia în prezenta speţă. 

Este adevărat că existenţa unui membru de familie pe teritoriul unui stat membru atrage 
responsabilitatea acelui stat membru, în baza art. 7 alin. (1) şi art. 9 din Regulamentul (UE) 
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nr. 604/2013. 

În raport de cadrul legal existent însă, unchii şi verii nu fac parte dintre membrii de familie 
descrişi la art. 2 lit. g) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013. 

Este adevărat că unchiul (nu şi vărul) este inclus în categoria de rudă, definită la art. 2 lit. h) 
din Regulamentul (UE) nr. 604/2013. Totuşi, existenţa unei rude pe teritoriul unui stat 
membru nu are incidenţă din perspectiva competenţei de soluţionare a cererii, într-o situaţie 
precum cea a petentului, ci doar în ipoteza în care solicitantul de protecţie internaţională ar fi 
minor (acesta nefiind cazul în speţă). 

Prin urmare, existenţa unui unchi şi a unui văr în România nu influenţează legalitatea deciziei 
IGI de a transfera responsabilitatea analizei cererii de protecţie internaţională către Bulgaria. 

În fine, în ceea ce priveşte situaţia medicală a petentului, instanţa reţine că diagnosticul pus 
acestuia de tulburare de adaptare cu reacţie mixtă depresivă şi anxioasă, nu este de natură să 
conducă la împiedicarea transferului către Bulgaria. 

Pe de o parte, instanţa observă că nu există un istoric medical al petentului, provenit din ţara 
de origine sau din România, care să dovedească instalarea şi persistenţa acestui tip de 
afecţiune medicală, ci doar un certificat medico-legal cu nr.A2/5468/30.09.2015, eliberat la 
07.10.2015, pe care petentul sau persoanele care îl sfătuiesc l-au provocat pentru a se stabili 
capacitatea sa de a încheia acte juridice de dispoziţie, fiind indicată în acest context o 
procură. 

 Pe de altă parte, instanţa reţine că afecţiunea respectivă, în măsura în care există, poate fi 
tratată şi în Bulgaria, stat membru al Uniunii Europene unde se prezumă că există capacitatea 
medicală de a fi abordate astfel de probleme, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada contrară 
şi nici nu există informaţii notorii la nivel internaţional, că acest lucru nu ar fi posibil. În 
speţe similare, aceeaşi abordare se regăseşte şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (a se vedea cauza F.N c. Marea Britanie - decizie de inadmisibilitate din 17 
septembrie 2013, cerere nr. 3202/09, par. 50; Halimi c. Austria şi Italia – decizia de 
inadmisibilitate din 18 iunie 2013, cerere nr. 53852/2011). 

În ceea ce priveşte conceptul de drept la viaţă privată, garantat de Constituţia României şi de 
art. 8 din Convenţia EDO, invocat de petent pentru fundamentarea unei eventuale decizii de 
analiză a cererii sale de protecţie internaţională de către România, instanţa reţine mai întâi că 
potrivit unei jurisprudenţe constante a Curţii de la Strasbourg, dreptul la viaţă privată 
protejează raporturile de familie doar acolo unde se poate demonstra, pe lângă legăturile 
juridice, şi o legătură în fapt. Cu alte cuvinte, nu este suficientă constatarea unor legături de 
sânge (unchi sau văr, aşa cum e cazul în speţă), ci trebuie constatată existenţa şi a unor 
legături în fapt, care să convingă decidentul (instanţa în speţă), că între aceştia a existat o 
adevărată viaţă de familie, cu legături specifice unei vieţi de familie. 

Această concluzie este confirmată, printre multe altele, de hotărârile CEDO pronunţate în 
cauzele F.N c. Marea Britanie (decizie de inadmisibilitate din 17 septembrie 2013, cerere nr. 
3202/09, par. 36), A. c. Elveţia (hotărâre din 30 iunie 2015, cerere nr. 39350/2013, par.49) 
sau a contrario în cauza Jeunesse c. Olanda, hotărârea Marii Camere din 3 octombrie 2014, 
cerere nr. 12738/10, par.116). 
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În acest cadru, instanţa reţine că legăturile de familie ale petentului cu unchiul şi vărul său se 
întind maximum pe perioada de după venirea petentului în România (13.01.2015), în 
condiţiile în care domnii ADAN şi ADTA sunt, potrivit declaraţiilor petentului cetăţeni 
români (fila 121), de unde se naşte prezumţia că se află pe teritoriul României de mult timp. 

Potrivit art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, statul membru responsabil este 
determinat pe baza situației existente în momentul în care solicitantul a prezentat prima oară 
cererea sa de protecție internațională, adică la data de 15.01.2015 (fila 30).  

Prin urmare, la data intrării în România petentul a depus şi cererea de acordare a protecţiei 
internaţionale, ceea ce împiedică evident să se constate existenţa unei vieţi de familie cu 
unchiul şi vărul său. 

În plus, nici ulterior nu se poate constata existenţa unei vieţi de familie fireşti, ci mai degrabă 
a unui ajutor pe care orice persoană cunoscută şi altruistă îl poate oferi unei alte persoane în 
nevoie, nefiind identificate elemente particulare ale unei vieţi reale de familie, în sensul art. 8 
din Convenţia EDO. 

În fine, instanţa precizează că în baza considerentului (17) şi a art. 17 din Regulamentul (UE) 
nr. 604/2013, România putea să preia responsabilitatea analizei cererii de protecţie 
internaţională a petentului, cu invocarea unor argumente umanitare şi caritabile bazate în 
special pe considerente familiale sau culturale. 

Totuşi, această bază legală oferă statului posibilitatea de a lua o astfel de decizie, şi nu îi 
impune în acest sens, o obligaţie. Prin urmare, este o problemă de oportunitate, pe care statul 
o evaluează potrivit propriei sale politici. 

Fără a exclude posibilitatea controlului judecătoresc asupra unei astfel de decizii, instanţa 
arată că autorităţile administrative se bucură de o marjă largă de apreciere în această zonă, 
potrivit legislaţiei europene citate, dar şi potrivit legislaţiei interne. 

În speţă, instanţa consideră că decizia luată de IGI în dosarul petentului nu depăşeşte marja de 
apreciere care trebuie să se recunoască autorităţilor administrative pentru punerea în aplicare 
a politicilor statului în domeniu. 

Faţă de toate aceste argumente, instanţa urmează să respingă plângerea formulată de petent, 
constatând că hotărârea IGI nr. 2358182/h/CCM din data de 28.04.2015 este legală. 

 

Fisa de caz nr. 14 - Dosar nr. 3798/4/2017, sentința civila nr. 4865/12.04.2017, 
Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 

Probleme juridice: 

Transfer în cadrul procedurii Dublin în Bulgaria – persoane vulnerabile: mamă singură 
împreună cu fetița minoră – transferul în Bulgaria i-ar putea fi afectat dreptul la viaţă şi 
integritate corporală – probe în evaluarea riscului de afectare a dreptului la viață și integritate 
corporală: rapoarte ale organizaţiilor internaţionale și naționale - anularea hotărârii de transfer 
și reluarea termenului de solicitare a cererii de protecție internațională. 
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Texte legale și jurispruden țiale cu incidenţă în speţă: 

art. 116 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, Unui solicitant de azil i se refuză accesul la 
procedura de azil în România dacă un alt stat membru este responsabil pentru examinarea 
cererii de protecţie internaţională, în conformitate cu prevederile Regulamentului Dublin.  

Potrivit art. 7 alin. (1)  şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013, Criteriile pentru 
determinarea statului membru responsabil sunt aplicate în ordinea în care acestea sunt 
prezentate în acest capitol (2) Statul membru responsabil în conformitate cu criteriile 
stabilite în acest capitol este determinat pe baza situației existente în momentul în care 
solicitantul a prezentat prima oară cererea sa de protecție internațională unui stat membru. 

Conform art. 13 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 atunci când se stabilește, pe 
baza probelor sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum sunt descrise în cele două liste 
menționate la articolul 22 alineatul (3) din prezentul regulament, inclusiv datele la care face 
referire Regulamentul (UE) nr. 603/2013 că un solicitant a trecut ilegal frontiera într-un 
stat membru pe uscat, pe mare sau pe calea aerului venind dintr-o țară terță, statul 
membru în care s-a intrat astfel este responsabil de examinarea cererii de protecție 
internațională. Această responsabilitate încetează la douăsprezece luni de la data la care a 
avut loc trecerea ilegală a frontierei. Totodată, art. 13 alin. 2 din  Regulamentul (UE) nr. 
604/2013 stipulează că atunci când un stat membru nu poate sau nu mai poate fi responsabil 
în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, și atunci când se stabilește, pe baza 
probelor sau a dovezilor circumstanțiale astfel cum sunt descrise în cele două liste 
menționate la articolul 22 alineatul (3), că solicitantul — care a intrat ilegal pe teritoriile 
statelor membre sau în împrejurări de intrare care nu pot fi stabilite — a locuit pentru o 
perioada continuă de cel puțin cinci luni înainte de a depune cererea de protecție 
internațională într-un stat membru, acel stat membru este responsabil de examinarea cererii 
de protecție internațională. 

Totodată, conform art. 119 din Legea nr. 122/2006, în cazul în care după depunerea cererii 
de protecţie internaţională, dar nu mai târziu de luarea unei hotărâri în procedura de azil 
naţională, Inspectoratul General pentru Imigrări constată existenţa unor probe sau dovezi 
circumstanţiale care indică responsabilitatea altui stat membru de examinarea cererii, în 
temeiul Regulamentului Dublin, declanşează procedura în vederea determinării statului 
membru responsabil, iar potrivit art. 120 alin. 2 din Legea 122/2006 în urma analizei 
probelor şi a dovezilor circumstanţiale aflate la dosar şi a răspunsului primit din partea 
statului solicitat, după caz, precum şi în situaţia în care statul membru solicitat nu comunică, 
în termenele prevăzute de Regulamentul Dublin, un răspuns la cererea de preluare sau de 
reprimire, funcţionarii prevăzuţi la alin. (1) pot hotărî: a) respingerea accesului la 
procedura de azil din România şi dispunerea transferului străinului în statul membru 
responsabil; sau  b) reluarea termenului de soluţionare a cererii de azil în România.   

De asemenea potrivit art. 121 alin. 6 și 7 din Legea nr. 122/2006 instanţa de judecată  a) 
respinge plângerea şi menţine hotărârea Inspectoratului General pentru Imigrări;  b) admite 
plângerea, anulează decizia de transfer în statul membru responsabil şi dispune reluarea 
termenului de soluţionare a cererii de protecţie internaţională în România, iar hotărârea 
instanţei este definitivă 
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Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

      Art. l din Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor, Protocolul de la New York 
din 1967; 

       Art. 2, 3 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

 

Starea de fapt: 

Petenta SG a solicitat în plângerea formulată, anularea Hotărârii IGI prin care a fost respins 
accesul la procedura de azil din România şi s-a dispus transferul în Bulgaria  şi suspendarea 
procedurii de îndepărtare de pe teritoriul României, cauza fiind înregistrată pe rolul acestei 
instanţe sub nr. 3798/4/2017.  

În fapt, petenta a arătat că în România sunt respectate drepturile omului la standardele impuse 
de Convenţia de la Geneva din 1951, în timp ce în Bulgaria atât viaţa cât şi integritatea fizică 
ar putea fi puse în pericol. Aceasta a invocat rapoartele instituţiilor internaţionale care 
acţionează în domeniu, după cum urmează: 

Italia: Consiliul de Stat suspenda transferurile Dublin către Bulgaria si Ungaria. Consiliul 
de Stat din Italia a emis primele sale hotărâri de suspendare a transferurilor solicitanţilor de 
azil către Ungaria şi Bulgaria în temeiul Regulamentului Dublin, pentru a preveni încălcarea 
drepturilor fundamentale. 

Bulgaria: Hotărârile 3998/2016, 3999/2016, 4000/2016 şi 4002/2016 au anulat deciziile 
transferului solicitanţilor de azil în Bulgaria, din cauza riscurilor de tratament inuman sau 
degradant, contrar articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE. 

Ungaria: în Hotărârea 4004/2016, Consiliul de Stat a examinat recentele evoluţii legislative 
şi politice din Ungaria, ceea ce duce la o creştere a utilizării detenţiei, precum şi riscurile 
returnării către ţări terţe. Curtea s-a bazat pe informaţiile conţinute în rapoartele de către 
ICNUR, Comisia Europeană împotriva rasismului şi intoleranţei (ECRI) şi Amnesty 
International, printre altele. Pe baza unor deficienţe în cadrul procedurii de azil şi condiţiile 
de primire, Curtea a constatat că transferul solicitantului de azil în Ungaria, ar încălca 
articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE.  

Nu există încă un plan de integrare pentru refugiaţii recunoscuţi sau pentru alţi beneficiari 
de protecţie internaţională. Deşi guvernul a adoptat în iunie Strategia Naţională pentru 
Migraţie, Azil şi Integrare 2015-2020, a eşuat în a adopta apoi un Plan de Acţiune prin care 
să implementeze strategia. 

Persistă îngrijorări cu privire la condiţiile de recepţie ale solicitanţilor de azil, în special in 
ce priveşte hrana, adăpostul şi accesul la îngrijire medicală şi produse de igienă. In 
ianuarie, a încetat acordarea alocaţiei lunare de 65 de leva (33€) pentru solicitanţii de azil 
în centrele de recepţie. BHC a depus o plângere, argumentând că eliminarea alocaţiei 
violează legislaţia naţională. 

ONG-uri au documentat acuzaţii de respingeri sumare ale refugiaţilor şi imigranţilor de 
către poliţia bulgară la graniţa cu Turcia. In martie, doi irakieni Yazidi au murit de 
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hipotermie la graniţă, pe partea Turciei, după ce au fost bătuţi, se pare, de poliţia bulgară. 
(Amnesty Internaţional,Bulgaria 2015/2016 – Annual Report, 04.10.2016). 

De câteva săptămâni, Amnesty International a primit în mod constat rapoarte despre 
ameninţări, bătăi, extorcări de bani şi telefoane şi alte abuzuri asupra refugiaţilor şi 
migranţilor de către poliţie în Bulgaria. (...) 

Experienţele raportate de refugiaţii şi migranţii din Bulgaria urmează un tipar similar: sunt 
prinşi de poliţie, uneori bătuţi, iar ofiţerii de poliţie le fură banii şi bunurile. Apoi sunt 
transferaţi în detenţie, potrivit mărturiilor văzute de Amnesty International şi declaraţiilor 
voluntarilor. Refugiaţii şi migranţii sunt nemulţumiţi de lipsa de hrană, apă şi condiţii 
igienice in locurile în care sunt ţinuţi. (Amnesty International, Bulgaria: It’s time to address 
the allegations of abuse of refugees and migrants by the police, 11 decembrie 2015, 
04.10.2016). 

La fiecare etapă a procesului au fost observate obstacole semnificative în ce priveşte 
accesarea efectivă a procedurii de azil, cele mai clare fiind cele documentate de rapoarte 
care citează numeroase exemple de respingeri forţate la graniţa bulgaro-turcă. Ca recurs 
faţă de expulzările sumare însoţite de violenţă şi brutalitate, au fost declanşate proceduri cu 
privire la încălcarea acestor drepturi, însă rapoartele arată că, în decembrie 2015, încă 
aveau loc expulzări colective. 

În timp ce sistemele judiciare belgiene şi germane au notat prezenţa unor îmbunătăţiri în 
2014, ca urmare a sprijinului oferit de UNIICR şi EASO, acestea confirmă că sistemul de 
recepţie a fost modificat radical în timpul verii lui 2015 şi este din nou împins la limite din 
cauza deteriorării condiţiilor, precum supra-aglomerare, lipsa de hrană, rele tratamente 
aplicate de autorităţi, condiţii igienice catastrofale şi restricţionarea îngrijirii medicale 
necesare. (ECRE/ELENA Research Note: Reception conditions, detention and procedural 
safeguards for asylum seekers and content of international protection status in Bulgaria, 
February 2016) 

Aceasta a mai arătat că se impune anularea hotărârii I.G.I. si reluarea termenului de 
soluţionare a cererii de protecție internaţională în România raportat la faptul că analizarea 
prezentei plângeri trebuie să se facă având în vedere persoanele vulnerabile vizate, respectiv 
o mamă singură împreuna cu fetiţa-minoră, ambele sunt supuse unor riscuri ridicate la diferite 
forme de abuz. Tocmai de aceea trebuie sa beneficieze de o atenție specială necesară acestor 
categorii de persoane, care prezintă nevoi speciale de îngrijire si faţă de care orice decizie ar 
trebui luată fără a pune în pericol în vreun fel viața, integritatea corporală sau dezvoltarea 
fiziologică a minorei. 

În drept,  petenta a invocat a invocat dispoziţiile art. 121 alin. l şi 2 din Legea 122/2006, art. l 
din Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor, Protocolul de la New York din 1967, 
art. 2, 3 ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Intimata Inspectoratul General pentru Imigrări a depus la dosar întâmpinare, solicitând 
respingerea ca neîntemeiată a plângerii. 

În fapt, s-a arătat că la data de 05.12.2016, Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru 
Solicitanţii de Azil Bucureşti a sesizat Direcţia Azil şi Integrare cu privire la coincidenţele 
EURODAC rezultate în urma verificării amprentelor cetăţenei irakiene SZ, născută în Irak, 
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cu o fişă dactiloscopică categorie 1 - solicitant de azil - introdusă de Bulgaria la data de 
11.08.2016. 

În cererea de azil, solicitanta a declarat că a plecat din ţara de origine, împreună cu fiica sa 
minoră, şi au călătorit pe ruta Turcia - Bulgaria - România. 

Ca urmare a coincidenţelor cu fişele introduse în baza de date EURODAC de către Bulgaria, 
prin nota-raport nr. 2840346 din 05.12.2016 a fost solicitată şi aprobată suspendarea 
termenului de soluţionare a dosarului în conformitate cu prevederile art. 52 alin. 4 din Legea 
122/2006, privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 
stabilirii statului membru responsabil. 

La 13.12.2016, intimata a transmis prin sistemul DubliNet, către Unitatea Dublin din 
Bulgaria, o cerere de preluare pentru solicitanta de azil, împreună cu fiica sa, în conformitate 
cu în temeiul art. 18 alin. 1 litera (b) din Regulamentul Uniunii Europene nr. 604/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi 
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de 
protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al 
unei ţări terţe sau de către un apatrid. Autorităţile bulgare au comunicat la data de 20.12.2016 
că acceptă preluarea cetăţenelor irakiene, în temeiul art. 18 alin. 1 lit. (b) din Regulamentul 
Dublin III şi au menţionat detaliile transferului subsecvent. Totodată, au comunicat că 
resortisanta figurează în bazele lor de date cu identitatea DMZ, născută la data de 01.01.1980 
în Irak. Având în vedere cele mai sus menţionate, prin hotărârea contestată a fost respins 
accesul la procedura de azil în conformitate cu art. 120 alin. 2 lit. a)  din Legea 122/2006 
privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare şi s-a dispus transferul în 
Bulgaria. 

In ceea ce priveşte cele invocate în cuprinsul plângerii, respectiv faptul că în cazul în care voi 
fi returnat în Bulgaria, pentru a-mi fi analizată cererea de azil, consider că atât viaţa, cât şi 
integritatea mea fizică şi psihică ar putea fi în pericol, intimata a solicitat instanţei să observe 
că cel în cauză nu a motivat în vreun fel aceste declaraţii, considerând astfel că este vorba mai 
degrabă de presupuneri ale solicitantei care nu au niciun argument în susţinere. 

Referitor la sistemul de azil din statul membru responsabil, s-a menţionat că, în prezent, 
Bulgaria beneficiază de sprijin din partea Biroului European de Sprijin pentru Azil (BESA) în 
vederea dezvoltării acestui sistem. Potrivit Planului BESA de sprijin special pentru Bulgaria, 
prelungit până la data de 30.06.2017: (...) Ca urmare a sprijinului furnizat de BESA pe baza 
Planului Operaţional, Bulgaria a reuşit să facă faţă provocărilor ini ţiale şi să îşi satisfacă 
nevoile urgente legate de creşterea bruscă a presiunii cauzate de fluxurile migratorii mixte. 
Instituţiile bulgare au reuşit să-şi sporească în mod semnificativ capacitatea în termeni de 
recepţie şi înregistrare a solicitanţilor de azil, precum şi capacităţile de monitorizare şi 
reacţie. In ciuda progresului semnificativ realizat, Bulgaria, ca frontieră externă a UE pe 
ruta de migraţie est-mediteraneană, continuă să fie supusă unei serioase presiuni migratorii 
şi cauzată de refugiaţi. Cererea pentru continuarea sprijinului special de către BESA a fost 
inspirată de dorinţa de a asigura sustenabilitatea rezultatelor bune realizate prin Planul 
BESA de sprijin operaţional astfel încât provocările curente şi viitoare să poată fi 
surmontate în mod corespunzător. De asemenea, rezultatele evaluării Planului Operaţional 
BESA pentru Bulgaria (septembrie 2014) au sugerat acţiuni complementare şi/sau de 
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urmare, care includ spre exemplu îmbunătăţiri în ceea ce priveşte atenţie specială grupurilor 
vulnerabile, incluzând copii şi minori neînsoţiţi, pe parcursul înregistrării, azilului, recepţiei 
şi procesului de integrare; un plan naţional de pregătire pentru o dezvoltare sustenabilă a 
personalului; şi măsuri adiţionale pentru asigurarea calităţii. 

Referitor la situaţia respectării drepturilor solicitanţilor de protecţie internaţională în ebuie 
avută în vedere incidenţa dispoziţiilor art. 3, alin. 2 din Regulamentul UE 3 potrivit căruia: 
"Atunci când este imposibilă transferarea solicitantului către statul membru desemnat iniţial 
drept responsabil, pentru că există temeiuri substanţiale e că în acel stat membru există 
deficienţe sistemice ale procedurii de azil şi ale de primire a solicitanţilor care duc la un risc 
de tratament inuman sau degradant în sensul articolului 4 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, statul membru care îndeplineşte procedura de 
determinare a statului membru responsabil continuă examinarea criteriilor stabilite la 
capitolul III, pentru a determina dacă alt stat membru poate fi desemnat drept responsabil. In 
acest sens, intimata a arătat că prin Decizia Consiliului nr. 1601 din 22 septembrie 2015 a fost 
adoptată în baza propunerii Comisiei Europene, care potrivit art. 258 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, îndeplineşte rolul de „gardian al aplicării tratatelor", la 
articolul 9 sunt menţionate situaţii de urgenţă suplimentare, astfel: „în cazul în care un stat 
membru se confruntă cu o situaţie caracterizată de un aflux brusc de resortisanţi ai ţărilor 
terţe, Consiliul, la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate 
adopta măsuri provizorii în beneficiul statului membru în cauză, în temeiul articolului 78 
alineatul (3) din TFUE. Aceste măsuri pot include, după caz, suspendarea participării statului 
membru respectiv la transfer, astfel cum este prevăzut în prezenta decizie, precum şi posibile 
măsuri compensatorii pentru Italia şi Grecia." 

Până în prezent nu a fost adoptată o astfel de decizie în beneficiul Bulgariei; pe cale de 
consecinţă, Comisia Europeană care este instituţia cu competenţă de a propune adoptarea 
unei decizii în acest sens şi care îndeplineşte şi rolul de gardian al aplicării tratatelor nu a 
apreciat faptul că situaţia din Bulgaria poate fi catalogată ca fiind una de urgenţă, 
caracterizată de un aflux brusc de resortisanţi ai ţărilor terţe. Mai mult, deşi art. 33 din 
Regulamentul nr. 604/2013 prevede posibilitatea ca, în cazul în care Comisia stabileşte, în 
special pe baza informaţiilor colectate de BESA în temeiul Regulamentului (UE) nr. 59/2010, 
că aplicarea regulamentului poate fi periclitată de un risc acut de presiune deosebit de mare 
asupra sistemului de azil al unui stat membru şi/sau ca urmare a problemelor survenite în 
funcţionarea sistemului de azil al unui stat membru, aceasta, în cooperare cu EASO, 
adresează recomandări statului membru vizat invitându-1 să întocmească un plan de acţiune 
preventivă, iar potrivit surselor publice de pe internet nu a fost identificată o astfel de acţiune 
din partea Comisiei Europene. 

Pe cale de consecinţă, în contextul în care situaţia din statele membre este în prezent în 
atenţia Comisiei Europene, instituţie care dispune de mijloacele necesare pentru a constata 
deficienţe sistemice şi de lua măsuri în consecinţă, după cum am arătat anterior, acţiunile 
acesteia în raport cu situaţia sistemului de azil şi recepţie din Bulgaria implică faptul că nu 
poate fi constatată o situaţie de natura aceleia avută în vedere la art. 3, alin. 2 din 
Regulamentul nr. 604/2013. 

În acelaşi sens, intimata a arătat că se are în vedere şi faptul că UNHCR, deşi la data de 3 
ianuarie 2014 a formulat o solicitare de suspendare temporară a transferurilor Dublin ale 
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solicitanţilor de Bulgaria, la data de 15.04.2014 a revenit asupra acestei decizii, considerând 
că nu oportună decât în anumite cazuri, respectiv pentru persoane vulnerabile.  

Potrivit menţiunilor din procesul-verbal depus la dosarul cauzei la f. 54 reiese că petenta şi 
fiica sa minoră nu figurează în evidenţele centrului din str. Vasile Stolnicul nr. 15 sector 2, 
deşi acesta acolo şi-a ales reşedinţa, deci şi locul unde să îi fie comunicate actele procedurale 
în urma depunerii prezentei plângeri. 

Totodată, nici petenta nici fiica sa minoră, pentru care a introdus plângerea care face obiectul 
cererii conexe, în calitate de reprezentant legal, nu s-au prezentat la judecarea cauzei spre a-şi 
susţine cererea. 

 

Soluţie: 

În raport de cele menționate, instanţa reţine că petenta a declarat că a ajuns în România după 
ce a intrat ilegal în Turcia, apoi în aceeaşi modalitate a tranzitatBulgaria. În Bulgaria a 
formulat o cerere de azil în data de 11.08.2016. 

Totodată, din verificarea bazei de date EURODAC a rezultat că petenta a fost amprentată în 
Bulgaria la data de 11.08.2016, cu nr. BG1BR104C1608110019 (f. 4 verso, 20, 12). 

Aşadar, din înscrisurile depuse la dosar rezultă că petenta a trecut pe uscat ilegal frontiera 
într-un stat membru, respectiv în Bulgaria, astfel că, în conformitate cu art. 13 alin 1 din 
Regulament, acesta este statul responsabil pentru analizarea cererii de azil a petentului. 

De asemenea, instanța constată că la data analizării cererii de azil nu au trecut douăsprezece 
luni de la data la care a avut loc trecerea ilegală a frontierei, iar petentul nu a locuit pentru o 
perioada continuă de cel puțin cinci luni înainte de a depune cererea de protecție 
internațională în România pentru a deveni stat membru responsabil. 

Nu în ultimul rând, instanţa reţine că, urmare a solicitării statului român, statul bulgar a 
acceptat reprimirea petentului. 

Potrivit înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, statul bulgar beneficiază de sprijin din partea 
Biroului European de Sprijin pentru azil – B.E.S.A., sprijin prelungit până la data de 
30.06.2017, şi, totodată, nu a fost identificată vreo recomandare din partea Comisiei 
Europene pentru Bulgaria cu privire la periclitarea aplicării regulamentului de un risc acut de 
presiune deosebit de mare asupra sistemului de azil al unui stat membru şi/sau ca urmare a 
problemelor survenite în funcţionarea sistemului de azil al unui stat membru. 

În acord cu susţinerile intimatei, instanţa reţine că nu există nicio intervenţie a Comisiei 
Europene, iar UNHCR a revenit în data de 15.04.2014 asupra solicitării de suspendare a 
transferurilor către Bulgaria, considerând că această măsură este oportună doar cu privire la 
persoanele vulnerabile.  

Instanţa apreciază, întemeindu-se şi pe aceste concluzii că se impune verificarea statutului de 
persoană vulnerabilă în cazul petentei din cererea principală şi a fiicei sale, petent în 
plângerea conexată. În primul rând, acestea au indicat drept rude doar persoane aflate în 
prezent în Irak ori Kurdistan, respectiv fraţii şi surorile petentei. Aceasta, şi fiica sa minoră nu 
beneficiază de susţinerea ori ajutorul tatălui minorei, în vârstă de 4 ani şi 4 luni, ori de 
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ajutorul vreunui frate ori rudă de sex masculin. Instanţa reţine că vârsta fragedă a minorei 
reprezintă un criteriu important pentru stabilirea statutului de persoană vulnerabilă, iar faptul 
că aceasta este însoţită doar de mama sa, care nu are ajutorul vreunor alte persoane, creează o 
prezumţie în favoarea acordării acestui statut. Cu toate acestea, vulnerabilitatea trebuie 
apreciată prin raportare la condiţiile de primire din statul de transfer pentru a stabili în ce 
măsură acestea pot aduce atingere drepturilor persoanelor implicate în procedura de transfer. 

Din punctul de vedere exprimat cu privire la condiţiile de primire şi procesare din Bulgaria, 
depuse la dosarul cauzei la f. 56-59 verso, rezultă că spre finalul anului 2016 au scăzut 
semnificativ numărul de refugiaţi din centrele de primire din Bulgaria, respectiv cu 37% faţă 
de anul anterior. În domeniul medical şi de interpretare au fost resimţite neajunsuri 
financiare, care au perturbat bunul mers al procedurilor raportat la aceste deziderate. Pentru 
persoanele vulnerabile, respectiv minori, persoane cu handicap, femei însărcinate ori 
persoane în vârstă nu există mecanisme administrative timpurii de prevenire, ceea ce a ridicat 
îngrijorări în rândul ONG-urilor care acţionează pe teritoriul statului bulgar. 

UNHCR a raportat că există în continuare dificultăţi în ceea ce priveşte persoanele cu nevoi 
specifice, întrucât nu există un sistem de identificare a acestor situaţii. Utilizarea 
chestionarului ca metodă de lucru adoptată în prezent nu este aptă să realizeze o identificare 
şi triere eficientă a acestor persoane. Deşi pentru copii au fost îmbunătăţite condiţiile ca 
urmare a înfiinţării unor zone de recepţie în Vrazdebhna, Banya, Kovachevtsi şi Pastrogor, 
aceştia nu au acces la programa şcolară întrucât nu pot trece de testele de limbă bulgară, într-
un singur centru de primire existând cursuri de limbă. Pentru copiii neînsoţiţi nu există cazare 
specială şi nu există posibilitatea desemnării unui tutore ori curator.  

În ceea ce priveşte posibilitatea de a obţine o reevaluare pe fond a cererilor de azil ulterior 
transferului în temeiul Regulamentului Dublin, datorită depăşirii unui termen de 3 luni de la 
data la care solicitantul nu se prezintă în faţa autorităţilor bulgare la solicitarea acestora, 
cererea poate fi respinsă în absenţă. Ulterior, cererea de acordare a accesului la o nouă 
procedură presupune prezentarea unor elemente noi, în lipsa cărora va fi respinsă fără a fi 
analizată pe fond. 

Agenţia Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi a aplaudat eforturile semnificative făcute de statul 
bulgar, confruntat cu o situaţie dificilă datorită fluxului mare de imigranţi, însă a arătat că 
există lacune serioase în materia persoanelor vulnerabile. S-a reţinut şi faptul că momentan 
nu există un program de integrare pentru copii, ceea ce provoacă preocupări importante în 
rândul organizaţiilor non-guvernamentale implicate în materia refugiaţilor. 

Raportul A.I.D.A. întocmit la finalul anului 2016 (disponibil pe 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/bulgaria , ultima accesare 05.04.2017) arată 
că în septembrie 2016 centrele de primire erau la o capacitate care depăşea 100%, fiind 
suprapopulate şi conducând la deteriorarea condiţiilor de igienă. Persoanelor care au solicitat 
azil le-au fost anulate drepturile privind alocaţia lunară încă din februarie 2015, măsură 
asupra căreia nu s-a revenit. În ceea ce priveşte dispoziţiile adoptate pentru facilitatea 
integrării imigranţilor, raportul arată că nicio comunicate nu a făcut până în prezent aplicarea 
acestora. 

În cursul anului 2016 au fost identificate un număr de 14 hotărâri pronunţate de instanţele 
belgiene prin care au fost suspendate transferurile către Bulgaria, 3 dintre acestea fiind 
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pronunţate în luna noiembrie 2016. Tot astfel, a fost indicată o practică similară pentru alte 
state, precum Germania, Olanda, Italia, Franţa şi Elveţia, fiind citată şi o decizie pronunţată 
de Comitetul Internaţional pentru Drepturile Omului care a emis o ordonanţă pentru 
prevenirea transferului unei familii afgane cu trei copii minori către Bulgaria. Raportul 
confirmă dificultăţile în ceea ce priveşte educaţia lingvistică, în special pentru copii. 

Deşi în statul de transfer părinţii singuri însoţiţi de copiii lor minori sunt trataţi drept persoane 
vulnerabile, nu există metode practice ori dispoziţii adoptate pentru nevoile particulare ale 
acestor grupuri de persoane. Totodată, nu există cazare separată pentru femei singure, copii şi 
familii. 

În aceste condiţii, instanţa reţine că petenta din prezenta cauză şi fiica sa minoră reprezintă 
persoane vulnerabile, pentru care condiţiile de primire din statul de transfer nu sunt apte să le 
asigure respectarea dreptului la integritate fizică şi psihică, protecţia necesară unei mame 
neînsoţite, dreptul de acces la educaţie şi învăţătură de care beneficiază petenta minoră din 
dosarul conexat. 

Statul bulgar se confruntă cu dificultăţi financiare în domeniul refugiaţilor şi a făcut 
demersuri semnificative în cursul ultimilor ani, aşa cum rezultă din rapoartele citate anterior. 
Persoanelor refugiate le sunt asigurate drepturile fundamentale la un standard care nu aduce 
încălcări art. 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, precum şi exercitarea unor 
drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la practicarea religiei, dreptul la muncă şi la 
educaţie. Cu toate acestea, instanţa apreciază că statul român poate asigura buna dezvoltare 
psihică şi fizică a minorei din cererea conexată la un nivel superior, având în vedere că 
centrele de primire au un grad de ocupare mai redus, iar numărul imigranţilor ajunşi pe 
teritoriul României în cursul anului 2016 este inferior comparativ cu situaţia statului bulgar. 

În acest sens, sunt aplicabile dispoziţiile art. 17 lit. i, j, l, m, m1, n, o, p din Legea nr. 
122/2006, care prevăd expres obligaţia statului român de a asigura exercitarea de către 
persoanele care sunt parte în procedura de azil a drepturilor la asistenţă medicală, la educaţie 
şi acces la piaţa muncii, dreptul la diurnă şi la programe de integrare şi adaptare culturală şi 
lingvistică. Dispoziţiile menţionate reprezintă garanţii fundamentale în asigurarea unui 
standard minim de dezvoltare psihică şi fizică a minorei din cererea conexată. Totodată, 
instanţa apreciază că statul român poate asigura o mai bună protecţie individuală a celor două 
petente, în condiţiile în care rapoartele internaţionale au sesizat incidente violente în cadrul 
centrelor de primire din statul de transfer, astfel cum rezultă din sursele indicate în cuprinsul 
cererii introductive. 

Tot astfel, dispoziţiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul nr. 604/2013 prevăd expres că Interesul 
superior al copilului reprezintă elementul fundamental pentru statele membre în ceea ce 
privește toate procedurile prevăzute de prezentul regulament. În analiza aplicării acestui 
principiu alin. 3 lit. b) şi c) prevăd că instanța va avea în vedere în special b) bunăstarea și 
dezvoltarea socială a minorului, luând în considerare în mod particular istoricul minorului; 
(c) considerente privind siguranța și securitatea. Or, aşa cum a reţinut deja instanţa anterior, 
posibilităţile de dezvoltare socială ale minorului sunt mai bine asigurate în România decât în 
statul de transfer, iar mama acestuia, neînsoţită de soţul său ori membri de familie de sex 
masculin, nu poate asigura la un standard suficient siguranţa şi securitatea minorului, în 
contextul incidentelor raportate în centrele de primire. 
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Faţă de ansamblul acestor considerente, instanţa reţine că petenta din prezenta cauză şi fiica 
sa minoră, petentă în dosarul conexat, trebuie considerate persoane vulnerabile în aplicarea 
Regulamentului Dublin şi a Legii nr. 122/2006, astfel că, raportat la condiţiile de primire 
specifice pentru acest tip de persoane din statul de transfer, instanţa reţine că nu se impune 
trimiterea lor pentru continuarea procedurilor de acordare a protecţiei internaţionale în 
Bulgaria. 

I.  Drept urmare, cu privire la cererea principală, instanţa urmează să dispună 
admiterea plângerii, astfel cum a fost formulată şi desfiinţarea hotărârii din 17.01.2017. În 
ceea ce priveşte cererea de suspendare a transferului, faţă de soluţia pronunţată asupra 
capătului principal de cerere, instanţa va constata că aceasta a rămas fără obiect. 

II.  Cu privire la cererea conexă, instanţa urmează să dispună admiterea plângerii, 
astfel cum a fost formulată şi desfiinţarea hotărârii din 17.01.2017. În ceea ce priveşte cererea 
de suspendare a transferului, faţă de soluţia pronunţată asupra capătului principal de cerere, 
instanţa va constata că aceasta a rămas fără obiect. 

 

ARTICOLUL 10, alineatul (1) din CARTA UE - Libertat ea de gândire, 
conștiin ță și religie 

 

Prezentare de ansamblu a articolului 10 din CDF 

Articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale (CDF) se referă la libertatea de gândire, 
conștiință și religie și corespunde articolului 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
(Convenția). În conformitate cu articolul 52 alineatul (3) din CDF, articolul 10 CFR trebuie, 
prin urmare, să aibă același domeniu de aplicare și același sens ca articolul 9 din Convenție. 

Religia este printre motivele de persecuție descrise de articolul 1A din Convenția de la 
Geneva și este unul dintre motivele relevante pentru acordarea statutului de refugiat în 
temeiul Directivei privind standardele minime. Acest aspect a fost interpretat de către Curtea 
de Justiție în Hotărârea Y și Z, în care Curtea a subliniat că Directiva protejează persoanele 
împotriva încălcării drepturilor lor în temeiul articolului 10 CDF. Cu toate acestea, nu toate 
încălcările dreptului la libertatea religioasă constituie persecuție în sensul Directivei privind 
standardele minime. Dacă o încălcare poate fi justificată în temeiul CDF și al Convenției, 
aceasta nu va constitui persecuție. Chiar și acțiunile nejustificate trebuie să atingă un anumit 
nivel de gravitate pentru a constitui un act de persecuție. În mod special, orice astfel de 
încălcări trebuie să constituie un risc de tratament inuman sau degradant. Autoritățile 
naționale nu trebuie, totuși, să facă o distincție între elementele „esențiale ”și cele 
„neesențiale ”ale credinței sau practicii religioase, iar posibilitatea de a se abține de la 
anumite practici religioase nu trebuie să facă parte din evaluări făcute în temeiul directivei. 
Potrivit CJUE, în „sistemul prevăzut de Directivă, atunci când apreciază dacă, în conformitate 
cu articolul 2 litera (c) din aceasta, un solicitant are temeri bine întemeiate de a fi persecutat, 
autoritățile competente trebuie să verifice dacă circumstanțele constatate constituie sau nu o 
astfel de amenințare încât persoana în cauză să se teamă în mod rezonabil, având în vedere 
situația sa individuală, că va fi, de fapt, supusă unor acte de persecuție ”(punctul 76). În mod 
similar, interdicțiile impuse asupra actelor de cult publice pot constitui acte de persecuţie. 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

98 

 

Gravitatea oricărei încălcări trebui să se bazeze și pe o evaluare subiectivă a importanței 
practicii pentru persoana în cauză. Curtea a concluzionat că „ În evaluarea individuală a unei 
cereri de acordare a statutului de refugiat, respectivele autorități nu se pot aștepta în mod 
rezonabil ca solicitantul de azil să se abțină de la respectivele practici religioase ”(punctul 
80). 

Cererea de azil privind persecuția religioasă este deosebit de dificil de evaluat, deoarece 
necesită o evaluare a convingerilor interioare ale solicitanților de azil, ceea ce ridică 
numeroase dificultăți cu care examinatorii vor avea de-a face, după cum a dovedit o cauză de 
la Consiliul de Stat al Olandei (cauza nr. 201109839/1/V2, discutată mai jos). Consiliul de 
Stat al Olandei a trebuit să evalueze pertinența unei evaluări a credibilității efectuată de 
autoritățile naționale în ceea ce privește convertirea la creștinism. 

 

Fișa de caz nr. 15 - Modul în care Articolul 10, alineatul (1) din CDF influențează 
(metodele) evaluării de către autorit ățile naționale competente a credibilității unei 
presupuse convingeri religioase, dobândită la naștere sau asumată prin convertire. 

 

Cauza de referință 

Consiliul de Stat, Olanda, cauza 201109839/1/V2, Hotărârea din 23 mai 201355 

CJUE, Y și Z, C-71/11 și C-99/11 (Persecuția pe motive de religie), Hotărârea din 5 
septembrie 2012 UE:C:2012:518. 

 

Aspecte esenţiale 

Conformitatea modalităților de evaluare a credibilității unei presupuse convingeri religioase 
cu cerințele dreptului UE, inclusiv cu articolul 10, alineatul (1) din CDF. 

Decizia asupra oportunității fie de a adresa o trimitere preliminară de clarificare cu privire la 
aplicarea concluziilor CJUE în cauza Y și Z la cauza de față, ce are ca obiect evaluarea 
credibilității, fie de a aplica doctrina acte clair prezentată în cauza CILFIT, potrivit căreia 
instanța națională care se pronunță în ultimă instanță nu este obligată să adreseze o trimitere 
preliminară Curții de Justiție atunci când interpretarea unei anumite dispoziții din dreptul 
Uniunii este suficient de clară și are în vedere particularitățile dreptului Uniunii. Consiliul de 
Stat al Olandei a decis că hotărârea Y și Z este suficient de clară în ceea ce privește aplicarea 
sa. Cu toate acestea, după cum a subliniat judecătorul național, colaborator al ACTIONES56, 
hotărârea Y și Z nu se referă la evaluarea credibilității solicitanților, ci mai degrabă la 
stabilirea actelor care pot constitui persecuții în vederea evaluării solicitărilor de acordare a 
azilului. 

 

                                                 
55 Catherine van Boven-Hartogh, ACTIONES - note de cauză, divizia judiciară a Consiliului de Stat al Olandei, 
201109839/1/V2, supremă, 24 mai 2013 
56 Catherine van Boven-Hartogh, judecător la Curtea Districtuală din Zeeland-West-Brabant, Olanda. 
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Reprezentare sinoptică 

 

Reprezentare cronologică 

 

Descrierea speței  

a. În fapt 

Solicitantul a pretins că s-a convertit de la Islam la creștinism în Iran, țara sa de origine. 
Autoritățile olandeze i-au respins cererea de azil, deoarece convertirea nu a fost considerată 
credibilă. Curtea de primă instanță a anulat decizia, întrucât autoritățile s-au bazat prea mult 
pe răspunsurile (incomplete sau greșite) ale solicitantului la întrebări factuale referitoare la 
creștinism, deși acestea nu au nimic de-a face cu credința și convingerea interioară a 
solicitantului. Întrucât reclamantul a explicat cum și de ce s-a convertit, cum își exprimă 
credința și pentru că nu a dat dovadă de o lipsă totală de cunoștințe despre creștinism, 
autoritățile au oferit motive insuficiente pentru a-i refuza solicitarea. Autoritățile - Ministerul 
pentru imigrație și azil - au atacat această decizie la Divizia Judiciară a Consiliului de Stat. 

b. Aspecte de drept 

Problema de drept în această cauză este dacă modul în care autoritățile olandeze efectuează 
evaluarea credibilității unei presupuse convingeri religioase este compatibil cu cerințele 
dreptului UE, așa cum sunt stabilite de către Directiva privind standardele minime (articolul 
4), de articolul 10 alineatul (1) din CDF și de jurisprudența dezvoltată de CJUE, în special 
prin Y și Z. 

c. Motivarea Consiliului de Stat al Olandei  

Pe scurt, Consiliul de Stat al Olandei trebuia să examineze dacă convertirea la creștinism 
era credibilă și dacă autoritățile administrative au greșit atunci când au constatat lipsa de 
credibilitate din cauza răspunsurilor incomplete sau greșite date de reclamant la întrebările 
referitoare la creștinism. Curtea a concluzionat că autoritățile au luat în mod corect în 
considerare faptul că solicitantul s-a convertit, ceea ce era rezultatul unei alegeri conștiente și 
deliberate. De asemenea, nu și-au bazat preponderent decizia pe chestiuni de fapt, ci și pe 
declarații privind procesul de convertire. Întrebările adresate solicitantului legate de botez și 
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de mersul la biserică nu au fost, de fapt, simple întrebări factuale, ci erau legate de convertire, 
deoarece aceste elemente constituie o parte integrantă a convertirii solicitantului și a sensului 
pe care îl are pentru el noua sa credință. În consecință, autoritățile puteau aștepta în mod 
rezonabil ca solicitantul să prezinte declarații detaliate cu privire la aceste aspecte. Acest 
lucru este cu atât mai relevant cu cât solicitantul provine dintr-o țară în care convertirea la o 
altă religie decât religia islamică este pedepsită prin lege și inacceptabilă în cadrul societății, 
ceea ce face ca consecințele convertirii să fie mai profunde. 

Având în vedere această motivare și ținând seama de hotărârile CJUE în cauzele C-71/11 și 
C-99/11, Y și Z și C-283/81, CILFIT, Curtea nu a văzut niciun motiv pentru a solicita o 
hotărâre preliminară pe acest subiect. Curtea a considerat că nu există nici o îndoială că 
evaluarea credibilității efectuată de către autoritățile olandeze este compatibilă cu drepturile 
consacrate în Carta UE și cu datoria de cooperare prevăzută la articolul 4 din Directiva 
privind standardele minime. 

 

Analiză 

c. Rolul Cartei  

O încălcare suficient de gravă a articolului 10 din CDF este considerată persecuție în sensul 
Directivei privind standardele minime în lumina hotărârii preliminare a CJUE din cauza Y și 
Z. 

d. Dialogul judiciar  

Interpretare consecventă cu jurisprudența CJUE și aplicarea doctrinei CILFIT pentru a decide 
dacă să facă referire la o hotărâre preliminară a CJUE. Cauza olandeză este un exemplu de 
aplicare a doctrinei acte clair prezentate în cauza CILFIT, ceea ce înseamnă că o instanță 
națională care se pronunță în ultimă instanță nu este obligată să se refere la Curtea de Justiție 
atunci când interpretarea unei anumite dispoziții din dreptul Uniunii este suficient de clară și 
are în vedere particularitățile dreptului Uniunii. Prin urmare, Consiliul de Stat a fost de părere 
că hotărârea Y și Z a fost suficient de clară în ceea ce privește aplicarea sa. Cu toate acestea, 
după cum a subliniat corespondentul național ACTIONES, Catherine van Boven-Hartogh, Y 
și Z nu se referă la evaluarea credibilității solicitanților, ci mai degrabă la determinarea 
actelor care pot constitui persecuții în vederea evaluării solicitărilor de acordare a azilului. 

Instanța națională a făcut referire la CEDO în cauza N împotriva Suediei, 20 iulie 2010, 
cererea nr. 23505/09, atunci când a hotărât că autoritățile se pot aștepta în mod rezonabil ca 
solicitantul să ofere declarații detaliate despre aspecte precum ar fi botezul și mersul la 
biserică. 

e. Măsuri reparatorii 

Nicio măsură reparatorie in casu 

f. Alte cauze relevante 

CJUE: X, Y și Z, C-199/12, C-200/12 și C-201/12, UE:C:2013:720 (homosexualitate - 
motive); 
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A, B și C, cauzele conexate C-148/13 până la C-150/13, UE:C:2014:2406 (evaluarea 
credibilității homosexualității) 

CEDO: F.G. împotriva Suediei (reticența în a se baza pe conversații de natură religioasă ca 
temei al persecuției, datoria de a coopera cu autoritățile naționale) 

 

Pentru îndrumări privind împărțirea sarcinilor și metode de evaluare a credibilității, a se 
vedea: Evaluarea credibilității în revendicările bazate pe persecuție din motive de conversie 
religioasă și homosexualitate: o abordare dedicată practicienilor, scrisă de judecătorii Uwe 
Berlit, Harald Doerig & Hugo Storey.  Berlit și Doerig sunt judecători la Curtea Supremă 
Administrativă a Germaniei, Storey este judecător la Upper Tribunal (Regatul Unit) –  

http://www.iarlj.org/general/images/Berlin_2015/Berlit-Doerig-Storey_IARLJ-
Berlin_2015.pdf  

 

ARTICOLUL 10 alineatul (2) din Carta UE – dreptul la obiecție pe motive de 
conștiin ță în cadrul procedurilor de azil (acte și motive relevante pentru statutul 
de protecție internațională) 

 

Prezentare generală a articolului 10 alineatul (2) din CDF 

Articolul 10 alineatul (2) din Cartă recunoaște dreptul la obiecție pe motive de conștiință. 
Articolul 10 alineatul (2) din Carta UE recunoaște explicit dreptul la obiecție pe motive de 
conștiință, în timp ce articolul 9 din Convenție protejează dreptul general la libertatea de 
gândire, de conștiință și de religie. Ambele articole permit limitări.  

 

Cazurile prezentate spre examinare în cadrul proiectului ACTIONES vizează problema 
cetățenilor ucraineni care au fugit din țară pentru că au refuzat să servească în armată 
împotriva conaționalilor lor în urma războiului din Ucraina. Instanțele naționale din Olanda 
și din Lituania  s-au confruntat cu problema dacă statutul de refugiat poate fi acordat 
persoanelor care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință care ar putea 
fi sancționate dacă s-ar întoarce în Ucraina. În soluționarea acestei probleme, instanța 
olandeză s-a bazat pe standardele CJUE elaborate în cauza Shepherd.57 Această hotărâre 
preliminară a dat o definiție a persoanelor care refuză satisfacerea serviciul militar din 
motive de conștiin ță care pot beneficia de statutul de refugiat în temeiul articolului 9 
alineatul (2) litera (e) și al articolului 12 alineatul (2) din Directiva privind standardele 
minime. Directiva prevede exemple a ceea ce ar putea fi considerat „act de persecuție” . 
Conform articolului 9 alineatul (2) litera (e), un act de persecuție este „urmărirea penală sau 
pedeapsa pentru refuzul de a efectua serviciul militar în situații de conflict, atunci când 
serviciul militar ar presupune comiterea unor infracțiuni sau îndeplinirea unor acte care 
intră sub incidența motivelor de excludere prevăzute la articolul 12 alineatul (2). ”Potrivit 
acestei dispoziții ulterioare, clauzele de excludere acoperă atât crimele de război, cât și 
                                                 
57  Cauza C472/13, Hotărârea din 26 februarie 2015, ECLI:EU:C:2015:117. 
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crimele împotriva păcii. Această dispoziție ridică mai multe întrebări legate de dreptul 
protejat de articolul 10 alineatul (2) din CDF. De exemplu, dacă serviciul militar nu include 
acte care să intre sub incidența clauzelor de excludere, dar este ireconciliabil cu conștiința 
unei persoane, poate fi calificat drept un act de persecuție; și care sunt alte tipuri de prejudicii 
relevante pentru obiecția pe motive de conștiință. Aceste întrebări, precum și întrebarea care 
privește gradul de implicare necesar pentru atingerea pragului crimelor de război, au apărut 
într-o cauză în fața unei instanțe germane. 

 

Dl Shepherd este un cetățean american care s-a înrolat și și-a prelungit în mod voluntar 
serviciul militar în armata SUA. El a fost trimis mai întâi în Germania, iar apoi în Irak, 
servind ca mecanic de întreținere a elicopterelor și neparticipând niciodată direct la lupte. 
După ce a primit al doilea ordin de deplasare în Irak, a părăsit armata deoarece nu își mai 
putea îndeplini sarcinile militare, considerând războiul din Irak ilegal și refuzând să participe 
la crime de război. După ce s-a ascuns doi ani, el a cerut azil in Germania, susținând că dacă 
s-ar întoarce în SUA ar risca să fie  urmărit penal, iar dezertarea iar afecta existența “prin 
faptul că lar expune izolării sociale în țara sa” . (punctul 17) Oficiul Federal pentru Migrație și 
Refugiați a respins cererea sa de azil, iar domnul Shepherd a atacat această decizie în fața 
instanței de trimitere (Tribunalul Administrativ din München ). Întrebarea la care instanța 
de trimitere trebuia să răspundă era dacă prejudiciul pe care domnul Shepherd l-ar suferi în 
cazul în care s-ar întoarce în SUA ar constitui un act de persecuție în sensul articolului 9 din 
Directiva privind standardele minime. 

 

Instanța de trimitere din Germania a adresat CJUE 8 întrebări preliminare, solicitând 
explicații cu privire la modul de interpretare al articolului 9 alineatul (2) litera (e) și la relația 
dintre acest articol cu articolul 12 alineatul (2) din Directiva privind standardele minime de 
clarificare (DSM), și cerând CJUE să decidă în consecință dacă testul58 aplicat anterior în 
cazurile de persecuție din cauza dezertării este adecvat sau necesită modificări. Pe scurt, 
trimiterea preliminară conținea următoarele întrebări: (1) dacă termenul de „serviciu militar ”
utilizat în articolul 9 alineatul (2) din DSM se referă doar la persoanele ale căror atribuții 
includ participarea directă la lupte sau și la persoanele ale căror atribuții sunt limitate la 
sprijinul logistic și tehnic al unității, fără a participa la lupte; (2) dacă infracțiunile prevăzute 
la articolul 12 alineatul (2) trebuie să fie comise sistematic în cadrul conflictului sau pot fi 
comise individual; (3) dacă actele excluse trebuie să continue în viitor sau este suficient că 
sunt săvârșite în prezent; (4) care este relevanța urmăririi penale a actelor excluse, fie în fața 
CPI, fie în fața instanțelor naționale; (5) dacă faptul că războiul este aprobat de comunitatea 
internațională sau de Consiliul de Securitate al ONU exclude protecția refugiaților; (6) dacă 
activitățile solicitantului de azil trebuie să atingă pragul crimei de război sau al crimei 
împotriva umanității sau dacă protecția ca refugiat este acordată și dacă acest prag nu este 
atins; (7) dacă solicitantul de azil trebuie să parcurgă mai întâi procedura ordinară a obiecției 
pe motive conștiință sau dacă protecția ca refugiat trebuie luată în considerare și în cazul în 
care este vorba despre o decizie actuală de conștiință? (8) dacă “excluderea dezonorantă din 

                                                 
58  În mod obișnuit, acest test implica 1) stabilirea nivelului de implicare a membrilor forțelor armate în operațiunile militare; 
2) stabilirea sancțiunilor pentru dezertare. 
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armată, aplicarea unei pedepse privative de libertate și aferenta izolare socială și 
dezavantajele rezultate în legătură cu acestea constituie un act de persecuție în sensul 
articolului 9 alineatul (2) literele (b) și (c) din Directiva 2004/83/EC ”(punctul 21). 

 

CJUE a susținut că: 

(1) Articolul 9 alineatul (2) litera (e) din DSM se aplică întregului personal logistic și tehnic, 
chiar dacă membrii acestuia nu participă în mod direct la lupte, ci sunt implicați doar indirect 
în comiterea unor astfel de crime (punctele 35-37); 

(2) Faptul că solicitantul de azil nu poate fi urmărit penal, în special în fața Curții Penale 
Internaționale, nu este de natură să excludă protecția care rezultă din cuprinsul articolului 9 
alineatul (2) litera (e) din Directiva 2004/83 (punctul 37); 

(3)-(4) Crimele prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din DSM nu trebuie să includă exclusiv 
„crime de război care au fost deja comise sau care intră în competența Curții Penale 
Internaționale, ci și situațiile în care solicitantul statutului de refugiat este în măsură să 
dovedească că este foarte probabil ca astfel de crime să fie comise” (punctul 39). Totuși, 
“ trebuie să existe o serie de indicii de natură să dovedească, având în vedere ansamblul 
împrejurărilor în cauză, că situația serviciului militar face plauzibilă săvârșirea crimelor de 
război invocate” . (punctul 40); 

(5)-(6) Legitimarea unei anumite intervenții armate printr-un consens internațional sau pe 
baza unui mandat sau a unei rezoluții a CSONU, împreună cu o legislație internă care permite 
urmărirea penală a celor care au comis crime de război, face ca săvârșirea crimelor de război 
de către un soldat să fie puțin probabilă. (punctul 41) “Existența, în ordinea juridică a acestor 
state, a unei legislații care pedepsește crimele de război și a unor instanțe care asigură 
sancționarea efectivă a acestora este de natură să facă puțin plauzibilă teza potrivit căreia 
un militar al unuia dintre statele respective ar putea fi în situația să comită astfel de crime și, 
prin urmare, nu se poate face, în niciun caz, abstracție de aceasta. ”(punctul 42) 

În privința legalității războiului din Irak, CJUE a concluzionat că războiul din Irak a fost legal 
din moment ce intervenția armată a fost autorizată de o rezoluție a CSONU, reflectând astfel 
consensul comunității internaționale. Deși Curtea a recunoscut și posibilitatea ca acte contrare 
înseși principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite să fie comise în cadrul unor operațiuni 
de război, faptul că intervenția armată are loc întrun astfel de cadru trebuie să fie luat în 
considerare. (punctul 41) 

 (7) În ceea ce privește legătura dintre recurgerea la procedura ordinară a obiecției pe motive 
de conștiință și protecția refugiaților, CJUE a concluzionat că „ refuzul de a efectua serviciul 
militar trebuie să constituie singurul mijloc prin care solicitantul statutului de refugiat ar 
putea evita participarea la crimele de război invocate ”(punctul 48). Așadar, dacă 
reclamantul avea la dispoziție o procedură de obținere a statutului de persoană care refuză 
satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință, acesta ar fi trebuit să recurgă mai 
întâi la această procedură pentru a putea beneficia de statutul de refugiat. Faptul că domnul 
Shepherd s-a înrolat în mod voluntar, prelungindu-și ulterior serviciul militar, înseamnă că nu 
a recurs la o procedură de obținere a statutului de persoană care refuză satisfacerea serviciului 
militar din motive de conștiință. „Singura excepție ar  ar fi situația în care reclamantul ar 
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putea dovedi că nicio procedură de o astfel de natură nu iar fi fost disponibilă în situația sa 
concretă. ”(punctele 44, 45). 

(8) În ceea ce privește întrebarea dacă excluderea dezonorantă din armată sau ostracismul 
social care rezultă din dezertare constituie acte de persecuție în sensul articolului 9 
alineatul (2) literele (b) și (c), Curtea a concluzionat că autoritățile naționale trebuie, în 
esență, să răspundă la întrebarea dacă urmărirea penală și sancțiunile la care se expune 
reclamantul ca urmare a refuzului de a efectua serviciul militar au un caracter disproporționat 
(punctul 50). În speța de față, CJUE a verificat doar necesitatea și proporționalitatea stricto 
sensu. Curtea a susținut că o posibilă pedeapsă cu închisoarea de la o sută de zile la 
cincisprezece luni sau chiar cinci ani, pentru dezertare din armata SUA, nu are un caracter 
discriminatoriu sau atât de disproporționat încât să constituie un act de persecuție (punctul 
52). Potrivit CJUE, “niciun element din dosarul prezentat Curții nu sugerează că aceste 
măsuri ar depăși în mod vădit ceea ce este necesar pentru ca statul în cauză să își exercite 
dreptul legitim la menținerea unor forțe armate ”(punctul 54). În sfârșit, “ostracismul social 
și dezavantajele asociate acestuia invocate în cadrul întrebării instanței de trimitere par a fi 
doar consecințele măsurilor, urmăririi penale sau pedepsei menționate la articolul 9 
alineatul 2 literele (b) și (c) din DSM și nu pot, prin urmare, să fie considerate acte de 
persecuție în sensul acestor dispoziții  ”(punctul 54). 

 

Pe de altă parte, avocatul general a analizat în detaliu jurisprudența CEDO, articolul 10 
alineatul (2) din Cartă59 și Orientările Nr. 10 ale Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi (ICNUR) în vederea stabilirii unei definiții a noțiunii de „persoană care 
refuză satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință” . Potrivit avocatului general, 
următoarele categorii de „persoane care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de 
conștiință ”pot fi considerate eligibile pentru protecția subsidiară și pot face parte dintr-un 
anumit grup social în sensul articolului 10 alineatul (1) litera (d) din DSM: 

1. Persoane al căror refuz de a satisface serviciul militar are un caracter absolut - persoane cu 
o convingere de suficientă intensitate, gravitate, coeziune și importanță, care creează un 
conflict insurmontabil cu obligația de a servi în armată (pe baza jurisprudenței CEDO - 
Bayatyan împotriva Armeniei, nr. 23459/03, de exemplu: pacifiști); (punctul 54)60 

2. Persoane al căror refuz de a satisface serviciul militar are un caracter parțial  – persoane 
care, din motive juridice, morale sau politice, sunt implicate într-un anumit conflict sau 
persoane care se opun mijloacelor și metodelor utilizate în acel conflict; sau persoane care 

                                                 
59  Vezi Opinia avocatului general în cauza Shepherd, punctul 51: “Expresia „persoană care refuză serviciul militar din 
motive de conștiință ”nu apare în textul articolului 10 alineatul (1) din Cartă, care reflectă îndeaproape articolul 9 
paragraful 1 din Convenție. Cu toate acestea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că refuzul de a efectua 
serviciul militar  – atunci când este motivat de un conflict grav și insurmontabil între obligația de a servi în armată și 
conștiința unei persoane  – constituie o convingere de suficientă intensitate, gravitate, coeziune și importanță pentru a fi 
protejată de articolul 9 paragraful 1 din Convenție. Prin urmare, articolul 10 alineatul (1) din Cartă trebuie să fie 
interpretat întrun mod similar. Articolul 10 alineatul (2) din Cartă identifică și recunoaște dreptul la obiecția pe motive de 
conștiință în conformitate cu legile naționale care reglementează exercitarea sa.” 
60  Cei care “împărtășesc o caracteristică sau o credință atât de fundamentală pentru identitate sau conștiință încât nu ar 
trebui să i se ceară unei persoane să renunțe la aceasta ”în sensul articolului 10 alineatul (1) litera (d) prima liniuță. 
Atitudinea lor este clară și neechivocă. Ei nu sunt niciodată pregătiți să ia în considerare utilizarea forței, indiferent de 
împrejurări. Întrucât poziția lor este atât de radicală, ea este ușor de crezut”.  – punctul 54 din Opinia avocatului general 
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„ refuză satisfacerea serviciului militar din motive extrem de personale deoarece ar fi obligate 
să lupte împotriva propriului grup etnic ”(punctul 55)61. 

Este de datoria autorităților competente să decidă, pe baza dovezilor care le sunt prezentate și 
sub rezerva revizuirii de către instanțele naționale, dacă obiecția personală se bazează pe 
conștiință și pe principii mai degrabă decât pe dorința de confort sau dacă persoana în cauză 
este doar un dezertor.  

 

Fișa de caz nr. 16  – Definiția persoanei care refuză satisfacerea serviciului militar din 
motive de conștiin ță (refuzul de a participa în acte de război) ca parte a acordării 
statului de refugiat 

 

Cauza de referință 

Curtea de primă instanță din Haga, filiala Middelburg, Olanda, Hotărârea din 11 august 
201562 

Cauza C-472/13, Sheperd, Hotărârea din 26 februarie 2016,  ECLI:EU:C:2015:117 

 

Aspecte esenţiale 

Condițiile pentru acordarea statutului de refugiat persoanelor care refuză satisfacerea 
serviciului militar (participarea la acte de război) din motive de conștiință. 

Impactul hotărârii preliminare a CJUE în cauza Sheperd asupra jurisprudenței instanțelor 
naționale din alte state membre decât cel al instanței de trimitere (instanța olandeză). 

În urma hotărârii din cauza Sheperd, autoritățile olandeze au modificat testul aplicat în cazul 
cererilor de azil înaintate pe baza obiecției pe motive de conștiință la participarea la crime de 
război. În prezent, nu mai este necesar ca un conflict armat să fie condamnat de comunitatea 
internațională atâta vreme cât forțele militare în cauză au fost, sunt sau vor fi, cel mai 
probabil, implicate în crime de război. Depinde de persoana în cauză să dovedească acest 
fapt. Problema juridică în cazul de față este dacă politica publică amendată și obligația probei 
sunt compatibile cu hotărârea CJUE din cauza Sheperd. 

  

                                                 
61  “Cei care manifestă o opoziție mai nuanțată față de utilizarea forței sunt întro situație mai dificilă. Aspectul 
căruia aceștia îi aduc obiecții pe motive de conștiință diferă în funcție de persoană. Acesta poate fi un anumit 
război, mijloacele și metodele utilizate întrun conflict sau obligația de a lupta împotriva propriului grup etnic, 
care reprezintă un motiv extrem de personal. Întrucât nu există o obiecție absolută față de utilizarea forței, ci 
doar una parțială, în cazul respectivelor persoane, este în mod corespunzător mai dificilă demonstrarea 
credibilității propriei poziții și a faptului că obiecția personală se bazează pe conștiință și pe principii, iar nu pe 
dorința de confort. În consecință, este mai greu să arate că se încadrează la articolul 10 alineatul (1) litera (d) 
prima liniuță.  ”– punctul 55 din Opinia avocatului general 
62  Catherine van Boven-Hartogh, ACTIONES - note de cauză, Curtea de primă instanță din Haga, filiala Middelburg, 
Olanda. 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

106 

 

Reprezentare sinoptică  

 

Reprezentare cronologică 

 

 

Descrierea speței (spețelor)  

a. Faptele  

Un bărbat din Ucraina și-a părăsit țara pentru că nu dorea să servească în armata ucraineană, 
având în vedere recenta escaladare a conflictului din estul țării. El a solicitat azil pe baza 
faptului că este o persoană care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de 
conștiință, întrucât nu dorea să fie forțat să lupte împotriva propriului popor. Înainte de a 
părăsi Ucraina, reprezentanții armatei încercaseră deja o dată să-i înmâneze o notificare de 
prezentare pentru satisfacerea serviciului militar, lucru pe care îl evitase. Cererea sa de azil a 
fost respinsă. Deși autoritățile olandeze credeau că ar putea fi înrolat în serviciul militar dacă 
s-ar fi întors în Ucraina, au considerat că acest lucru nu era inevitabil. În consecință, 
autoritățile au considerat că nu îndeplinea condițiile pentru obținerea statutului de refugiat, 
fără a lua însă în considerare cerințele privind persoanele care refuză satisfacerea serviciului 
militar din motive de conștiință sau cauza Shepherd. 

b. Aspecte de drept 

Înainte de pronunțarea hotărârii CJUE în cauza Shpherd, conform legislației olandeze, unei 
persoane care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință i se putea acorda 
statutul de refugiat dacă era îndeplinită una dintre următoarele condiții:  

Țara

• Olanda

Domeniu

• Azil

Trimiteri la legislația UE

• Directiva privind 
standardele minime 
(2011/95) , revizuită

Organisme legale și/sau 
judiciare

• Consiliul de Stat al 
Olandei

Tehnici de interacțiune 
judiciară

• Interpretare 
consecventă

Măsuri reparatorii

• solicitanții de azil nu 
au dovedit suficient că 
armata ucrainiană ar fi 
implicată în crime de 
război
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• Persoana în cauză are un motiv întemeiat de a se teme de administrarea unei pedepse 
disproporționate sau discriminatorii din cauza obiecției pe motive de conștiință sau a 
dezertării, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1A din Convenția privind 
statutul refugiaților; 

• Persoana în cauză refuză satisfacerea serviciului militar din cauza convingerilor sale 
religioase sau a altor convingeri, ceea ce a rezultat în obiecția sau dezertarea sa, în contextul 
în care nu a existat posibilitatea de a îndeplini în schimb un serviciu care să nu aibă caracter 
militar; 

• Persoana în cauză refuză să participe la o acțiune militară care a fost condamnată de 
comunitatea internațională ca fiind incompatibilă cu normele fundamentale de drept umanitar 
sau cu normele care se aplică în situații de conflict armat. Același lucru se aplică și în cazul 
persoanelor care au un motiv întemeiat de a se teme că ar trebui să lupte împotriva propriului 
popor sau a propriei familii. 

 

În urma hotărârii preliminare ale CJUE, testul de mai sus a fost modificat astfel încât să 
reflecte standardele stabilite de CJUE. Astfel, nu mai este necesar ca solicitantul să 
dovedească că un conflict armat a fost condamnat de comunitatea internațională, atâta vreme 
cât forțele militare în cauză au fost, sunt sau vor fi, cel mai probabil, implicate în crime de 
război. Consiliul de Stat olandez a trebuit să decidă dacă această politică publică amendată 
este în deplină concordanță cu hotărârea Sheperd, astfel cum se aplică în circumstanțele 
fiecărui caz. 

c. Motivarea Consiliul de Stat olandez 

Instanța a considerat că este probabil că solicitantul ar trebui într-adevăr să se înroleze în 
armată dacă va fi returnat, deoarece INS era de părere că solicitantul putea fi chemat pentru 
satisfacerea serviciului militar și, de asemenea, era de părere că autoritățile încercaseră deja o 
dată să-i înmâneze o notificare de prezentare pentru satisfacerea serviciului militar. Existau, 
de asemenea, informații publice care susțineau punctul de vedere al solicitantului. 

Instanța a verificat dacă solicitantul îndeplinea vreuna dintre condițiile prevăzute de testul 
pentru persoanele care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință 
(menționat mai sus) și dacă aceste condiții erau compatibile cu hotărârea din cauza Shepherd. 

În ceea ce privește prima condiție, instanța a constatat că solicitantul nu și-a susținut cererea. 

În ceea ce privește a doua condiție, instanța a afirmat că solicitantul a declarat doar că nu 
dorește să participe la acțiuni militare împotriva propriului său popor, acesta neopunându-se 
acțiunii militare în sine. În continuare, instanța a făcut trimite la concluzia avocatului general 
Sharpston în cauza Shepherd, punctele 52-55. 

În ceea ce privește a treia condiție, instanța a susținut că modificarea politicii/policy olandeze 
în vederea includerii conflictelor armate în care armata a fost, este sau va fi, cel mai probabil, 
implicată în crime de război este compatibilă cu hotărârea din cauza Shepherd, făcând 
trimitere în special la punctele 43 și 46 din această hotărâre. Instanța a hotărât că solicitantul 
nu a adus suficiente argumente în favoarea afirmației că armata ucraineană este într-adevăr 
implicată în săvârșirea unor crime de război. Recursul a fost considerat nefondat. 
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Analiză  

a. Rolul Cartei 

Urmând raționamentul bazat pe Cartă al avocatului general, instanța națională a făcut referire 
la articolul 10 alineatul (2) din Carta UE, în care dreptul la obiecția pe motive de conștiință 
este recunoscut în conformitate cu legile naționale care reglementează exercitarea acestui 
drept, urmând și definiția în sens larg a noțiunii de “persoană care refuză satisfacerea 
serviciului militar din motive de conștiință” . Atât avocatul general, cât și instanța națională au 
mers mai departe decât impune formularea strictă din textul Cartei și au acordat, în contextul 
recunoașterii statutului de refugiat, un sens larg noțiunii de persoană care refuză satisfacerea 
serviciului militar din motive de conștiință, considerând atât persoanele al căror refuz are un 
caracter absolut, cât și persoanele al căror refuz are un caracter parțial ca fiind eligibile pentru 
statutul de refugiat. Acest caz are legătură, de asemenea, cu articolul 4 din Carta UE, și 
anume cu întrebarea dacă o persoană care refuză satisfacerea serviciului militar din motive de 
conștiință va fi supusă, la întoarcere, torturii sau unor tratamente sau pedepse inumane sau 
degradante. 

Instanța națională s-a referit numai la articolul 10 alineatul (2) din Cartă și a urmat 
raționamentul avocatului general privind definiția noțiunii de persoană care refuză 
satisfacerea serviciului militar din motive de conștiință. 

 

b. Dialogul judiciar  

Instanța națională a folosit tehnica interacțiunii judiciare a interpretării consecvente pentru a 
verifica dacă politica publică olandeză în domeniu din acel moment, astfel cum a fost 
amendată în urma hotărârii din cauza Shepherd, era în conformitate cu definiția “crimelor de 
război ”dată de Curte în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (c) din DSM. În 
evaluarea sa, instanța națională a interpretat, de asemenea, politica publică a Olandei în acest 
domeniu în conformitate cu testul pentru “persoane care refuză satisfacerea serviciului militar 
din motive de conștiință ”stabilit de avocatul general. 

 

c. Rezultat (impactul hotărârii preliminare a CJUE) 

În urma hotărârii CJUE în cauza Shepherd, autoritățile olandeze au modificat politica publică 
descrisă mai sus. În prezent, nu mai este necesar ca un conflict armat să fie condamnat de 
comunitatea internațională atâta vreme cât forțele militare în cauză au fost, sunt sau vor fi, cel 
mai probabil, implicate în crime de război. Depinde de persoana în cauză să dovedească acest 
fapt. Problema juridică în cazul de față este dacă politica publică amendată și obligația probei 
sunt compatibile cu hotărârea CJUE din cauza Shepherd. 
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ARTICOLUL 18 CARTA UE  – dreptul de azil 

Prezentare generală a aspectelor tratate în art. 18 CFR 

Articolul 18 din Cartă prevede că dreptul de azil este garantat cu respectarea normelor 
prevăzute de Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951 şi de Protocolul de la New York din 
31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaţilor . În ansamblul reglementărilor europene şi 
internaţionale în material drepturilor omului, art. 18 CFR este unic. De la Declaraţia 
universală a drepturilor omului (art. 14 UDHR), Carta este primul document care cuprinde o 
prevedere separată şi explicită cu privire la dreptul de azil.63 Convenţia de la Geneva 
recunoaşte doar principiul nereturnării 64 şi, implicit, dreptul de a solicita azil, dar nu şi 
dreptul de a beneficia de azil. În mod similar, Convenţia europeană a drepturilor omului şi 
Protocoalele la aceasta recunoaşte doar o interdicţie a expulzării, în condiţiile în care există 
un risc clar de tortură sau rele tratamente în ţara de origine, sub auspiciile art. 3 ECHR, 
precum şi interdicţia expulzării colective, în temeiul art. 4 din Protocolul 4, dar nu şi dreptul 
de azil ca atare.65 

Domeniul de aplicare, conţinutul şi efectele art. 18 CFR au fost subiectul unor dezbateri 
intense. Trebuie observat că în conţinutul Cartei se regăsesc atât „drepturi” , cât şi „principii” . 
În conformitate cu art. 51(1) CFR, drepturile vor fi „ respectate” , iar „principiile ”vor fi 
respectate în oricinal, „observed” ] . Conform art. 52(5) CFR, principiile trebuie să stea la 
baza acţiunilor pozitive ale instituţiilor UE şi ale Statelor Membre, atunci când aplică 
legislaţia UE. Aşa cum se arată în Explicaţii, unele articole din Cartă cuprind atât elemente 
ale unui drept, cât şi ale unui principiu.66 Dacă aşa stau lucrurile şi în cazul art. 18 din Cartă, 
rămâne subiect de dezbatere, întrucât CJUE încă nu a răspuns direct întrebărilor legate de 
domeniul de aplicare, conţinutul şi efectele acestui articol. Pe de altă parte, avocaţii general 
au recunoscut că art. 18 stabileşte dreptul de azil cu efect direct.67  

Domeniul de aplicare şi efectele art. 18 CFR au făcut obiectul unor trimiteri preliminare 
adresate de instanţe naţionale din Bulgaria, Germania şi, mai recent, Belgia, cu privire la: 
stabilirea Statului Membru responsabil pentru procesarea unei cererii de azil în cadrul 
Regulamentului Dublin II (Halaf)68;  stabilirea persoanelor care, prin implicarea sau 
legăturile lor cu organizaţii sau activităţi teroriste, pot fi excluse de sub protecţia refugiaţilor 
sau li se poate revoca protecţia internaţională (cauza B şi D, H.T., Lounani, vezi fişa cazului, 
mai jos); clarificarea existenţei sau inexistenţei unei obligaţii de acordare a vizei pe motive 
umanitare persoanelor care doresc să intre pe teritoriul unor ţări din UE cu scopul de a 

                                                 
63  Vezi D. McGoldrick, „Carta şi Tratatele Naţiunilor Unite privind drepturile omului ”în S. Peers & A. Ward (eds), Carta 
drepturilor fundamentale ale UE (2004) 83, 113-114. 
64  Art. 33 alin. 1 din Convenţia privind statutul refugiaţilor (Convenţia de la Geneva 1967). 
65  Cauza Chahal v. The United Kingdom, ECHR (1996) Cerere nr. 22414/93, alin. 73. 
66  Pentru mai multe detalii privind diferenţele dintre drepturilr şi principiile consfinţite în Cartă, vezi Modulul 1- Carta 
drepturilor fundamentale ale UE: Domeniul de aplicare, relaţia cu Convenţia şi standardele naţionale, efecte, în prezentul 
Manual. 
67  În cauza Meki Elgafaji şi Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, avocatul general Maduro, în Concluzia 
sa din 9 septembrie 2008, a recunoscut dreptul şi efectul direct al acestuia, vezi alin. 21, 26-30 şi 33 (concluzie emisă înainte 
de momentul în care Carta a devenit obligatorie); similar, vezi cauza Cimade, Groupe d’ ínformation et de soutien des 
immigrés (GISTI) v. Ministre de l’ Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’ Immigration, C-179/11, 
Concluzia Avocatului General Sharpston, alin. 56;  
68  Cauza C528/11, Zuheyr Frayeh Halaf v Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, ECLI:EU:C:2013:342. 
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solicita azil în temeiul art. 18 CFR (cauza C-638/16 PPU X şi X v État belge69). În niciuna 
dintre aceste cauze Curtea nu a lămurit întinderea, natura şi efectele art. 18 CFR. În cauza 
Halaf,70 în care este vorba despre un cetăţean irakian care este transferat în temeiul 
Regulamentului Dublin din Bulgaria în Grecia, CJUE a considerat că nu este necesar să 
răspundă întrebării, întrucât art. 18 CFR ar fi relevant doar dacă s-ar fi stabilit că aplicarea 
clauzei de suveranitate prevăzută în Regulamentul Dublin II este condiţionată de răspunsul 
dat de Statul Membru responsabil pentru procesarea cererii de azil faţă de reprimirea 
solicitantului de azil în cauză.71 În cauza X şi X v État belge, cazul unei familii siriene care a 
solicitate vize pe motive umanitare, în vederea obţinerii azilului în Belgia, Curtea a constatat 
că situaţia nu este acoperită de legislaţia UE72, aşadar Carta nu este aplicabilă. În cele trei 
cauze în care se dezbate nivelul legăturilor care trebuie să existe între activităţile unui 
solicitant de azil sau ale unui beneficiar al protecţiei internaţionale şi activităţile teroriste, 
Curtea şi-a întemeiat hotărârile doar pe legislaţia secundară, chiar dacă instanţa de trimitere a 
ridicat şi probleme corelate acestui subiect principal.73 Aspectele legate de Cartă şi de dreptul 
constituţional la azil au fost semnalate în trimiteri ale instanţelor naţionale după emiterea 
hotărârii preliminare. 

Înainte de a intra în detaliile cauzelor discutate în această sub-secţiune, este important de 
subliniat faptul că, în lumina Directivei 2004/83/EC, dreptul fundamental la azil în UE 
trebuie interpretat ca incluzând atât accesul la protecţie ca refugiat, cât şi la protecţie 
subsidiară. Conform Directivei, temeiurile pentru ţinerea acestor două statute juridice sunt 
specifice şi ţin cont de faptul că acordarea statutului de refugiat sau protecţiei subsidiare 
trebuie să aibă la bază evaluarea individuală a împrejurărilor. Protecţia refugiaţilor trebuie să 
aibă prioritate, în timp ce motivele pentru acordarea protecţiei subsidiare sunt explicit 
prevăzute în art. 15 din Directiva 2004/83/EC (reformare). Trebuie evitate situaţiile în care 
protecţia subsidiară este recunoscută pe baza aceluiaşi raţionament şi aceloraşi împrejurări pe 
care o instanţă inferioară s-a întemeiat în acordarea statutului de refugiat.74 Importanţa 
diferenţierii între statutul de refugiat şi protecţia subsidiară a fost subliniată de Curtea 
Supremă a Italiei (Corte di Cassazione). Pe baza hotărârilor CJUE în cauzele Elgafagji (C-
465/2007) şi Diakitè (C-285/12), Curtea Supremă a abordat diferenţele dintre statutul de 
refugiat şi cel al unei persoane care necesită protecţie subsidiară pe baza unui nivel diferit de 
individualizare a pericolului. În continuare, aceste aspect a fost aplicat pentru argumentarea 
raţionamentului cu privire la rolul activ al judecătorului în cercetarea informaţiilor 
suplimentare privind condiţiile din statul de origine (în temeiul art. 8 d.lgs 25/2008).75  

 

                                                 
69  Cauza C-638/16 PPU X and X v État belge, ECLI:EU:C:2017:173. 
70 Cauza C528/11, Zuheyr Frayeh Halaf v Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, ECLI:EU:C:2013:342. 
71  Ibid, alin. 39. 
72 Viza necesară nu poate fi limitată în timp şi spaţiu, aşa cum este cazul vizelor umanitare, întrucât cererea de azil necesită 
timp mai îndelungat, iar dacă statutul de refugiat este recunoscut, atunci s-ar anula caracterul temporar al vizelor acordate 
pentru motive umanitare.  
73  Şi în cauza N.S. şi alţii CJEU s-a abţinut de la a se pronunţa cu privire la implicaţiile art. 18 CFR. 
74  Vezi, de exemplu, cauza nr. 2311/182/2014 judecată pe fond de Judecătoria Baia-Mare şi în apel la  Tribunalalul 
Maramureş din România, 12.06.2015 (disponibil în ACTIONES database) 
75  Corte di Cassazione, 22111/2014, curtea supremă, 17 octombrie 2014 (vezi casesheet 2 şi ACTIONES database) 
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Aplicarea art. 18 CFR la nivel naţional 

Cauzele din jurisprudenţa naţională prezentate de judecătorii, avocaţii şi cercetătorii din 
Grupul de lucru ACTIONES ridică probleme legate de legalitatea excluderii, încetării sau 
revocării protecţiei acordate refugiaţilor, pe motive legate de securitate, cum ar fi implicarea 
în organizaţii sau activităţi teroriste, crime de război sau condamnări pentru infracţiuni grave, 
care prezintă un nivel înalt de pericol la adresa siguranţei Statul Membru de reşedinţă. Aceste 
probleme ridică întrebări legate de validitatea şi legalitatea limitărilor dreptului de azil, aşa 
cum este prevăzut în art. 18 CFR. 

În acelaşi timp, prevederile privind excluderea cuprinse în art. 12 (2) Directiva 2004/83/EC 
se îndepărtează, într-o anume măsură, de Convenţia privind refugiaţii . De exemplu, art. 
12(2)(b) suplimentează cerinţa prevăzută în Convenţia privind refugiaţii  ca o persoană care a 
„comis o crimă gravă de drept comun în afara ţării de primire, înainte de a fi admise în 
aceasta ca refugiaţi ”să fie exclusă, în condiţiile în care crima gravă de drept a fost comisă 
„ înainte de data obţinerii permisului de şedere eliberat pe baza statutului de refugiat; 
acţiunile deosebit de crude, chiar dacă sunt comise într-un scop pretins politic, pot primi 
calificativul de infracţiuni grave de drept comun” .76  

Date fiind diferenţele dintre cadrul juridic al UE şi cel internaţional, prevederile referitoare la 
excluderea sau revocarea statutului de refugiat au determinat mai multe trimiteri preliminare 
din partea instanţelor naţionale, cu întrebări legate de interpretarea care trebuie dată şi, mai 
precis de testul pe care trebuie să-l realizeze autorităţile publice pentru a stabili dacă un 
solicitant de azil sau un refugiat se încadrează în prevederile art. 12(2) din Directiva 
2004/83/EC şi, respectiv, art. 14 din Directiva 2004/83/EC. Hotărârile preliminare ale CJUE 
în cauzele trimise de Curtea de Federală de Contencios Administrativ a Germaniei, 
precum şi hotărârile emise în urma acestora, se referă la domeniul de aplicabilitate al 
dreptului de azil, aşa cum este prevăzut de Cartă şi de Constituţia ţării. 

Un alt instrument juridc pus la dispoziţia Statelor Membre de Directiva 2004/83/EC pentru a 
face faţă ameninţărilor terorismului internaţional este art. 24(1) care, în conformitate cu 
travaux préparatoires ale Directivei 2004/83, a fost introdus ca urmare a atacurilor din 
Statele Unite ale Americii din 11 septembrie 2001. „Respectiva prevedere a fost introdusă 
pentru a oferi Statelor Membre posibilitatea de a restricţiona, în anumite condiţii, libertatea 
de mişcare a cetăţenilor din ţări terţe în zona Schengen, în scopul de a combate terorismul şi 
de a controla ameninţările la adresa siguranţei naţionale şi ordinii publice. Din aceste 
consideraţiuni rezultă că art. 24(1), în mod implicit, dă Statelor Membre posibilitatea de a 
revoca un permis de şedere acordat anterior, atâta vreme cât condiţiile prevăzute de articol 
sunt îndeplinite.”77 În timp ce art. 12(2) şi 14 din Directiva 2004/83/EC are ca obiect accesul 
refugiaţilor la protecţie în sine, art. 24(1) din Directiva 2004/83/EC se referă la avantajele 
asociate protecţiei în calitate de refugiat. În cauza H.T, CJUE a arătat că „ în cazurile în care 
există motive imperioase de siguranţă naţională sau de ordine publică, în înţelesul acelei 
prevederi sau în temeiul art. 21(3) din respectiva Directivă, în cazurile în care există motive 
pentru derogarea de la principiul nereturnării prevăzut în art. 21(2) din aceeaşi Directivă ”
                                                 
76  Pentru detalii suplimentare privind analiza comparativă a art. 12(2) şi art. 1F din Convenţie privind refugiaţii, vezi E. 
Guild şi M. Garlieck, „Protecţia refugiaţilor, contra-terorismul şi excluderea în Uniunea Europeană”, Refugee Survey 
Quarterly, Vol. 29, No. 4. 
77  Cauza C373/13, H. T. v Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:2015:413, alin. 52. 
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(alin. 55), se poate revoca sau se poate refuza prelungirea permisului de şedere acordat unui 
refugiat.78 

O altă serie de cauze provin de la instanţele judiciare din România şi au ca obiect relaţia 
dintre dreptul de azil şi principiul nereturnării. Judecătoria Sector 4 Bucureşti 79 a avut 
sarcina de a evalua o cerere pentru protecţie subsidiară fundamentată pe susţinerea  – 
contestată de autoritatea administrativă (IGI) – că dacă solicitantul ar fi fost întors în Iran, 
după ce fusese condamnat în România pentru trafic de droguri, ar fi fost condamnat la 
moarte. În contradictoriu cu autorităţile administrative, Judecătoria S4 Bucureşti a constatat 
că , într-adevăr, dacă ar fi întors în Iran, solicitantul ar fi expus riscului serios de a fi executat. 
Cu toate acestea, instanţa nu i-a recunoscut statutul de refugiat, întrucât persoana în cauză nu 
îndeplinea cerinţele impuse de legislaţia naţională în materia azilului. De asemenea, cererea 
de protecţie subsidiară a fost respinsă în temeiul unei clauze de excludere, mai exact faptul că 
solicitantul era considerat a prezenta „pericol public” , din cauza comiterii unei infracţiuni cu 
gard ridicat de risc social anume traficul de droguri. Instanţa a afirmat că România este în 
continuare supusă obligaţiei de nereturnare şi, dacă autorităţile administrative ar emite un 
ordin de returnare în a solicitantului în Iran, acest ordin ar putea fi contestat de către solicitant 
în faţa Cur ţii de Apel, solicitând suspendarea ordinului de întoarcere şi obţinând astfel 
statutul de persoană tolerată în România. 

Fişa cazului discutată în această section se referă  la relaţia dintre art. 18 din Cartă şi art 
12(2), 14 şi 24 din Directiva 2004/83/EC, problemă care a fost ridicată în jurisprudenţa 
naţională cu privire la limitarea accesului la protecţie ca refugiat pentru persoanele suspectate 
de participare în acte de terorism, crime de război şi alte crime internaţionale. 

 

Concluzii  – Dialogul judiciar 

Până în prezent, trimiterile preliminare din partea instanţelor naţionale solicitând clarificări cu 
privire la obiectul, natura şi efectele art. 18 CFR nu au condus la emiterea unor îndrumări 
concrete de către CJUE, Curtea evitând să lămurească implicaţiile dreptului de azil în temeiul 
Cartei. Pe baza istoricului de redactare a art. 18 CFR şi pe baza jurisprudenţei instanţelor 
europene (vezi, în special, hotărârile ECtHR în cauzele: Hirsi v Italy, Sharifi v Italy şi 
Khlaifia v Italy), dreptul de azil pare a fi interpretat, până în prezent, ca dreptul de a solicita 
azil, mai degrabă decât ca dreptul de a obţine de azil ca atare. Recenta hotărâre preliminară a 
CJUE în cauza X şi X v État belge clarifică faptul că drepturile consfinţite prin Cartă sunt 
aplicabile doar în măsura în care există legislaţie a UE în materie. În consecinţă, dreptul de 
azil nu poate fi folosit pentru extinderea competenţelor UE. 

 

 

                                                 
78  Cauza C373/13, H. T. v Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:2015:413. 
79  Judecătoria Sector 4 Bucureşti, în apel la Tribunalul Bucureşti (parţial casată), hotărârea  din 12 februarie 2015; C. 
Drăguşin, ACTIONES, fişa cazului, Judecătoria Sector 4 Bucureşti, dosar nr. 34671/4/2013. 
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Fişa de caz nr. 17  – B. şi D. şi jurispruden ţa ulterioară a CJUE (H.T. şi Lounani) care 
clarific ă condiţiile pentru „Refuzul sau revocarea protecţiei prin acordarea statutului de 
refugiat sau refuzul acordării permisului de şedere unor refugiaţi, pe motivul implicării 
acestora în activităţi teroriste”  

 

Cauze de referinţă 

CJUE, C- 57/09 şi C-101/09, B. şi D., 9 noiembire 2010, ECLI:UE:C:2010:661 

Cauza C-373/13, H.T., ECLI:UE:C:2015:413 

Cauza C‑573/14, Lounani, ECLI:UE:C:2017:71 

 

Aspecte esenţiale 

Refuzul sau revocarea protecţiei în calitate de refugiat, în temeiul apartenenţei sau 
sprijinului activ acordat unei organizaţii teroriste şi/sau participării în acţiuni armate de 
gherilă desfăşurate de astfel de organizaţii; refuzul de a acorda permis de şedere unui 
refugiat, pe motivul sprijinului acordat de acesta activităţilor teroriste. 

În 2009, Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei a adresat mai multe 
trimiteri preliminare, întrebând, inter alia, dacă apartenenţa la o organizaţie teroristă, sprijinul 
activ acordat acesteia şi sau participarea la acţiuni armate de gherilă desfăşurate de astfel de 
organizaţii constituie o constituie infracţiuni grave de drept comun sau fapte care contravin 
scopului şi principiilor Naţiunilor Unite, în sensul art. 12(2)(b) şi (c) din Directiva 2004/83 

CJUE a arătat că apartenenţa la o organizaţie teroristă nu constituie în mod automat un motiv 
serios pentru a considera că persoana respectivă a comis o „ infracţiune gravă de drept comun ”
sau „ fapte care contravin scopului şi principiilor Naţiunilor Unite” , dar că motivele serioase 
de a considera că persoana în cauză a comis astfel de crime sau se face vinovată de astfel de 
fapte se pot constata doar pe baza unei evaluări de la caz la caz a împrejurărilor specifice. 

În conformitate cu CJUE şi Concluzia Avocatului General în cauzele B. şi D., H.T., 
următoarele elemente sunt elevante pentru evaluarea individuală, atunci când se are în vedere 
excluderea sau revocarea protecţiei unui refugiat sau refuzul de acordare a permisului de 
şedere unui refugiat: (i) rolul real jucat de persoana respectivă în comiterea faptelor în cauză;  
(ii)  poziţia sa în organizaţie; (iii)  măsura în care persoana avea sau ar fi trebuit să aibă 
cunoştinţă de activităţile organizaţiei; (iv) orice presiuni la care a fost supusă persoana; (v) 
alţi factori care i-ar fi putut influenţa comportamentul. 

CJUE a concluzionat că, între situaţia în care se evaluează existenţa unor „motive serioase ”
pentru a decide excluderea de la/revocarea protecţiei ca refugiat şi existenţa unor „motive 
imperioase de siguranţă naţională sau de ordine publică ”pentru a decide refuzul permisului 
de şedere pentru un refugiat, există diferenţe de grad de intensitate. 

În cauza Lounani, CJUE a formulat clarificări suplimentare cu privire la tipurile de activităţi 
teroriste care se încadrează în prevederile art. 12(2)(c) Directiva 2004/83/EC şi cu privire la 
măsura în care participarea în activităţi teroriste (jihadism) poate declanşa această clauză de 
excludere. 
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Reprezentare sinoptică 

 

Reprezentare cronologică 

 

Prezentarea cauzei (cauzelor) 

a. În fapt 

În octombrie şi noiembrie 2008, Curtea Federală de Contencios Administrativ a 
Germaniei a formulat două trimiteri preliminare către CJUE solicitând clarificări cu privire 
la clauzele de excludere şi revocare a statutului de refugiat, în condiţiile art. 12(2)(b) şi (c) şi 
art. 14(3)(a) din Directiva 2004/83/EC.80 În cauze era vorba despre doi refugiaţi, cetăţeni 
turci de etnie kurdă (B. şi D.). Solicitarea de a primi statut de refugiat a lui B a fost refuzată, 
pe motivul că, în trecut, fusese implicat în război de gherilă. Statutul de refugiat al lui D 
fusese iniţial recunoscut, dar a fost revocat ulterior, din cauza implicării sale active în PKK, 
în care deţinuse o funcţie de conducere. Trebuie observat faptul că atât DHKP/C şi PKK erau 
incluse pe listele UE şi ale ONU ca organizaţii implicate în activităţi teroriste.  

Trimiterile solicitau îndrumări pentru a putea stabili dacă apartenenţa unei persoane la o 
organizaţie teroristă şi/sau participarea activă în activităţile respectivei organizaţii pot fi 
calificate ca „infracţiuni grave de drept comun ”sau „fapte care contravin scopului şi 
principiilor Naţiunilor Unite”, în sensul art. 12(2)(b) sau (c) din Directiva 2004/83.81   

b. Aspecte de drept 

În cauza D., Tribunalul de Contencios Administrativ a stabilit că dreptul solicitantului la 
protecţia ca refugiat nu poate fi revocat. Chiar dacă avusese o funcţie înaltă în PKK şi, ca 
atare, participase la comiterea unor infracţiuni grave de drept comun, revocarea statutului de 
refugiat se poate face doar în condiţiile în care persoana respectivă reprezintă un pericol 
iminent pentru statul gazdă. Întrucât D. renunţase la activităţile teroriste, nu mai prezenta un 
astfel de pericol. Aşadar, în acest caz, condiţiile pentru revocarea statutului de refugiat nu 
                                                 
80  Cauzele C-57/09 şi C-101/09, B. şi D., ECLI:EU:C:2010:661. 
81  Pentru mai multe detalii,, vezi Prof. Dr. Harald Dörig, „Opiniile instanţelor germane şi interpretarea dată de acestea 
stemului comun european de azil”, IJRL, Vol 25 (2013) 2. 
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erau îndeplinite. Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei a transmis 
întrebarea către CJUE, împreună cu întrebarea dacă excluderea de la posibilitatea obţinerii 
statutului de refugiat este condiţionată de evaluarea proporţionalităţii. 

c. Raţionamentul CJUE 

CJUE a început prin definirea noţiunii de „ infracţiune gravă de drept comun” . Curtea a 
stabilit că actele de terorism, care sunt caracterizate prin violenţă faţă de populaţia civilă, 
chiar dacă sunt comise în scopuri pur politice, se încadrează în categoria infracţiunilor grave 
de drept comun, în sensul art. 12(b) (alin. 81). În acelaşi timp, pot îndeplini şi criteriile pentru 
aplicarea clauzei de excludere, în sensul art. 12(c), întrucât în Rezoluţiile 1373 (2001) şi 1377 
(2001), Consiliul de Securitate al ONU porneşte de la principiul că actele de terorism 
internaţional sunt contrare scopului şi principiilor Naţiunilor Unite (alin. 82-3). 

Curtea a continuat arătând că simpla calitate de membru într-o organizaţie inclusă pe lista 
celor implicate în activităţi teroriste nu este un motiv suficient pentru excluderea unei 
persoane de la protecţia în calitate de refugiat, fiind necesară evaluarea răspunderii personale 
a respectivei persoane. CJUE a arătat că 

Excluderea de la statutul de refugiat a unei persoane care a fost membru al unei organizaţii care a 
folosit metode teroriste este condiţionată de realizarea unei evaluări individuale a faptelor, fiind 
astfel posibil să se stabilească dacă există motive serioase pentru a considera că, în contextul 
respectivelor activităţi din cadrul organizaţiei ,persoana în cauză a comis o infracţiune gravă de 
drept comun sau se face vinovată de fapte care contravin scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite 
sau a fost instigată să comită astfel de crime sau fapte sau a participat în alt fel la comiterea 
acestora, în sensul art. 12(3) din Directiva 2004/8 (alin. 94). 

Evaluarea individuală trebuie să includă următoarele elemente (alin. 97-98): 

• Adevăratul rol jucat de persoana respectivă în comiterea faptelor în cauză;  

• Poziţia sa în organizaţie; 

• Măsura în care avea sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de activităţile organizaţiei;  

• Orice presiuni la care era expus; 

• Al ţi factori care i-ar fi putut influenţa comportamentul. 

Cu privire la revocarea statutului de refugiat în cazul dlui D., CJUE a concluzionat că, dată 
fiind poziţia proeminentă ocupată de acesta „ într-o organizaţie care foloseşte metode 
teroriste” , autorităţile naţionale „au dreptul de a prezuma că persoana este personal 
răspunzătoare pentru faptele comise de respectiva organizaţie în perioada de referinţă. Cu 
toate acestea, este în continuare necesar să se examineze toate împrejurările relevante, înainte 
de a adoptarea deciziei de revocare a statutului de refugiat al respectivei persoane, în 
conformitate cu art. 12(2)(b) sau (c) din Directiva 2004/83.”  

Cu privire la excluderea dlui B. de la protecţia ca refugiat, Curtea a concluzionat că 
excluderea de la statutul de refugiat nu este condiţionată de măsura în care persoana în cauză 
reprezintă sau nu un pericol iminent pentru statul gazdă (alin. 105) şi nici de evaluarea 
proporţionalităţii relativ la cazul respectiv (alin. 111). 
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Între-o cauză ulterioară, H.T.82, CJUE a reconfirmat concluziile la care a ajuns în cauzele B. 
şi D. Cauza H.T. se referă la un cetăţean turc care avea statut de refugiat încă din 1993, statut 
acordat pe motivul persecuţiei la care ar fi expus din cauza activităţilor sale din trecut în 
sprijinul PKK, dacă ar fi întors în Turcia. Din cauza activităţilor prin care asigura sprijin 
financiar pentru PKK (colectare de fonduri şi vânzarea unor publicaţii periodice ale PKK), a 
fost întâi sancţionat cu amendă, apoi prin control judiciar şi, în cele din urmă, prin anulara 
permisului de şedere. Tribunalul de Contencios Administrativ din Baden-Württemberg a 
cerut CJUE să clarifice condiţiile în care pot fi revocate permisele de şedere acordate 
refugiaţilor , în mod special, clarificarea „motive imperioase de siguranţă naţională sau de 
ordine publică ”art. 24(1) Directiva 2004/83/EC. Hotărârea din cauza H.T. reafirmă testul din 
cauzele B. şi D. conform căruia autorităţile publice trebuie să realizeze, mai întâi, „o evaluare 
individuală a faptelor, examinând atât acţiunile organizaţiei, cât şi ale refugiatului în cauză ”
(alin. 99). Simpla calitate de membru într-o organizaţie implicată în activităţi teroriste nu este 
suficientă, ci trebuie să existe o „participare activă în acte de violenţă sau în finanţarea 
acestor acte” . Se pare că participare a dlui T. în strângerea de fonduri pentru PKK este, în 
general, insuficientă pentru a i se revoca permisul de şedere. 

În cauza ulterioară, Lounani, CJUE a oferit clarificări suplimentare cu privire la tipurile de 
activităţi teroriste care intră sub incidenţa art. 12(2)(c) Directiva 2004/83/EC şi cu privire la 
măsura implicării în activităţi teroriste (jihadism) care poate declanşa clauza de excludere.83 
În primul rând, Curtea a arătat că, întrucât Directiva 2004/83/EC nu cuprinde prevederi în 
acest sens, faptul că solicitantul fusese condamnat pentru o faptă de terorism prevăzută de art. 
1(1) din Decizia Cadru 2002/475 nu constituie temei pentru excluderea sa de la statutul de 
refugiat. În al doilea rând, participarea în activităţile unei grupări teroriste nu înseamnă în 
mod necesar că persoana în cauză a comis, a încercat sau a ameninţată că va comite un act 
terorist. În consecinţă, faptele pentru care a fost condamnat dl Lounani (asigurarea de sprijin 
logistic unei grupări teroriste, prin furnizarea, printre altele, de resurse materiale sau 
informaţii, falsificarea unor paşapoarte şi transferul fraudulos de paşapoarte, participare 
activă în organizarea unei reţele care trimitea voluntari în Irak) puteau face obiectul clauzei 
de excludere, în ciuda faptului că nu exista nicio legătură directă între activităţile dlui. 
Lounani şi actele de terorism în sine. În al treilea rând, CJUE a reafirmate necesitatea unei 
evaluări individuale excluzând aplicarea automată a clauzei de excludere în temeiul existenţei 
unei condamnări penale. Pe de altă parte, Curtea a arătat că respectiva condamnare penală ar 
fi de o „ importanţă deosebită ”în evaluarea individuală făcută pentru a stabili dacă se aplică 
sau nu clauza de excludere. 

d. Efecte la nivel naţional (hotărârea instanţei care a formulat trimiterea preliminară) 

Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei a întors cauzele la Tribunalul 
de Contencios Administrativ pentru a reexamina dacă membrul proeminent al PKK şi 
activistul turc de stânga participaseră la crime, în sensul art. 12(b) sau avuseseră în cadrul 
unei organizaţii poziţii care pot fi privite ca îndeplinind criteriile prevăzute în art. 12(c).84 
Instanţa germană a subscris la punctul de vedere al Curţii de Apel a Angliei şi Ţării Galilor, 
conform căruia răspunderea penală nu este o condiţie pentru a stabili că o persoană 

                                                 
82 Case C-373/13, H.T., ECLI:EU:C:2015:413. 
83  Cauza C‑573/14, Lounani, ECLI:EU:C:2017:71 
84 BVerwG 10 C 26.10 (PKK) şi BVerwG 10 C 27.10 (DHKP/C), <http://www.bverwg.de/informationen> 
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îndeplineşte criteriile prevăzute în art. 12(c). Activistul PKK fusese membru al comitetului 
executiv al PKK, comitet format din 41 de persoane, dar instanţa de fond nu aflase pentru cât 
timp deţinuse activistul această calitate.  

După întoarcerea cauzelor spre rejudecare, Tribunalul de Contencios Administrativ  a 
investigat cu diligenţă crimele comise de PKK în perioada în care solicitantul de azil deţinuse 
poziţia de conducere în organizaţie. 

Pe baza constatărilor, în iulie 2013, instanţa a concluzionat că membrul în conducerea PKK 
trebuie să fie exclus.85 În privinţa activistului de stânga, Tribunalul de Contencios 
Administrativ a hotărât altfel. Instanţa a arătat că persoana în cauză nu deţinuse nicio poziţie 
de conducere în organizaţie, sarcinile sale fiind limitate la transportul unor bunuri şi la 
călăuzirea luptătorilor de gherilă către anumite locuri prestabilite.86  

Într-o hotărâre ulterioară, Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei a 
subliniat faptul că trebuie să existe informaţii detaliate cu privire la poziţia deţinută de un 
solicitant de azil într-o organizaţie teroristă, precum şi cu privire la sprijinul politic, logistic 
sau financiar acordat de acesta organizaţiei. Instanţa a lămurit că poate fi îndeplinită condiţia 
ca persoana să fi participat la o „ infracţiune gravă de drept comun” , dacă se stabileşte că 
solicitantul de azil ajutat la comiterea infracţiunii. Sprijinul acordat în pregătirea unui act de 
terorism este suficient, în condiţiile în care contribuţia adusă de persoana în cauză a fost de o 
anumită importanţă.87 

 

Analiza 

a. Rolul Cartei 

Hotărârea luată de Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei în urma 
primirii răspunsului la trimiterea preliminară cuprinde o referire interesantă la art. 18 din 
Cartă (Dreptul de azil). În trimiterea preliminară adresată CJUE, instanţa germană a întrebat 
şi dacă situaţia în care un Stat Membru recunoaşte că o persoană exclusă (în condiţiile art. 
12(2) din Directivă) de la statutul de refugiat are dreptul la azil în conformitate cu prevederile 
constituţionale este compatibilă cu prevederile Directivei 2004/83/EC. CJUE a clarificat şi 
faptul că art. 3 din Directiva 2004/83/EC trebuie interpretat ca însemnând că Statele Membre 
pot, în temeiul legislaţiei naţionale, să acorde dreptul de azil unei persoane exclusă de la 
statutul de refugiat, cu condiţia ca protecţia ca refugiat sau în orice altă calitate să nu prezinte 
riscul de a fi confundată cu statutul de refugiat, în sensul Directivei. În hotărârea dată în urma 
trimiterii preliminare, Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei a examinat 
dacă dreptul de azil în temeiul dreptului constituţional german prezintă riscul de confuzie cu 
statutul de refugiat. Curtea a concluzionat că dreptul de azil în temeiul dreptului 
constituţional german corespunde în măsură substanţială cu statutul de refugiat prevăzut de 
Directivă. Dreptul de azil nu prevede un statut de protecţie de o natură diferită, mai exact, pe 
motive umanitare sau de întregirea familiei. Curtea continuă prin a afirma că, dacă există 

                                                 
85  Tribunalul de Contencios Administrativ din Northrhine-Westfalia, hotărârea din 2 iulie 2013, 8 A 5118/05.A, alin. 144 şi 
urm. 
86 Ibid, 8 A 2632/06.A, alin. 201 şi urm. 
87 BVerwG 10 C 13/11. 
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motive de excludere a protecţiei ca refugiat, în temeiul Directivei 2004/83/EC, atunci dreptul 
de azil în temeiul dreptului constituţional german trebuie să fie exclus în aceeaşi măsură. 
Această aplicare a clauzei de excludere din Directivă la dreptul de azil nu ridică probleme de 
constituţionalitate, întrucât rezultă din transpunerea legislaţiei UE în legile naţionale. Dreptul 
de azil în sensul art. 18 din Cartă este considerat ca fiind o garanţie că prevederile legale ale 
UE asigură protecţia efectivă a drepturilor fundamentale împotriva puterilor Uniunii, putând, 
aşadar, să fie privit ca fiind în măsură substanţială echivalent cu protecţia acordată prin 
Constituţia Germaniei. În consecinţă, Directiva UE – care prevede motive mai largi pentru 
excluderea de la statutul de refugiat – are prioritate faţă de dreptul constituţional german. 

b. Dialogul judiciar 

În raţionament, Curtea Federală de Contencios Administrativ a Germaniei aplică tehnica 
interpretării unitare, astfel încât să asigure conformitatea prevederilor din legislaţia naţională 
în materia revocării statutului de refugiat, în lumina legislaţiei UE (Directiva 2004/83/EC), 
confirmând o decizie anterioară.88 Instanţa a recunoscut supremaţia legilor UE faţă de dreptul 
constituţional naţional şi a subliniat faptul că, atunci când nu este posibilă interpretarea legii 
azilului în manieră consecventă cu Directiva 2004/83/EC, clauzele de excludere prevăzute de 
Directivă trebuie aplicate în temeiul supremaţiei legilor UE.89 

c. Impactul hotărârii CJUE 

Urmare a hotărârii CJUE în cauzele B. şi D., mai multe instanţe de contencios administrativ 
din Germania au hotărât excluderea unor persoane de la protecţia ca refugiaţi, prin raportare 
la hotărârea CJUE.90 S-a subliniat faptul că, în cazurile în care se revocă statutul de refugiat, 
este necesar să se examineze şi condiţiile de acordare a protecţiei împotriva deportării.91  

 

 

  

                                                 
88 BVerwG 10 C 2.10. 
89 BVerwG 10 C 26/10, alin. 33. 
90 BVerwG 1 C 16.14, Tribunalul de contencios administrativ München 10 C 12.497. 
91 Instanţa de contencios administrativ Freiburg, A 6 K 139/12. 
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ARTICOLUL 19 din CARTA UE  – Protecția în caz de strămutare, expulzare sau 
extrădare 

 

Articolul 19 alineatul (1) – Interdicția expulzării colective 

Prezentare generală a articolului 19 alineatul (1) 

 

Articolul 19 alineatul (1) din Carta UE prevede interdicția expulzării colective. O interdicție 
echivalentă este prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 4 la Convenție. CEDO a elaborat 
până în prezent standarde precise pe care statele trebuie să le respecte pentru a evita 
încălcarea acestei dispoziții.92 Există o strânsă legătura între articolul 19 din CDF și articolul 
4 din Protocolul nr. 4, CEDO referindu-se la Carta UE atunci când a susținut că Italia este 
răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligației sale legale internaționale privind refugiații, 
subliniind că principiul nereturnării este consacrat și în articolul 19 din Cartă.93 Pe de altă 
parte, conform articolului 52 alineatul (3) din CDF, articolul 19 alineatul (1) din CDF trebuie 
interpretat în lumina articolului 4 din Protocolul nr. 4, astfel cum este interpretat de CEDO. 

În conformitate cu  Manualul FRA (Agenția pentru Drepturi Fundamentale) privind legislația 
UE în materie de azil, frontiere și imigrație (p. 86) și Raportul anual pe 2015 privind 
imigrația și azilul în EU, orice formă de expulzare, de îndepărtare sau orice activitate de 
interceptare care împiedică intrarea pe teritoriul statelor membre, inclusiv în apele teritoriale, 
poate duce la expulzare colectivă, dacă expulzarea, îndepărtarea sau interceptarea nu se 
bazează pe o evaluare individuală și dacă nu sunt disponibile căi de atac efective împotriva 
acestor decizii. CEDO a considerat că această interdicție se aplică și în zonele de mare 
liberă.94 Fișa tematică “Expulzări colective ”publicată de CEDO în 2016 definește 
“expulzarea colectivă ”ca orice măsură care obligă străinii, ca grup, să părăsească o țară, cu 
excepția cazului în care o astfel de măsură este luată “pe baza unei examinări rezonabile și 
obiective a cazului particular al fiecărei persoane din grup.”95 

Statele UE care au încălcat până în prezent interdicția expulzării colective sunt Belgia și 
Italia, în timp ce Raportul anual pe 2015 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale 
semnalează posibile încălcări suplimentare ale interdicției expulzării colective în timpul crizei 
migrației din 2015. 

 

                                                 
92  Cauzele de referință de la CEDO sunt Čonka împotriva Belgiei, nr. 51564/99, Hotărârea din 5 februarie 2002; Sharifi 
împotriva Italiei, Cererea nr. 16643/2009, Hotărârea din 21.10.2014 și Hirsi împotriva Italiei, Cererea nr. 27765/2009, 
Hotărârea din 22.2.2012. 
93  Vezi Hirsi împotriva Italiei, Cererea nr. 27765/2009, Hotărârea din 22.2.2012. 
94  Vezi Sharifi împotriva Italiei, Cererea nr. 16643/2009, Hotărârea din 21.10.2014 și Hirsi împotriva Italiei, Cererea nr. 
27765/2009, Hotărârea din 22.2.2012. 
95  Pentru informații suplimentare despre respectarea standardelor prevăzute la articolul 4 din Protocol nr. 4, vezi Fișa 
tematică CEDO  despre expulzările din februarie 2016.  
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Articolul 19 alineatul (2) – Principiul nereturnării 

Prezentare generală a articolului 19 alineatul (2) 

Articolul 19 alineatul (2) din CDF stipulează că nimeni nu poate fi strămutat, expulzat sau 
extrădat într-un stat unde ar fi supus pedepsei cu moartea, torturii sau altor pedepse sau 
tratamente inumane sau degradante. Conform Explicațiilor cu privire Cartă, articolul 19 
alineatul (2) din CDF ține seama de standardele elaborate de CEDO în temeiul articolului 3 
din Convenție. 

Protecția împotriva returnării prevăzută în Cartă vizează toate persoanele, fără excepție (spre 
deosebire de articolul 33 din Convenția din 1951 privind statutul refugiaților96), iar aria 
teritorială în care se aplică depinde numai de articolul 51 din CDF. 

Cazurile prezentate pentru examinare proiectului ACTIONES se referă la mai multe teme: 

• relația dintre principiul nereturnării  și instituția extrădării resortisanților țărilor terțe (cauze 
provenind de la Curtea Supremă și de la Curtea Constituțională din Croația); 

• interacțiunea dintre principiul nereturnării  și acordarea protecției internaționale; 

• principiul nereturnării  ca temei juridic pentru revizuirea constituționalității dispozițiilor 
naționale care limitează dovezile și motivele pe care un resortisant al unei țări terțe le poate 
invoca în scopul reînnoirii protecției subsidiare; 

• principiul nereturnării  ca temei juridic al revizuirii legalității dispozițiilor naționale care nu 
recunosc efectul suspensiv al căii de atac exercitate împotriva ordinului de îndepărtare în 
cazul resortisanților țărilor terțe care suferă de boli grave și cărora le-a fost refuzat permisul 
de ședere. 

 

Rezumat 

Cerințele articolului 19 alineatul (2) din CDF și ale articolului 3 din Convenție 

 

În cauza Abdida (C-562/13), CJUE a elaborat câteva cerințe referitoare la căile de atac 
exercitate împotriva deciziilor de returnare, pe baza articolelor 19 și 47 din CFR și al 
articolului 3 din Convenție, chiar dacă aceste cerințe nu sunt prevăzute în mod expres la 
articolul 13 din Directiva privind returnarea: 

1. Autoritățile statelor membre au obligația de a refuza executarea deciziilor de returnare care 
implică îndepărtarea unui resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă într-o țară 
în care nu există un tratament adecvat (articolul 5 litera (c) din Directiva privind 
returnarea97); 

                                                 
96  Domeniul de aplicare este limitat la refugiați. 
97 În conformitate cu articolul 5 litera (c) din Directiva privind returnarea, statele membre sunt obligate, “la punerea în 
aplicare a prezentei directive, să acorde atenția cuvenită, printre altele: (c) stării de sănătate a resortisantului în cauză al unei 
țări terțe. ”Potrivit Hotărârii CJUE în cauza Abdida, articolul 5 litera (c) din Directiva privind returnarea, împreună cu 
articolul 19 alineatul (2) și articolul 47 din CDF, impun statelor membre să nu îndepărteze/returneze resortisanții țărilor terțe 
care suferă de boli grave atunci când nu există un tratament adecvat în țara lor de origine. 
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2. Obligația de a recunoaște efectul suspensiv automat al unei căi de atac exercitate împotriva 
unei decizii prin care se dispune ca un resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală 
gravă să părăsească teritoriul unui stat membru, atunci când executarea acstei decizii îl poate 
expune pe resortisantul în cauză unui risc serios de deteriorare gravă și ireversibilă a stării 
sale de sănătate (articolul 13 din Directiva privind returnarea); și 

3. Obligația de a acorda asistență medicală resortisantului în cauză al unei țări terțe, asigurând 
accesul la servicii medicale de urgență și la tratamentul de bază al bolilor în așteptarea 
soluționării căii de atac (articolul 14 din Directiva privind returnarea).  

 

Migranților ilegali le-au fost recunoscute toate aceste drepturi în temeiul articolului 19 
alineatul (2) și al articolului 47 din CDF, interpretate în lumina cerințelor stabilite de CEDO 
pe baza articolelor 3 și 13 din Convenție, precum și a dispozițiilor Directivei privind 
returnarea. 

 

Aplicarea la nivel național a articolului 19 alineatul (2) din CDF 

Cele două fișe de caz prezentate în această secțiune pun în evidență câteva dintre efectele 
juridice importante pe care principiul nereturnării le poate avea asupra interpretării legislației 
UE și celei naționale. Este deosebit de important să subliniem că, deși articolul 19 
alineatul (2) din CDF este numit “principiu ” , acest articol consacră un drept absolut. 
Termenul de “principiu ”a creat confuzii pentru anumite instanțe naționale din statele membre 
nou intrate, acestea considerându-l ca fiind un simplu principiu care nu are efect direct în 
cadrul procedurilor naționale. Curtea Constituțională și Curtea Supremă din Croația au 
considerat că acesta nu poate constitui un temei juridic pentru neaplicarea legislației 
naționale,98 cu toate că Explicațiile cu privire la articolului 19 alineatul (2) din CDF, precum 
și jurisprudența CJUE recunosc în mod clar principiul nereturnării  ca drept ce are efect 
direct. 

Așa cum a subliniat în mod corect Curtea Constituțională a Sloveniei, principiul 
nereturnării,  consacrat de articolul 19 alineatul (2) din CDF și de articolul 3 din Convenție, 
este un drept absolut (vezi fișa de caz nr. 12). Curtea Constituțională a interpretat articolul 
18 din Constituție în lumina articolului 19 din CDF și a considerat că dispozițiile naționale 
care limitează dovezile și motivele pe care o persoană le poate aduce în sprijinul cererii de 
reînnoire a protecției subsidiare sunt neconstituționale. Tribunalul de dreptul muncii din 
Bruxelles a formulat o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare în cauza Abdida. 
CJUE a precizat că, deși legislația secundară a UE nu prevede în mod expres anumite garanții 
procedurale (cum ar fi efectul suspensiv al căii de atac exercitate împotriva ordinului de 
îndepărtare), articolul 19 alineatul (2) din CDF trebuie interpretat în sensul că garantează 
respectarea acestor garanții procedurale în cazul în care întoarcerea resortisantului unei țări 
terțe care suferă de o boală gravă i-ar pune în pericol sănătatea sau viața din cauza lipsei unui 
tratament medical adecvat în țara de origine. 

                                                 
98 Curtea Constituțională a Republicii Croația, 17 decembrie 2013, U-III-5890/2013, cauză adusă la cunoștința Grupului de 
lucru ACTIONES de către Nika Bacic Selanec, membră a Grupului de lucru. 
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Concluzii  – Dialogul judiciar 

Dialogul judiciar, fie sub forma cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare, fie sub 
forma interpretării dreptului național într-un mod conform cu dreptul și jurisprudența UE, a 
dus la clarificarea efectelor Cartei UE în cadrul procedurilor de protecție internațională și al 
procedurilor de returnare. CJUE a elaborat noi norme de fond care nu au fost prevăzute clar 
de Directiva privind returnarea și care trebuie respectate de către instanțele naționale (a se 
vedea tehnica interpretării consecvente în Manualul ACTIONES privind tehnicile de 
interacțiune judiciară). Curtea Constituțională a Sloveniei a contribuit și ea la eliminarea 
unor cerințe procedurale care, în cele din urmă, ar fi putut duce la încălcarea principiului 
nereturnării. 

În urma hotărârii pronunțate în cauza Abdida, tribunalele de dreptul muncii din Belgia au 
aplicat cu strictețe obligația care rezultă din jurisprudența Simmenthal de a nu aplica 
dispozițiile de drept intern aflate în conflict cu Directiva privind returnarea, astfel cum a fost 
interpretată de către CJUE. O abordare similară a avut și Curtea Constituțională a Sloveniei, 
chiar în absența unei întrebări preliminare adresate în prealabil CJUE. 

Faptul că instanțele naționale au înlăturat, în mod consecvent, aplicarea dispozițiilor de drept 
intern aflate în conflict cu interpretarea CJUE a contribuit la apariția modificărilor legislative 
care pun în concordanță legislația națională cu cerințele UE (articolul 19 alineatul (2) din 
CDF în cadrul procedurilor de protecție internațională și al procedurilor de returnare). 

În cauza Abdida, CJUE s-a angajat, de asemenea, într-o formă de interacțiune judiciară 
indirectă la nivel extins. CJUE a analizat jurisprudența CEDO cu privire la aplicarea 
principiului nereturnării în cazurile medicale în temeiul articolului 3 din Convenție (cum ar fi 
cauza N. împotriva Regatului Unit), pentru a elabora, în conformitate cu articolul 19 alineatul 
(2) din CDF, cerințe similare în cazuri similare. O trimitere similară la jurisprudența CEDO a 
fost făcută de Curtea Constituțională a Sloveniei, care s-a referit pe larg la jurisprudența 
CEDO pentru a stabili cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din CDF, în virtutea 
cărora Curtea a interpretat articolul 18 din Constituție privind interzicerea torturii și a 
tratamentelor inumane și degradante. 

 

Fișa de caz nr. 18 - refuzul de a acorda protecție subsidiară din motive medicale; principiul 
nereturnării în cazuri medicale; dialogul judiciar productiv dintre CJUE și CEDO 

Cauza de referință  

Cauza C-562/13, Abdida, Hotărârea CJUE din 18 decembrie 2014, ECLI:EU:C:2014:2453 

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare, Tribunalul de dreptul muncii din Bruxelles, 
25 octombrie 2013 

Hotărârea pronunțată ulterior de instanța națională, CALL, 156.951, Noiembrie 2015 
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Aspecte esenţiale 

Dacă legislația națională care nu pune la dispoziție o cale de atac care să suspende, în mod 
automat, executarea unui ordin de îndepărtare în cazul unui resortisant al unei țări terțe care 
suferă de o boală gravă, este compatibilă cu legislația UE privind azilul și imigrația și cu 
Carta UE. 

Un resortisant al unei țări terțe (RȚT) care suferă de o boală gravă și a cărui întoarcere în țara 
de origine îl poate expune unui risc de deteriorare gravă și ireversibilă a stării sale de sănătate 
trebuie să beneficieze de o cale de atac eficientă cu efect suspensiv automat asupra procedurii 
de îndepărtare/returnare, pe baza articolului 19 alineatul (2) și a articolului 47 din CDF, 
precum și a articolului 13 din Directiva privind returnarea. 

Instanțele naționale au înlăturat aplicarea dispozițiilor de drept intern incompatibile cu 
hotărârea preliminară pronunțată de CJUE în cauza Abdida. Ulterior, legea a fost modificată, 
urmând și o decizie a Curții Constituționale. 

 

Reprezentare sinoptică  

 

Reprezentare cronologică 

 
 

Descrierea speței (spețelor) 

a. În fapt  

Dlui Abdida, un cetățean nigerian diagnosticat cu HIV, i s-a acordat dreptul de ședere din 
motive medicale, acesta beneficiind totodată și de asistență socială. Ulterior, cererea de 
permis de ședere a fost respinsă pe motiv că țara sa de origine dispune de o infrastructură 
medicală adecvată. Dl Abdida a beneficiat în continuare de asistență medicală de urgență, dar 
nu și de asistență socială. Când a atacat decizia administrativă, dl Abdida nu a avut la 
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dispoziție o cale de atac cu efect suspensiv. El s-a plâns de lipsa căilor de atac cu efect 
suspensiv, precum și a drepturilor sociale în așteptarea soluționării litigiului, ceea ce a 
determinat Tribunalul de dreptul muncii din Bruxelles să adreseze CJUE două întrebări 
preliminare. 

Tribunalul de dreptul muncii din Bruxelles  a întrebat CJUE dacă Directivele privind azilul 
sau Carta UE impun statelor membre să pună la dispoziție „o cale de atac cu efect suspensiv 
asupra deciziei administrative prin care se refuză permisiunea de ședere și/sau protecția 
subsidiară și se dispune părăsirea de către persoana în cauză a teritoriul acelui stat" și să ofere 
asistență socială și medicală în așteptarea soluționării căii de atac împotriva refuzului de a 
acorda permisul de ședere pentru motive medicale. 

b. Aspecte de drept 

Dacă legislația națională care, pe de o parte, nu pune la dispoziție o cale de atac care să 
suspende în mod automat executarea unui ordin de îndepărtare și, pe de altă parte, limitează 
satisfacerea nevoilor de bază a persoanei în cauză la asistență medicală de urgență pentru 
întreaga durată a procedurilor judiciare, este compatibilă cu legislația UE privind azilul și 
imigrația și cu Carta UE. 

c. Motivarea CJUE  

Având în vedere interpretarea Directivei privind standardele minime oferită deja printr-o 
hotărâre pronunțată în aceeași zi (M'Bodj), CJUE a exclus aplicabilitatea Directivei privind 
standardele minime și Directivelor privind procedurile de azil și condițiilor de primire la 
cazurile medicale, considerând că nici protecția refugiaților, nici protecția subsidiară nu pot fi 
acordate din motive medicale. Cu toate acestea, CJUE nu a respins întrebările preliminare ca 
fiind inadmisibile, dar a reformulat întrebările adresate de instanța națională ca având 
legătură cu aplicarea Directivei privind returnarea și a Cartei UE. 

CJUE a considerat că actul atacat poate fi calificat drept o „decizie de returnare ”în sensul 
articolului 3 alineatul (4) din Directiva 2008/115. CJUE a continuat prin a stabili cerințele pe 
care trebuie să le îndeplinească căile de atac împotriva deciziilor de returnare în conformitate 
cu articolul 13 din Directiva privind returnarea. 

În primul rând, “unui resortisant al unei țări terțe trebuie să i se acorde o cale de atac eficientă 
pentru a putea contesta decizia prin care se dispune returnarea acestuia ”(punctul 43). 

În al doilea rând, trebuie să existe o “autoritate sau un organism competent să se pronunțe 
asupra căii de atac” , care “poate suspenda temporar executarea deciziei de returnare care este 
contestată, cu excepția cazului în care suspendarea temporară este deja aplicabilă în temeiul 
legislației naționale” . 

Cu toate că CJUE a interpretat articolul 13 din Directiva privind returnarea în sensul că nu 
impune ca o cale de atac împotriva unei decizii de returnare să aibă un efect suspensiv 
automat, acesta a considerat totodată că aceste dispoziții trebuie interpretate “ într-un mod 
compatibil cu articolul 19 alineatul (2) și articolul 47 din Cartă” . În conformitate cu articolul 
52 alineatul (3) din CDF, cerințele prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din CDF au fost 
interpretate de CJUE în lumina jurisprudenței CEDO privind interzicerea expulzării în cazuri 
medicale în temeiul articolului 3 din Convenție (N. împotriva Regatului Unit [GC], nr. 
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26565/05, § 42, CEDO 2008). CJUE a constatat că CEDO a recunoscut “dreptul de a rămâne 
pe teritoriul unui stat pentru a continua să beneficieze de asistență și servicii medicale, sociale 
sau de altă natură oferite de statul respectiv, [în cazul] deciziei de a îndepărta un străin care 
suferă de o boală fizică sau psihică gravă într-o țară în care mijloacele de tratare a acestei boli 
sunt inferioare celor disponibile în acel stat ”(punctul 47). 

Aceste cerințe derivate din jurisprudența CEDO se traduc în cadrul ordinii juridice a UE în 
obligația de a refuza executarea unei decizii de returnare care ar duce la îndepărtarea unui 
resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă într-o țară în care nu există un 
tratament adecvat (articolul 5 din Directiva 2008/115).  

După interpretarea cerințelor prevăzute la articolul 19 alineatul (2) din CDF în lumina 
cerințelor prevăzute la articolul 3 din Convenție, CJUE a interpretat cerințele articolului 47 
din CDF în lumina articolului 13 din Convenție și a jurisprudenței CEDO, interpretând 
cerințele privind căile de atac efective în astfel de cazuri (punctele 50-53). 

CJUE a concluzionat că articolele 5 și 13 din Directiva 2008/115, coroborate cu articolul 19 
alineatul (2) și articolul 47 din Cartă, trebuie interpretate în sensul că se opun unei legislații 
naționale care nu prevede o cale de atac având efect suspensiv asupra unei decizii de 
returnare a cărei executare poate expune resortisantul în cauză al unei țări terțe unui risc 
serios de deteriorare gravă și ireversibilă a stării sale de sănătate. 

d. Rezultat la nivel național (hotărârea ulterioară a instanței de trimitere) 

Ca urmare a răspunsului pozitiv al CJUE, în diferite cauze provenind de la Tribunalele de 
dreptul muncii s-a susținut că străinii care suferă de o boală gravă își păstrează dreptul la 
asistență socială în așteptarea soluționării căii de atac. În plus, Consiliul belgian al litigiilor 
în materie de străini  a recunoscut că un efect suspensiv automat ar trebui să aibă și căile de 
atac exercitate împotriva ordinului de a părăsi teritoriul statului atunci când boala 
reclamantului este atât de gravă încât îndepărtarea ar echivala cu returnarea interzisă de 
articolul 3 din Convenție (CALL, 156.951, noiembrie 2015)99. Cu toate acestea, nu au un 
efect suspensiv căile de atac exercitate împotriva deciziilor prin care se refuză acordarea 
dreptului sau permisiunii de ședere în Belgia100 (CALL, 159.427, 28 decembrie 2015). 
Efectul suspensiv automat a fost inițial recunoscut în absența legislației naționale și direct pe 
baza hotărârii preliminare a CJUE în cauza Abdida. 

Pe 10 aprilie 2014, a fost introdusă o modificare a Legii privind străinii, prin care se 
recunoaște efectul suspensiv automat al cererii de suspendare, care trebuie introdusă în 
termen de 10 zile de la notificarea ordinului de părăsire a teritoriului statului. 

 

 

 

 

 

                                                 
99  Cauzele se găsesc în baza de date REDIAL.  
100  Aici din motive umanitare sau medicale, în conformitate cu articolul 9 din Legea privind străinii.  
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Analiză  

a. Rolul Cartei   

Articolul 19 alineatul (2) a fost considerat aplicabil în cazurile în care resortisanții țărilor terțe 
se opun îndepărtării din motive medicale. CJUE a considerat că protecția subsidiară nu poate 
fi acordată pe motive medicale, însă motivele medicale, cum ar fi o boală gravă, ar trebui să 
fie luate în considerare atunci când se discută dacă a fost respectat principiului nereturnării. 

b. Dialogul judiciar  

Dialogul judiciar orizontal între CJUE și CEDO: CJUE a analizat dacă o evaluare privind 
respectarea principiului nereturnării este necesară în temeiul Directivei privind returnarea. 
Citând jurisprudența CEDO în N. împotriva Regatului Unit, Curtea a susținut că, în cazuri 
excepționale, îndepărtarea unui resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă într-o 
țară în care nu există un tratament adecvat poate încălca principiul nereturnării. 

Conform articolului 52 alineatul (3) din CDF, standardele de protecție a drepturilor omului 
care au un echivalent în Carta UE trebuie, de asemenea, interpretate în contextul drepturilor 
CDF corespunzătoare. Prin urmare, interpretarea articolului 3 din Convenție de către CEDO 
în N. împotriva Regatului Unit trebuie să fie inclusă în domeniul de aplicare al articolului 19 
alineatul (2) din CDF și al articolului 5 din Directiva privind returnarea. Curtea susține că, în 
cazul în care returnarea unui RȚT poate duce la o vătămare gravă și ireparabilă, “ resortisantul 
țării terțe trebuie să poată beneficia în astfel de circumstanțe de o cale de atac cu efect 
suspensiv, pentru a garanta că decizia de returnare nu este executată înainte ca o autoritate 
competentă să aibă posibilitatea de a examina o obiecție ”întemeiată pe încălcarea 
principiului nereturnării atât conform Directivei privind returnarea, cât și conform Cartei 
(articolul 19 alineatul (2) și articolul 47). (punctul 50) 

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare  formulată de Tribunalul de dreptul 
muncii din Bruxelles pentru a stabili dacă legislația națională este în conformitate cu 
legislația secundară a UE și Carta UE. 

Interpretare consecventă la nivelul hotărârii pronun țate ulterior de instanța națională, 
întrucât Tribunalul de dreptul muncii a susținut că străinii care suferă de o boală gravă își 
păstrează dreptul la asistență socială în așteptarea soluționării căii de atac și, totodată, a fost 
recunoscut efectul suspensiv al căii de atac exercitate împotriva ordinului de a părăsi 
teritoriul statului în cazul în care boala reclamantului este atât de gravă încât îndepărtarea ar 
echivala cu o returnare. 

c. Soluții adoptate 

Accesul la beneficii sociale și efectul suspensiv al căii de atac exercitate împotriva ordinului 
de a părăsi teritoriul statului în cazul în care boala reclamantului este atât de gravă încât 
îndepărtarea ar echivala cu o returnare 

d. Impactul hotărârii CJUE:  

Hotărârea CJUE stabilește astfel trei cerințe principale: 
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1. Obligația de a refuza executarea unei decizii de returnare care implică îndepărtarea unui 
resortisant al unei țări terțe care suferă de o boală gravă într-o țară în care nu există un 
tratament adecvat (articolul 5 din Directiva privind returnarea); 

2. Obligația de a de a recunoaște efectul suspensiv automat al unei căi de atac exercitate 
împotriva unei decizii prin care se dispune ca un resortisant al unei țări terțe care suferă de o 
boală gravă să părăsească teritoriul unui stat membru, atunci când executarea acstei decizii îl 
poate expune pe resortisantul în cauză unui risc serios de deteriorare gravă și ireversibilă a 
stării sale de sănătate (articolul 13 din Directiva privind returnarea); și 

3. Obligația de a acorda asistență medicală resortisantului în cauză al unei țări terțe, asigurând 
accesul la servicii medicale de urgență și la tratamentul de bază al bolilor în așteptarea 
soluționării căii de atac (Articolul 14 Directiva privind returnarea). 

 

Migranților ilegali le-au fost recunoscute toate aceste drepturi în temeiul articolului 19 
alineatul (2) și al articolului 47 din CDF, interpretate în lumina cerințelor stabilite de CEDO 
pe baza articolelor 3 și 13 din Convenție. 

e. Alte cauze relevante 

Hotărârile CEDO citate de CJUE: 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat că, atunci când un stat decide să returneze 
un străin într-o țară în care există motive serioase de a crede că acesta va fi expus unui risc 
real de tratamente contrare articolului 3 din Convenție, dreptul la o cale de atac efectivă 
prevăzut la articolul 13 din Convenție impune ca o cale de atac care să permită suspendarea 
executării deciziei de returnare să fie disponibilă, ipso iure, persoanelor în cauză (a se vedea, 
printre altele, Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele Gebremedhin 
[Gaberamadhien] împotriva Franței, nr. 25389/05, § 67, CEDO 2007-II și Hirsi Jamaa și 
alții împotriva Italiei [GC], nr. 27765/09, § 200, CEDO 2012). Rezultă din cele de mai sus că 
articolele 5 și 13 din Directiva 2008/115, coroborate cu articolul 19 alineatul (2) și articolul 
47 din Cartă, trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care nu 
prevede o cale de atac cu efect suspensiv asupra deciziei de returnare a cărei executare poate 
expune resortisantul în cauză al unei țări terțe unui risc serios de deteriorare gravă și 
ireversibilă a stării sale de sănătate. 

Vezi, de asemenea, cauza Tall în secțiunea referitoare la articolul 47 din CDF. 

Alte cauze relevante pentru aplicarea articolului 19 alineatul (2) din CDF pot fi găsite în baza 
de date ACTIONES. Pentru incompatibilitatea dintre normele de procedură naționale privind 
reînnoirea protecției subsidiare și articolul 19 din CDF, vezi, în special, Curtea 
Constituțională a Sloveniei, U-I-189/14, Up-663/14. 
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ARTICOLUL 24 CARTA UE  – drepturile copilului în procedurile de azil și de 
returnare  

Prezentare generală a problematicii articolului 24 CDF  

Drepturile prevalente ale copilului sunt stipulate în articolul 24 al Cartei, care cuprinde trei 
alineate: “ (1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării 
lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi 
privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. 2.  În toate acțiunile referitoare la 
copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul 
superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. 3. Orice copil are dreptul de a 
întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția 
cazului în care acestea sunt contrare interesului său. ”[sublinierile noastre] 

Trebuie evidențiat că articolul 24(2) al Cartei menționează în mod expres interesul superior al 
copilului, pe care autoritățile publice și instituțiile private trebuie să îl ia în considerare cu 
prioritate în deciziile pe care le iau. Prin urmare, aceasta include și procedurile din domeniul 
imigrației.  

Conform explicațiilor Cartei, articolul 24 al Cartei se fundamentează pe Convenția privind 
drepturile copilului adoptată la New York pe 20 noiembrie 1989 și ratificată de toate statele 
membre. Prin urmare, orice decizie referitoare la un minor, indiferent de statutul legal al 
acestuia, trebuie să aibă la bază respectarea drepturilor copilului, stipulate nu numai de Cartă, 
ci și de Convenția ONU privind drepturile copilului (CDC). Toate statele membre au semnat 
Convenția, însă Irlanda nu a adoptat legislația națională pentru implementarea acesteia, ceea 
ce a condus în practica judiciară la o diminuare a statutului legal și a forței conceptului de 
‘ interes superior al copilului ’în cadrul procedurilor din domeniul migrației.101 

Conform Manualului FRA privind azilul și migrația, ‘ interesul superior al copilului ’este 
fundamental, iar autoritățile publice trebuie să îl ia în considerare cu prioritate în adoptarea 
oricăror acțiuni vizând minorii. De asemenea, acest drept fundamentează prevederile 
specifice ale legislației UE în relație cu minorii neînsoțiți.102 

Drepturile și interesele copilului au, de asemenea, o importanță specială în cadrul 
procedurilor de acordare a azilului și de returnare care vizează minorii neînsoțiți. Aceste 
drepturi pot fi luate în considerare în relație cu sau sub incidența dreptului la viața de familie 
prevăzut de articolul 7 al Cartei și de articolul 8 al Convenției. Se poate observa că interesul 
superior al copilului este recunoscut în cadrul articolului 24(2) al Cartei ca având statutul de 
factor care ‘ trebuie să fie considerat primordial’ , iar articolul 8 al Convenției menționează 
interesul superior al copilului ca pe o condiție căreia trebuie să i se acorde  ‘suficientă 
importanță’ .103 Cu toate acestea, în practică, atât CJUE, cât și CEDO au acordat prioritate 
drepturilor copilului în procedurile din domeniul migrației și au pronunțat soluții similare 
                                                 
101  Vezi, în special, Dos Santos împotriva ministrului justiției și egalității [2015] IECA 210 și C.I. ministrului justiției și 
egalității [2015] IECA 192. Cea de-a doua cauză poate fi găsită în baza de date ACTIONES. 
102  Manual de drept European privind azilul, frontierele și migrația, ediția 2014, p.217, disponibil online la 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/handbook-law-asylum-migration-borders-2nded_en.pdf  
103  Cerința de a acorda suficientă importanță interesului superior al copilului în cadrul evaluării proporționalității, conform 
articolului 8, este un principiu încetățenit prin jurisprudența CEDO: Boultif împotriva Elveției [2001] CEDO 49; Nunez 
împotriva Norvegiei, nr. 55597/09 (CEDO, 28 iunie 2011); Jeunesse împotriva Olandei, nr. 12738/10 (CEDO, 3 octombrie 
2014). 
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atunci când măsurile privind migrația sau deportarea aveau un impact negativ asupra 
interesului superior al copilului. 

În hotărârea Tarakhel împotriva Elveției (para. 99), CEDO a menținut următoarele: 

Curtea a stabilit că este important să se ia în considerare faptul că vulnerabilitatea extremă a 
copilului reprezintă factorul hotărâtor, care prevalează asupra considerentelor legate de statutul 
de imigrant ilegal (vezi Mubilanzila Mayeka și Kaniki Mitunga împotriva Belgiei, nr. 13178/03, § 
55, CEDO 2006-XI, și Popov împotriva Franței, nr. 39472/07 și nr. 39474/07, § 91, 19 ianuarie 
2012). Copiii au nevoi specifice, legate în special de vârsta și lipsa de independență a acestora, 
dar și de statutul lor de solicitanți de azil. De asemenea, Curtea a observat că Convenția cu 
privire la drepturile copilului încurajează statele să ia măsurile necesare pentru a se asigura că 
un copil care caută să obțină statutul de refugiat beneficiază de protecția și asistența umanitară 
corespunzătoare, indiferent dacă este singur sau însoțit de părinții săi (în această privință, vezi 
cauza Popov, citată mai sus, § 91). 

Instrumentele SECA104 și Directiva privind returnarea105 cuprind prevederi specifice în 
scopul asigurării respectării interesului superior și drepturilor minorilor neînsoțiți, considerați 
grup vulnerabil.106 

CJUE a avut ocazia de a analiza incidența dreptului prevăzut de articolul 24 în ceea ce 
privește minorii neînsoțiți care fac obiectul procedurilor de transfer prevăzute prin 
Regulamentul Dublin în cauza MA, BT și DA împotriva secretarului de stat al Ministerului de 
Interne.107 În cauză era vorba despre trei minori neînsoțiți care au depus cereri de azil în 
Italia, respectiv Olanda, înainte de a sosi în Marea Britanie, și care s-au opus returnării lor în 
aceste state membre, deși nu aveau familie prezentă legal în Marea Britanie. În stabilirea 
statului membru responsabil de evaluarea cererii de azil, conform articolului 6 al 
Regulamentului Dublin II, CJUE a făcut referire la articolul 24(2) al Cartei. Curtea a susținut 
că “deși articolul 6(2) al Regulamentului nr. 343/2003 nu face în mod expres referire la 
interesul superior al copilului, acesta nu poate fi interpretat de o manieră care ar conduce la 
încălcarea acestui drept fundamental. ”(alin. 58, 59). În contextul cauzei la care se face 
referire, Curtea a concluzionat că articolul 24(2) al Cartei stipulează că procedura pentru 
stabilirea statului membru responsabil nu poate fi prelungită mai mult decât este necesar, “și 
trebuie să asigure că minorii neînsoțiți au acces prompt la procedurile de stabilire a statutului 
de refugiat ”(alin.60) 

CJUE a concluzionat că, în absența unui membru al familiei care este prezent în mod legal 
într-un stat membru, statul în care este prezent fizic minorul este responsabil de analizarea 
unei astfel de solicitări. Articolul 24(2) al Cartei a fost considerat punctul de referință al 
interpretării legislației secundare cu impact asupra minorilor, chiar și atunci când aceasta nu 
prevede în mod expres drepturile sau interesul superior al copilului. Prin urmare, hotărârea 

                                                 
104  Articolul 25 al Directivei revizuite privind procedurile de azil; articolele 11(3) și 24 al Directivei revizuite privind 
condițiile de primire; articolul 31 Directivei revizuite privind standardele minime; articolele 6, 8, 11 ale sistemului Dublin III 
(Regulamentul (UE) Nr. 604/2013). 
105  Vezi în special articolul 10. 
106  Vezi articolul 3(9) al Directivei privind returnarea. 
107 MA, BT și DA împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne, C-648/11, hotărârea CJUE din 6 iunie 2013, 
întrebare preliminară formulată de Curtea de Apel din Marea Britanie, ECLI:EU:C:2013:367. 
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preliminară a CJUE, deși viza interpretarea prevederilor Regulamentului Dublin II, este 
relevantă și pentru drepturile copiilor în cadrul altor proceduri de azil sau de returnare. 

Spre deosebire de Carta drepturilor fundamentale a UE, Convenția nu stipulează în mod 
expres protecția drepturilor și intereselor copilului. Însă acestea sunt luate în considerare de 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudența sa referitoare la articolele 3 și 8 ale 
Convenției. Mubilanzila Mayeka și Kaniki Mitunga împotriva Belgiei reprezintă o astfel de 
speță de referință, în care Curtea de la Strasbourg a constatat mai multe încălcări ale 
articolelor 3 și 8 ale Convenției de către Belgia, pentru deținerea unui minor neînsoțit, în 
vâstă de cinci ani, într-un centru de tranzit pentru adulți străini; și pentru expulzarea 
minorului și condițiile în care acesta a fost expulzat către țara sa de origine. Simpla expulzare 
a minorului a fost considerată, în circumstanțele cauzei, tratament inuman.108 Acest lucru se 
datorează în mod special ‘nevoilor specifice și vulnerabilității extreme ’a minorilor care 
solicită azil și care au nevoie de “protecție specială.”109  

În cadrul transferurilor Dublin, drepturile copilului sunt analizate mai frecvent de instanțele 
naționale de judecată sub auspiciile articolului 8 al Convenției, decât ale articolului 24 al 
Cartei, considerat a reflecta articolul 7 al Cartei. Instanțele naționale par să evalueze 
conformitatea procedurilor de azil din perspectiva interesului superior al copilului, fără a 
diferenția în mod necesar între articolul 8 al Convenției și articolele 7 sau 24 ale Cartei în 
ceea ce privește căile de atac și statutul legal.110 Tribunalul Superior din Marea Britanie, în 
cauza ZAT și alții (discutată mai jos) a pronunțat o hotărâre de referință privind prioritizarea 
reunificării familiei minorului neînsoțit conform articolului 8 al Convenției în locul aplicării 
procedurilor de reunificare conform Dublin III.111  

Aplicarea articolului 24 CDF la nivel național 

Cauzele analizate în cadrul prezentei secțiuni implică drepturile copiilor care sunt minori 
neînsoțiți, și ori sunt solicitanți de azil, ori fac obiectul procedurii de expulzare și sunt 
deținuți pe perioada prelucrării cererilor de azil. Alte cauze care implică drepturile copiilor 
fac parte din jurisprudența privind articolul 7 al Cartei. Suplimentar, baza de date 
ACTIONES include o cauză interesantă în care s-a formulat o cerere de pronunțare a unei 
hotărâri preliminare (C-133/15 cauza pe rol Chavez-Vilchez și alții ), privind drepturile la 
asistență socială și prestații sociale ale mamei unui copil care este cetățean UE și care nu are 
drept de rezidență, conform legislației olandeze.112 Cauze asemănătoare au fost judecate în 
Marea Britanie, unde Curtea Supremă a trebuit să cântărească interesul superior al copiilor, 
care sunt cetățeni britanici, prin urmare cetățeni UE, și care sunt afectați de decizia expulzării 
sau deportării unuia sau ambilor părinți, străini fără drept de rezidență. 113 Interesul superior 
al copilului a fost considerentul primordial, care a cântărit mai greu decât faptul că mama a 

                                                 
108 Mubilanzila Mayeka și Kaniki Mitunga împotrriva Belgiei, cererea nr. 13178/03, hotărârea din 12 octombrie 2006. 
109  Tarakhel împotriva Elveției, cererea nr. 29217/12, 4 noiembrie 2014, alin. 119. 
110  Cu excepția Consiliului de Stat, care interpretează că articolul 24 al Cartei nu stipulează un drept fundamental, ci numai 
niște principii care nu instituie obligații specifice statelor membre. Vezi a doua fișă de caz discutată în cadrul prezentei 
secțiuni. 
111 Tribunalul Superior din Marea Britanie, Statul în cauza cererii înaintate de ZAT, IAJ, KAM, AAM, MAT, MAJ și LAM 
împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne, R/15401/2015; JR/154015/2015 
112  Curtea Administrativă Supremă din Utrecht, ECLI:NL:CRVB:2015:665 
113  Curtea Administrativă Supremă din Marea Britanie, ZH (Tanzania) împotriva secretarului de stat al Ministerului de 
Interne [2011] UKSC 4 (1 februarie 2011). 
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conceput copiii pe când avea deja un statut legal precar (în procedură de azil, sau după ce i se 
respinsese protecția subsidiară/statutul de refugiat). 

În lumina interpretărilor juridice diferite la nivel național ale articolului 24 al Cartei, este 
important de menționat că articolul 24 al Cartei are statut legal independent față de articolul 3 
al CNUDC, iar statele membre sunt ținute să pună în aplicare integral articolul 24, precum și 
interpretarea CEDO a articolului 8 al Convenției în ceea ce privește asigurarea interesului 
superior al copilului (articolul 52(3) al Cartei). 

 

Concluzii  – Dialogul judiciar 

Prin intermediul procedurii cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare (M.A. și alții), 
CJUE a avut ocazia de a clarifica efectele articolului 24(2) CDF în cadrul procedurilor Dublin 
II. Curtea a extins protecția drepturilor fundamentale incluzând obligația de a nu transfera 
minori neînsoțiți dacă aceștia nu au membri ai familiei în statul membru de transfer. 

Instanțele de fond și curțile supreme din Marea Britanie (statul de trimitere în cauza M.A. și 
alții ) și alte state membre au făcut trimitere la hotărârea preliminară din cauza M.A. și alții , 
dar au ajuns la rezultate diferite. Prin urmare, deși se utilizează aceeași tehnică de interacțiune 
judiciară  – interpretarea consecventă, rolul articolului 24 CDF nu este aplicat în mod uniform 
în diferitele proceduri de azil. În cadrul procedurilor Dublin, se pare că articolul 24 CDF și 
articolul 8 al Convenției au fost aplicate în vederea consolidării drepturilor fundamentale ale 
minorilor neînsoțiți, respingându-se transferurile Dublin în temeiul acestor prevederi. În 
procedurile de returnare, articolului 24 CDF nu i s-a recunoscut efectul susținut, de 
respingere a deportării minorilor care suferă de stres posttraumatic. (Consiliul de Stat 
Olandez, hotărârea din 20 ianuarie 2014114) Jurisprudența trimisă de colaboratorii 
ACTIONES reflectă faptul că interpretarea consecventă nu este suficientă pentru a obține 
efecte similare ale articolului 24 CDF la nivelul tuturor statelor membre ale UE și al tuturor 
procedurilor de azil. Prin urmare, se recomandă utilizarea procedurii cererii de pronunțare a 
unei hotărâri preliminare pentru clarificarea sferei de aplicare și a efectelor articolului 24 
CDF dincolo de faptele specifice ale cauzei M.A. și alții. 

Cauza din România a indicat o utilizare interesantă a invalidării unei hotărâri administrative 
prin care se respingea protecția internațională în mod direct, în temeiul jurisprudenței CEDO 
privind dreptul fundamental de menținere a legăturii dintre un copil și părinții acestuia. În 
special, a evidențiat faptul că se poate solicita statelor să adopte măsuri pozitive pentru a 
asigura punerea în aplicare efectivă. 

 

Fișa de caz nr. 19  – drepturile minorilor neînso țiți de a se reuni cu membrii familiei, ca 
parte a dreptului la familie și viață privată; interesul superior al copilului și dreptul 
acestuia la viața de familie prevalează asupra procedurii Dublin în scopul reunificării 
familiei  

 

                                                 
114 Caz raportat de judecătoarea Catherine van Boven-Hartogh. 
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R (ZAT) împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne  

Aspecte esențiale 

Interacțiunea dintre articolul 8 al Convenției și articolul 24 al Cartei, în urma hotărârii 
preliminare a CJUE în cauza MA și alții  (C-648/11); 

Utilizarea creativă a interpretării consecvente de către Tribunalul Superior din Marea 
Britanie, pentru a proteja atât dreptul la viața de familie, cât și procedura de reunificare 
conform Dublin III  

 

Pe scurt 

Descrierea cauzei 

a. În fapt 

Cauza include șapte reclamanți. La momentul depunerii cererii, reclamanții 1-4 locuiau în 
‘junglă  ’– o colonie temporară,  ad hoc pentru refugiați de la periferia orașului Calais. 
Reclamanții 1-3 erau minori, iar reclamantul 4 suferă de o boală psihică și este dependent de 
alt reclamant. Reclamanții 5-7 se află în Marea Britanie și se bucură de statutul de refugiați, 
iar doi dintre aceștia sunt desfășoară activități cu caracter lucrativ remunerate. Reclamanții 1-
4 sunt rude, fiind frați/surori ai reclamanților 5-7.  

Reclamanții 1-4 nu au depus cereri de azil în Franța. Probele sugerează un fapt acceptat de 
tribunal (cu mențiunea că factorul decizional primar poate ajunge la o concluzie diferită), și 
anume că există probleme semnificative pentru minorii care depun cereri de azil în Franța și, 
mai mult, există întârzieri în funcționarea sistemului Dublin în Franța. De asemenea, este 
incontestabil că condițiile de trai din ‘junglă ’sunt deplorabile și nesănătoase, neexistând 
condiții de igienă de bază, electricitate, alimentare cu apă etc. și, mai mult, acesta constituie 
un loc nesigur pentru persoanele vulnerabile, existând rapoarte privind acte de violență larg 
răspândite, inclusiv trafic de persoane și violuri.  

Reclamanții 1-4 solicită revizuirea unei decizii a secretarului de stat prin care se refuză 
acordarea permisiunii de a intra pe teritoriul Marii Britanii, în temeiul articolului 8 al 
Convenției, în baza relației de rudenie cu solicitanți de azil recunoscuți legal din Marea 
Britanie. Dimpotrivă, secretarul de stat susține că persoanele în cauză ar trebui să formuleze o 
cerere de azil în Franța, urmată de o cerere de transfer către Marea Britanie, în baza 
Regulamentului Dublin III. 

 

Țara

• Marea Britanie

Domeniul

• Transferuri Dublin

• Drepturile minorilor

Trimiteri la legislația UE

• Regulamentul 
604/2013/UE (Dublin 
III)

• Articolul 7 al Cartei 
Drepturilor 
Fundamentale

Organism legal și/sau 
judiciar

• Tribunal Superior 
(Migrație și azil) -
Anglia și Țara Galilor

Tehnica de interacțiune 
judiciară

• Trimitere la hotărârile 
pronunțate de CEDO

• Trimitere la hotărârile 
pronunțate de Curtea 
de Justiție a UE

Măsuri reparatorii

• Hotărârea 
administrativă inițială 
prin care se refuză 
permisiunea de a intra 
pe teritoriul Marii 
Britanii este anulată



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

133 

 

b. Probleme juridice 

Dacă o persoană are dreptul imediat de a i se permite să intre pe teritoriul Marii Britanii în 
baza articolului 8 al Convenției sau dacă este necesară depunerea anterioară a unei cereri de 
transfer în statul membru în care se afla persoana respectivă, în conformitate cu 
Regulamentul Dublin. 

c. Raționamentul Curții 

Hotărârea este structurată pentru a reflecta echilibrul la care trebuie să se ajungă între două 
regimuri juridice care, deși nu sunt în conflict, se pot afla în situații de ‘ tensiune’ , și anume 
Convenția europeană a drepturilor omului  (și Legea privind drepturile omului din 1998, prin 
care se transpune Convenția în legislația britanică) și sistemul Dublin (și, mai larg, SECA). În 
cazurile în care, în procesul de analiză a cauzei individuale, aceste două sisteme conduc la 
concluzii opuse, Curtea a concluzionat (și acesta pare să fie un element acceptat deja ca un 
punct comun de către părți) că se impune efectuarea unei analize a proporționalității; în acest 
sens, Curtea citează hotărârea Curții Supreme în cauza EM, interpretând NS în Marea 
Britanie.  

Evaluarea proporționalității presupune un act clasic de cântărire a drepturilor individuale 
vizate (aici, dreptul la viața de familie prevăzut de articolul 8 al Convenției) și interesul 
public în cauză. În cadrul interesului public, interesul clasic privind integritatea procesului de 
migrație și dreptul suveran al statului de a-și controla granițele este dublat de un interes 
privind aplicarea și menținerea sistemului Dublin, care ar trebui să constituie un ‘ factor 
important ’în orice evaluare a proporționalității. Mai mult, Curtea reține că astfel de cauze 
implică în mod necesar o evaluare a circumstanțelor individuale și că sunt ‘cauze foarte 
sensibile la circumstanțe’ . 

În cauza de față, evaluarea proporționalității conduce la constatarea că refuzul permisiunii de 
a intra pe teritoriul țării ar constitui o încălcare disproporționată a dreptului reclamanților 
prevăzut de articolul 8 a Convenției dacă aceștia ar fi solicitanți de azil. Prin urmare, Curtea 
dispune că, dacă reclamanții ar fi solicitanți de azil în Franța, decizia secretarului de stat de a 
le refuza permisiunea de intrare ar trebui anulată. Această hotărâre a fost luată ținând cont de 
circumstanțele personale ale reclamanților, de condițiile de trai ale acestora în junglă și de 
întârzierile aferente punerii în aplicare a prevederilor regulamentului Dublin. 

Analiză 

a. Rolul Cartei 

Susținerile reclamantului menționează articolul 7 CDF, ca element subsidiar, însă fără a 
detalia. Hotărârea este pronunțată în temeiul articolului 8 al Convenției. Nu se mai face nicio 
altă mențiune privind CDF (în afară de o trimitere indirectă la NS și EM). 

b. Dialogul judiciar 

Există două situații majore în care o hotărâre judecătorească se bazează pe jurisprudența altor 
instanțe.  

 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

134 

 

În primul rând, evidențierea esenței dreptului prevăzut de articolul 8 al Convenției la acțiuni 
‘pozitive ’ale statului, pentru a permite reunificarea familiei, îngăduind unei persoane să se 
alăture unui membru al familiei din acel stat. Aici se face trimitere la hotărârile pronunțate de 
CEDO în cauzele Tuquabo–Tekle împotriva Olandei (cererea nr. 60665/00) și Mayeka și 
Mitunga împotriva Belgiei [2008] 46 EHRR 23, în special.  

În al doilea rând, tribunalul invocă hotărârile Curții de Justiție din cauzele conexe C-411/10 și 
C-493/10 NS împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne EU:C:2011:865, [2011] 
ECR I-13905 și în special în cauza EM (Eritrea) [2014] AC 1321 pentru a stabili care este 
abordarea adecvată într-o situație în care pot apărea tensiuni între obligațiile prevăzute de 
Convenție și cele prevăzute de SECA. Aici, Tribunalul urmează concluzia din cauza EM 
privind aplicarea unui test de tip Soering, care necesită o evaluare individuală pentru 
completarea testului deficiențelor sistemice evidențiate în NS. (De asemenea, se face referire, 
în trecere, la cauza C-394/12 Abdullahi EU:C:2013:813, însă se apreciază că aceasta nu 
contribuie cu nimic suplimentar la evaluare.) 

c. Remedii 

Hotărârea administrativă inițială prin care se refuză permisiunea de a intra pe teritoriul Marii 
Britanii este anulată. 

 

Rezultatul aplicării judiciare a articolului 24 CDF 

Articolul 24 al Cartei a fost folosit ca standard pentru evaluarea legalității deținerii minorilor 
și copiilor nou-născuți ai căror părinți au solicitat azil în Estonia. Tribunalul din Tallinn a 
apreciat această măsură ca fiind o atingere disproporționată adusă drepturilor omului – 
dreptul la libertate, drepturile copilului. 

În cauza M.A. și alții , articolul 24 CDF a fost utilizat de CJUE în relație cu Regulamentul 
Dublin II din care decurge dreptul de ședere în ultimul stat membru și de a nu fi transferat al 
minorilor neînsoțiți. În cadrul procedurilor Dublin, instanța de judecată din Marea Britanie a 
invocat articolul 8 al Convenției pentru menținerea minorilor neînsoțiți alături de familia lor, 
deși nu erau întrunite condițiile formale prevăzute de procedurile Dublin. 
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ARTICOLUL 41 AL CARTEI UE  – dreptul la bună administrare în procedurile 
de azil și returnare  

 

Prezentare generală a problematicii articolului 41  

Articolul 41 al Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează dreptul la bună 
administrare ca pe un drept fundamental al oricărei persoane, indiferent că aceasta este 
cetățean al Uniunii sau nu. În consecință, orice persoană aflată în jurisdicția UE “are dreptul 
de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un 
termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. ”Dreptul la 
bună administrare este un drept mai larg, care include următoarele garanții: 

a. dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar 
putea să îi aducă atingere; 

b. dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime 
legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; 

c. obligația administrației de a-și motiva deciziile. 

În cauzele Mukarubega115 și Boudjlida116, CJUE a indicat în mod clar că articolul 41 CDF nu 
se aplică acțiunilor statelor membre. Cu toate acestea, dreptul de a fi ascultat se aplică atunci 
când statele membre acționează în limitele sferei de aplicare a legislației UE, în temeiul 
principiului dreptului la apărare. În același timp, celelalte garanții consfințite prin articolul 41 
CDF se aplică acțiunilor statelor membre ca parte a principiului bunei administrări, care este 
mai larg decât dreptul la apărare (H.N.117). Prin urmare, principiile generale ale legislației UE 
își păstrează importanța, chiar și după intrarea în vigoare a Cartei UE.118 

După cum se reiterează în cauza Sopropé119, autoritățile statului membru trebuie să respecte 
principiile generale ale UE ori de câte ori iau decizii care intră sub incidența legislației UE. 
Prin urmare, se impune respectarea drepturilor recunoscute prin aceste principii generale 
chiar și atunci când legislația aplicabilă nu prevede în mod expres o astfel de cerință 
procedurală (vezi fișa cauzei privind dreptul de a fi ascultat în proceduri de returnare). 

Este important de menționat că unele dintre garanțiile prevăzute de articolul 41 CDF sunt, de 
asemenea, garanții protejate în cadrul dreptului la un proces echitabil (articolul 47 CDF), 
precum dreptul de a fi ascultat și obligația motivării. Articolul 41 CDF și principiul bunei 
administrări garantează respectarea acestor drepturi în timpul fazei administrative, pe când 
articolul 47 CDF este aplicabil în cadrul fazei judiciare a procedurilor de azil și migrație. În 
practică, această delimitare nu este întotdeauna clară, după cum o indică și cauzele de tipul 
ZZ privind deciziile administrative pronunțate fără a divulga toate probele resortisanților unor 
                                                 
115 C166/13, Mukarubega, EU:C:2014:2336. 
116 C249/13, Boudjlida, EU:C:2014:2431. 
117 Conform CJUE, “dreptul la bună administrare, consfințit prin articolul 41 al Cartei, drept care reflectă un principiu  
general al legislației UE. ”(alin. 49) 
118 Mai multe detalii privind delimitarea dintre principiul protecției judiciare efective și drepturile consfințite prin articolele 
41, 47 și 48 se regăsesc în Modulul ACTIONES privind protecția judiciară efectivă. 
119  Cauza C-349/07, Sopropé, (recuperarea a posteriori a taxelor vamale la import), ECLI:EU:C:2008:746, alin. 36-38  
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țări terțe, din motive ce țin de siguranța națională.120 Principiul bunei administrări este adesea 
coroborat cu dreptul la apărare și articolul 47 CDF în procedurile de azil și migrație, datorită 
specificității acestor proceduri care presupun garanții și etape similare atât înaintea 
autorităților administrative, cât și a instanțelor de judecată naționale. Problemele invocate 
sunt complexe, precum deficiențe în asigurarea dreptului de a fi ascultat în proceduri 
administrative, care ar fi putut fi corectate în cadrul audierilor înaintea instanțelor naționale 
de judecată; sau circumstanțe în care o audiere completă în cadrul fazei administrative ar 
putea scuti instanțele de judecată naționale de audierea în persoană a solicitantului de azil. 
(vezi Sacko121).  

Articolul 41 CDF este tot mai des invocat în jurisprudența CJUE în materie de azil și 
migrație. Diferite instanțe de judecată din Franța, Irlanda, Olanda și Belgia au formulat 
cereri de hotărâri preliminare, astfel încât CJUE a avut oportunitatea de a clarifica 
următoareale aspecte: 

• statutul legal al dreptului de a fi ascultat (Mukarubega și Boudjlida); 

• conținutul dreptului de a fi ascultat (Boudjlida, M.M. (1)122) și M.M. (2)123); 

• condițiile procedurale pentru aplicarea dreptului de a fi ascultat invocat pentru prima dată 
în apel în fața curții supreme (Benallal124); pentru un comentariu privind cauza, vezi 
REDIAL Electronic Journal: Rights and Remedies in return proceedings [Jurnalul electronic 
REDIAL: drepturi și căi de atac în procedurile de returnare]. 

• căi de atac pentru încălcarea dreptului de a fi ascultat (G. și R.125).  

Conținutul dreptului de a fi ascultat a făcut obiectul unui număr considerabil de cereri de 
hotărâri preliminare formulate de instanțele irlandeze (M.M (1)); și, din nou, în M.M (2)); 
D. și A.;126 H. N.127. Numărul considerabil al acestor cereri de hotărâri preliminare poate fi 
explicat prin particularitățile care, până de curând, caracterizau procedura de acordare a 
protecției internaționale în Irlanda. (vezi Opinia AG Bot în Danqua). “ În timp ce majoritatea 
statelor membre au adoptat o procedură unică în cadrul căreia analizează cererea de azil 
formulată de persoana în cauză în lumina celor două forme de protecție internațională, Irlanda 
a introdus inițial două proceduri separate, pentru a examina o cerere de azil și, respectiv, o 
cerere de protecție subsidiară, depunerea celei de-a doua cereri fiind posibilă numai dacă 
fusese respinsă prima. ”(AG Bot, Opinie în Danqua, C-429/15, punctul 3). 

                                                 
120  Vezi fișa de caz 6 din Modulul ACTIONES privind protecția judiciară efectivă în care se comentează cauza ZZ C-
300/11, iar pe tema nedivulgării probelor din motive de securitate națională, vezi secțiunea privind articolul 47 CDF din 
acest Modul. 
121  Cauza este o cerere de hotărâre preliminară formulată de Tribunalul din Milano, în care se pune întrebarea dacă articolul 
46 al Directivei privind procedurile de azil interpretat în lumina articolului 47 CDF impune dreptul obligatoriu al 
solicitantului de azil de a fi ascultat înaintea unei instanțe de judecată naționale în cadrul procedurilor de apel împotriva unui 
refuz al cererii de azil în mod vădit neîntemeiat, atunci când solicitantul de azil a fost deja audiat integral în faza 
administrativă. 
122 C277/11, M.M. (1), EU:C:2012:744. 
123 Case C-560/14, M.M. (2), ECLI:EU:C:2017:101. 
124 C161/15, Benallal, EU:C:2016:175 
125 C383/13 PPU, G. and R., EU:C:2013:533. 
126 C175/11, D. and A., EU:C:2013:45. 
127 C604/12, N., EU:C:2014:302. 
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Este important să evidențiem că, spre deosebire de articolul 47 CDF, care are un drept 
corespondent în Convenție (articolul 6 al Convenției), articolul  41 CDF nu are un drept 
corespondent distinct prevăzut prin Convenție. Garanțiile prevăzute de articolul 6 al 
Convenției nu se aplică procedurilor administrative publice.128 

 

Rezumat 

Cerințele articolului 41 CDF, conform clarificărilor aduse de CJUE 

Suplimentar față de Cartă, garanțiile privind dreptul la bună administrare sunt prevăzute și 
prin legislația secundară specifică a UE (Directiva privind procedurile de azil, articolele 12-
18; Regulamentul Dublin III, articolele 3-7; Directiva privind returnarea, capitolul III). CJUE 
a clarificat aceste garanții și, în anumite cazuri, a adăugat cerințe concrete, care nu erau 
expres prevăzute prin legislația secundară a UE. În legislația referitoare la migrație, Directiva 
privind returnarea nici nu se referă expressis verbis la obligația statelor membre de a respecta 
dreptul de a fi ascultat al migranților ilegali înainte de luarea unei măsuri individuale care ar 
putea să aducă atingere persoanei în cauză, nici nu prevede care sunt consecințele legale în 
situațiile în care se constată o încălcare a acestui drept de către autoritățile competente. Cu 
toate acestea, conform CJUE, izvorul legal al obligației de a respecta dreptul de a fi ascultat 
în decursul procedurilor de returnare derivă din principiul general al dreptului la apărare.129 
(vezi, de asemenea, cauzele Boudjlida și G. și R. pentru proceduri de returnare). 

Constatările CJUE pe marginea dreptului de a fi ascultat în proceduri administrative tind să se 
suprapună în legislația privind azilul și migrația; acest lucru nu este surprinzător, deoarece, în 
practică, cele două domenii pot fi interrelaționate, de ex. solicitanți de azil a căror cerere a 
fost respinsă care fac obiectul – ulterior sau simultan – unei decizii de returnare emise de 
autoritățile competente.  

 

Temeiurile legale ale dreptului la bună administrare  

În special, CJUE a afirmat că “este clar din formularea articolului 41 al Cartei că acesta nu 
vizează statele membre, ci numai instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene. 
În consecință, o persoană care solicită permis de ședere nu poate invoca, în baza articolului 
41(2)(a) al Cartei, dreptul de a fi ascultat în toate procedurile legate de cererea sa.”130 CJUE 
a concluzionat că dreptul de a fi ascultat se aplică acelor acțiuni ale statelor membre care intră 
sub incidența legislației UE în baza principiului general al dreptului la apărare. 

În ceea ce privește dreptul persoanei de a avea acces la dosare administrative, CJUE a 
concluzionat că limitările acestui drept, atunci când acestea sunt prevăzute de legislația 
secundară a UE, trebuie să fie strict interpretate. Temeiurile obișnuite pentru limitarea acestui 
drept sunt securitatea națională, apărarea, siguranța publică (vezi articolul 12(1)(2) al 

                                                 
128 S. Prechal, “The Court of Justice and Effective Judicial Protection: What Has the Charter Changed? ”în Fundamental 
Rights in International and European Law: Public and Private Perspectives, Paulyssen, Takacs, Lazic; Van Rompuy (eds), 
ASSER Springer 2016. 
129  C383/13 PPU, M. G., N. R. împotriva Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ECLI:EU:C:2013:533, alin. 32. 
130  Vezi C141/12 și C372/12, YS și alții , EU:C:2014:2081, alin. 61; C-166/13, Mukarubega, EU:C:2014:2336, alin. 44; 
cauza C249/13, Khaled Boudjlida v Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ECLI:EU:C:2014:2431, alin. 32-33. 
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Directivei privind returnarea). Limitările nu pot avea efectul neprezentării niciunei informații 
privind probele utilizate de administrație împotriva respectivei persoane. Conform hotărârii 
pronunțate în cauza ZZ131, CJUE impune ca administrația să informeze persoana în cauză în 
privința elementelor esențiale ale acestor motive.132 

 

Conținutul dreptului la bună administrare  

Deocamdată, jurisprudența CJUE a vizat în principal dreptul de a fi ascultat ca parte a 
garanțiilor privind dreptul la bună administrare prevăzute de articolul 41 CDF. Dreptul de a fi 
ascultat, în interpretarea CJUE, garantează în ambele proceduri (azil și returnare) ocazia de a-
și face cunoscute opiniile în mod efectiv în timpul unei proceduri administrative și înainte de 
adoptarea unei decizii care ar putea aduce atingere intereselor sale.133 

De asemenea, acest drept impune autorităților să acorde atenția cuvenită observațiilor astfel 
înaintate de persoana în cauză, examinând atent și imparțial toate aspectele relevante ale 
cauzei și oferind o motivare detaliată a considerentelor care au condus la adoptarea 
hotărârii. 134 

După cum observă AG Mengozzi, dreptul de a fi ascultat are o funcție dublă:  “ în primul 
rând, să permită examinarea cauzei și stabilirea faptelor cât mai exact și corect cu putință și, 
în al doilea rând, să asigure că persoana în cauză este protejată în fapt. Scopul său este, în 
special, să asigure că orice decizie care aduce atingere unei persoane este adoptată 
cunoscând în întregime faptele, iar obiectivul acesteia este, în special, să permită autorității 
competente să corecteze o eroare sau să permită persoanei în cauză să prezinte informații 
referitoare la circumstanțele sale personale care vor cântări sau nu în favoarea adoptării 
deciziei sau a conținutului acesteia. ”(Opinie AG Mengozzi, M.M. (2), punctul 30) 

                                                 
131 C-200/11, ZZ, ECLI:EU:C:2013:363. Cauza este comentată în Modulul ACTIONES privind protecția judiciară efectivă. 
132  În plan național, dimensiunea exactă a comunicării informațiilor privind probele, practicată de administrație și acceptată 
de instanțele naționale, diferă, în funcție de statul membru. Vezi, de exemplu, instanțele din Marea Britanie după ZZ, cauza 
olandeză comentată în secțiunea privind articolul 47 CDF, și cauza poloneză. De exemplu, Curtea Regională 
Administrativ ă (CAR) din Var șovia (dosar nr. IV SA/Wa 1074/14): CAR a trebuit să analizeze dacă necomunicarea 
informațiilor și interzicerea dreptului de acces la dosare migrantului ilegal care face obiectul unei decizii de returnare și al 
unei interdicții de intrare s-au făcut în conformitate cu legislația națională și cu Directiva privind returnarea. In casu, 
persoana respectivă nu a fost informată cu privire la elementele esențiale ale motivelor pentru care a fost luată decizia de 
returnare. De asemenea, documentele clasificate care au constituit temeiul deciziei nu au fost dezvăluite persoanei în cauză. 
Cu toate acesta, curtea a acceptat probele respective, chiar dacă nu fuseseră dezvăluite persoanei în cauză. În această speță, 
nici străinul, nici avocatul nu au avut acces la documentele relevante, considerate a fi sub protecția secretului de stat. În 
pronunțarea hotărârii sale, CAR a invocat hotărârea Curții Supreme Administrative din Polonia (dosar nr. II OSK 2293/10), 
în care, de asemenea, documentele relevante nu fuseseră prezentate nici părții, nici avocatului acesteia, având în vedere 
necesitatea păstrării confidențialității documentelor. CAR a adoptat opinia restrictivă conform căreia confidențialitatea 
documentelor, deși limitează aplicarea principiilor procesului echitabil și egalității de arme între părțile la procedură, are 
temei legal. În primul rând, datorită faptului că dreptul la un proces echitabil nu este un drept absolut, și nu se încalcă 
principiul nereturnării în cazul în care RȚT este returnat. Curtea a evidențiat că expulzarea apelantului nu a presupus riscul 
încălcării ‘drepturilor de bază ale omului’, ca rezultat al returnării în țara de origine. În sprijinul acestui raționament, CAR a 
invocat cauzele conexe ale CJUE (C-402/05P și C-415/05P hotărârea pronunțată de Curte (Marea Cameră) în cauza Yassin 
Abdullah Kadi și Al Barakaat International Foundation, ECLI:EU:C:2008:461. A concluzionat că această limitare respectă 
articolele 12 și 13 ale Directivei privind returnarea. 
133  Vezi, inter alia, M.M (1), C-277/11, EU:C:2012:744, alin. 87; C-166/13, Mukarubega, EU:C:2014:2336, alin. 46; 
C249/13, Khaled Boudjlida v Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ECLI:EU:C:2014:2431, alin. 36 etc.  
134 M. M.(1) , C277/11, EU:C:2012:744, alin. 88; Mukarubega, C166/13, EU:C:2014:2336, alin. 48. 
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CJUE a respins recunoașterea unui drept automat la interviu și a dreptului de a cita sau de a 
interoga martori atunci când interviul are loc în toate procedurile pentru protecție subsidiară 
în cadrul celor două proceduri specifice, distincte, din Irlanda, pentru statutul de refugiat și 
pentru protecție subsidiară. Cu toate acestea, CJUE a admis: “Cu toate acestea, trebuie 
organizat un interviu atunci când anumite circumstanțe specifice, legate de elementele de 
care dispune autoritatea competentă sau de circumstanțele personale sau generale în care a 
fost înaintată cererea de protecție subsidiară, impun acest lucru în scopul examinării 
respectivei cereri în deplină cunoștință de cauză, iar acest aspect va fi stabilit de instanța de 
trimitere. ”(vezi C-560/14, M.M. (2), alin. 57) 

Căi de atac în cazul încălcării dreptului de a fi ascultat  

Conform hotărârii preliminare a CJUE în cauza G. și R. (C-383/13, ECLI:EU:C:2013:533), 
chiar dacă instanța de trimitere a stabilit că decizia privind prelungirea detenției a încălcat 
dreptul de a fi ascultat, această încălcare nu înseamnă că decizia este în mod automat 
nelegală.  În consecință,  aceasta nu impune în mod automat eliberarea resortisantului țării 
terțe în cauză. Înainte de a se pronunța asupra ‘nelegalității  ’deciziei respective,  instanța de 
trimitere trebuie să evalueze dacă,  în lumina circumstanțelor reale și legale ale cauzei,  
rezultatul procedurii administrative contestate ‘ar fi putut fi diferit dacă resortisanții țărilor 
terțe în cauză ar fi putut furniza informații care ar putea demonstra că detenția acestora ar fi 
trebuit să înceteze’ . 

În această privință, Curtea reamintește că scopul directivei este de a institui o politică efectivă 
privind expulzarea și repatrierea, în baza unor standarde comune, pentru ca persoanele 
respective să fie returnate de o manieră umanitară, cu deplina respectare a drepturilor 
fundamentale și demnității acestora. De asemenea,  utilizarea măsurilor coercitive trebuie să 
facă în mod expres obiectul principiului proporționalității, dar și al principiului eficacității, cu 
privire la mijloacele utilizate și scopurile urmărite. În ceea ce privește implementarea 
specifică de către instanțele naționale a constatărilor CJUE în cauza G. și R., vezi REDIAL 
Electronic Journal: Rights and Remedies in return proceedings, p.27. 

 

Aplicarea la nivel național a articolului 41 CDF 

Suplimentar față de aspectele ridicate în jurisprudența CJUE, instanțele naționale de judecată 
s-au confruntat cu diferite alte probleme, după cum indică jurisprudența transmisă de 
judecătorii și avocații care au participat la grupul de lucru ACTIONES. După cum ilustrează 
jurisprudența trimisă de instanțele estoniene și lituaniene, articolul 41(2) CDF ori este 
utilizat ca sursă suplimentară de interpretare ori sunt invocate garanții corespunzătoare în 
temeiul principiilor generale ale bunei administrări și obligației de a investiga.  

În Lituania, este ușor de remarcat din jurisprudența Cur ții Administrative Supreme (CAS) 
că prevederile Cartei sunt relevante în principal în materia azilului, administrației publice și a 
proceselor în instanță. În jurisprudența sa, CAS face foarte frecvent referire atât la Constituția 
națională, cât și la Cartă. Pe 7 iulie 2015, Curtea a trebuit să se pronunțe asupra refuzului 
Departamentului pentru Migrație de a reînnoi un permis de ședere pentru un solicitant. A 
justificat acest refuz în baza faptului că persoana în cauză nu a furnizat informații relevante 
nici despre activitățile sale viitoare în Lituania, nici despre locul său de reședință actual. În 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

140 

 

primă instanță, Curtea Administrativ ă Regională de la Vilnius a anulat decizia, motivând 
că aceasta s-a bazat numai pe prezumții, afirmații, și nu pe fapte stabilite; prin urmare, refuzul 
reînnoirii permisului de ședere a constituit o încălcare a articolului 8 al Legii administrației 
publice din Lituania și a articolului 41 CDF, oferindu-i solicitantului “o amânare irațional de 
scurtă pentru a prezenta date și informații relevante” . Această motivare a fost menținută de 
CAS. Curtea Supremă a făcut în mod explicit referire la articolul 41 CDF, ca exprimând o 
valoare legală generală de care ar trebui să se țină cont în interpretarea și aplicarea 
principiului bunei administrări în Lituania. Procedând astfel, Curtea a utilizat tehnica 
‘ interpretării consecvente ’pentru a evidenția principiul bunei administrări consfințit de 
articolul 8 al Legii administrației publice din Lituania în lumina Cartei.135 Același 
raționament a fost urmat și într-o cauză privind un solicitant minor care solicita încetarea 
detenției administrative. Și în această cauză, prin intermediul tehnicii interpretării 
consecvente, CAS a transpus articolul 41 al Cartei prin principiul național al bunei 
administrări în domeniul legislației privind migrația și azilul.136 

Deși alte instanțe naționale nu fac referire la fel de frecvent precum Curtea Administrativă 
Supremă din Lituania la articolul 41 CDF sau la principiile generale ale bunei administrări și 
dreptului la apărare, acestea pun în aplicare garanțiile consfințite prin aceste principii în baza 
legislației secundare a UE și a jurisprudenței CJUE și CEDO. Articolul 4 al Directivei privind 
standardele minime a constitut una dintre sursele pentru instituirea îndatoririlor privind buna 
administrare în sarcina autorităților publice competente. De exemplu, Tribunalul din 
Tallinn  a dedus obligația de a efectua o investigație individuală și imparțială în evaluarea 
unei cereri de azil în baza Directivei privind standardele minime și a jurisprudenței CJUE (C-
411/11 P, Altner împotriva Comisiei; C-439/11 P, Ziegler împotriva Comisiei; C-604/12, HN 
împotriva ministrului justiției, egalității și reformei legislative.).137 Într-o cauză ulterioară, un 
resortisant din Mali a susținut înaintea aceleiași instanțe că Comisia Poliției și Gărzii de 
Frontieră i-a respins cererea de azil motivând informații inexacte și abstracte, fără a-i oferi 
anterior dreptul de a fi ascultat. În cauza de față, Curtea s-a bazat numai pe surse naționale 
pentru a reaminti că sarcina probei este în obligația ambelor părți: atunci când solicitantul 
nu este capabil să prezinte suficiente probe privind persecutarea sa, administrația are 
dreptul de a colecta informații generale despre țara de origine, de ex., prin surse 
internaționale.138 În mod similar, Curtea Supremă din Italia (Corte di Cassazione)139 a 
invocat articolul 8 al Directivei privind procedura de azil și jurisdprudența CEDO (Seferovic 
împotriva Italiei, și Hrust împotriva Italiei) pentru punerea în aplicare a obligației de 
informare pe care o au autoritățile publice în relație cu migranții prinși pe mare. Curtea a 
anulat un ordin de detenție emis pentru un resortisant nigerian prins pe mare, fără documente, 
pentru care se eliberase un ordin de expulzare și detenție, fără ca acesta să fi fost informat în 
prealabil de către autoritățile competente în privința dreptului de a depune o cerere de azil.  

                                                 
135  Curtea Administrativă Supremă a Lituaniei, cauza administrativă nr. eA-2266-858/2015, curtea de apel, 7 iulie 2015. 
Vezi E. Spruogis, note de caz ACTIONES.  
136 Curtea Administrativă Supremă din Lituania, cauza administrativă nr. A-3673-822/2015, curtea de apel, 22 septembrie 
2015. See E. Spruogis, ACTIONES, fişa cazului. 
137  Tallinna Ringkonnakohus (Tribunalul itinerant din Tallinn), nr. 3-12-2067, 27 februarie 2014.  
138  Tallina Ringkonnakohus (Tribunalul itinerant din Tallinn), nr. 3-14-52815, 8 septembrie 2015. 
139  Hotărârea 5926/25.03.2015, trimisă de judecătoarea Martina Flamini. 
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Înalta Curte din Marea Britanie 140 a trebuit să evalueze dacă refuzarea unui permis de 
călătorie general unui refugiat sirian pentru implicare în grupări islamice radicale a constituit 
o încălcare a dreptului solicitantului de a fi informat în privința motivelor ministerului înainte 
de a se decide în privința refuzului și a dreptului de a fi informat în privința motivelor 
detaliate și a probelor. În primul rând, Înalta Curte  a susținut că aceste drepturi constituie 
parte a articolului 41 CDF și sunt aplicabile și autorităților naționale atunci când acestea 
acționează sub incidența legislației UE. A constatat că standardele privind dreptul la 
informare anterior și ulterior adoptării deciziei administrative care aduce atingere drepturilor 
individului sunt stipulate de CJUE în C-604/12 HN, C-277/11 M.M (1), și C-300/11, ZZ. 
Înalta Curte din Marea Britanie a concluzionat că aceste hotărâri preliminare nu recunosc un 
drept absolut de a prezenta motive pe parcursul procedurilor administrative, însă, conform 
articolului 41 CDF, ar trebui să existe o invitație pentru prezentarea susținerilor și 
reconsiderarea cererii. 

Dreptul de a oferi motivele deciziei: în relație cu a doua pretenție, Înalta Curte a indicat că 
dreptul de a fi informat în privința temeiurilor unei decizii poate fi limitat din motive de 
securitate națională, iar dreptul de a fi informat a variat, în funcție de dreptul în cauză și de 
contextul legal, în baza cauzei C-300/11, ZZ (Franța) împotriva secretarului de stat al 
Ministerului de Interne, C-584/10P, C-593/10P și C-595/10P, CE împotriva Kadi. A 
evidențiat caracterul distinct al cauzei lui ZZ (Franța) în baza faptului că drepturile implicate 
erau de natură diferită (dreptul la liberă circulației al cetățenilor UE  față de drepturile 
refugiaților), iar contextul legal era diferit (Directiva 2004/38/CE prevede o obligație 
specifică de a prezenta motive). De asemenea, a invocat cauza C-373/13 HT împotriva 
Landului Baden-Wurttembuerg pentru a constata că atunci când este vorba despre drepturi 
diferite, se aplică praguri diferite.141 A remarcat că refuzarea unui permis de călătorie nu are 
pentru solicitant consecințe la fel de grave precum, de exemplu, o decizie prin care se refuză 
unui refugiat permisul de ședere sau se dispune returnarea acestuia, ca în cazul lui HT (“din 
moment ce consecințele refuzării unui document de călătorie vor fi, de asemenea, mai puțin 
grave decât returnarea, circumstanțele în care aceasta este permisă vor fi, de asemenea, mai 
largi” ). 

Concluzii  – dialogul judiciar 

În timp ce însăși aplicarea articolului 41(2) CDF la autoritățile naționale rămâne un aspect 
controversat, dreptul de a fi ascultat, interpretat de CJUE ca parte a principiului general al 
dreptului la apărare, garantează în ambele proceduri (azil și returnare) ocazia ca fiecare 
persoană să își exprime efectiv punctele de vedere pe parcursul unei proceduri administrative 
și înainte de adoptarea unei decizii care poate aduce atingere intereselor sale.142 Celelalte 
garanții prevăzute de articolul 41 CDF se aplică ca parte a principiului general al UE privind 
buna administrare. 

                                                 
140 Marea Britanie, Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor, R (AZ) împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne 
[2015] EWHC 3695, 18 decembrie 2015, [2016] 4 WLR 12. 
141  Procedând astfel, Înalta Curte a adoptat în mod explicit o abordare mai curând teleologică decât una interpretativă literală 
(termenul „motive imperioase ”a fost interpretat ca un prag inferior celui de „motive serioase”, având în vedere natura 
dreptului vizat). 
142  Vezi, inter alia, M., C 277/11, EU:C:2012:744, alin. 87, C-166/13, Mukarubega, EU:C:2014:2336, alin. 46; C249/13, 
Khaled Boudjlida v Préfet des Pyrénées-Atlantiques, ECLI:EU:C:2014:2431, alin. 36 etc.  
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Instanțele naționale au utilizat tehnica interpretării consecvente pentru a interpreta principiul 
național al bunei administrări în lumina dreptului la bună administrare prevăzut de articolul 
41 CDF, a principiilor generale ale UE privind dreptul la apărare și a jurisprudenței CJUE. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește sfera de aplicare a articolului 41(2) CDF, rămâne neclar 
dacă această prevedere ar trebui considerată un izvor de drept relevant din care derivă dreptul 
solicitanților de a fi ascultați în proceduri administrative naționale. În timp ce Consiliul de 
Stat din Franța și-a aliniat jurisprudența la cele mai recente hotărâri pronunțate de CJUE 
care exclud aplicarea articolului 41(2) CDF în această materie,143 Curtea Administrativ ă 
Supremă din Lituania  a invocat în continuare această prevedere specifică în cauza nr. eA-
2266-858/2015, ca exprimând valoarea legală generală a bunei administrări garantate prin 
legislația UE.  

Însă interacțiunea judiciară cea mai semnificativă între instanțele naționale și cele europene 
se referă de fapt la conținutul dreptului de a fi ascultat: prin mecanismul hotărârilor 
preliminare, mai multe instanțe naționale ‘au consultat ’Curtea de Justiție în privința 
implicațiilor practice ale dreptului de a fi ascultat, precum și a consecințelor legale în cazul 
încălcării acestuia (de ex., Înalta Curte din Irlanda  în cauza M., curțile administrative din 
Pau și Melun (Fran ța) în cauzele Mukarubega și Boudjlida, Raad van State din Olanda în 
cauza G. și R., Consiliul de Stat din Belgia în cauza Benallal etc.).  

Într-un mod mai curând indirect, Curtea de Apel din Marea Britanie a făcut referire în mod 
explicit la jurisprudența CJUE în evaluarea dimensiunii dreptului de a fi ascultat în 
procedurile preliminare privind transferul solicitanților de azil conform Regulamentului 
Dublin II (Kastrati, M. etc.). În mod asemănător, Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor  s-a 
abținut de la a formula o întrebare către CJUE într-o cauză în care unui solicitant de azil i s-a 
refuzat un document de călătorie fără a fi informat (în prealabil și complet) în privința 
motivelor acestei decizii. În schimb, instanța și-a fundamentat motivarea pe jurisprudența 
existentă a CJUE (de ex., HN., M., ZZ împotriva secretarului de stat al Ministerului de 
Interne, HT. împotriva Landului Baden-Wurttemberg etc.).  

În sfârșit, s-au desfășurat dialoguri în plan orizontal între instanțele naționale (din același stat 
membru sau din state membre diferite), după cum ilustrează în mod notabil hotărârea 
pronunțată de Înalta Curte din Irlanda  în cauza IEHC 547 (18 mai 2011). În motivarea sa, 
Curtea a făcut referire în mod explicit la jurisprudența națională anterioară, precum și la o 
cauză contradictorie soluționată cu câțiva ani în urmă de Consiliul de Stat din Olanda, pe 
aceeași temă. Pentru a reconcilia ambele jurisprudențe, Înalta Curte a decis să adreseze CJUE 
o cerere de hotărâre preliminară. 

 

  

                                                 
143  Franța, Consiliul de Stat, Nr. 381171, 9 noiembrie 2015. 
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Fișa de caz 20  – dreptul de a fi ascultat în procedurile de azil și protecție subsidiară  

 

Cauze de referință 

CJUE, C-277/11, M împotriva ministrului justiției și egalității , hotărârea pronunțată de 
Cameră din 22 noiembrie 2012, cerere de hotărâre preliminară formulată de Înalta Curte din 
Irlanda  

CJUE, C-560/14, M împotriva ministrului justiției și egalității, hotărârea pronunțată de 
Cameră din 9 februarie 2017, cerere de hotărâre preliminară formulată de Curtea Supremă 
din Irlanda 

 

Aspecte esențiale 

- Dacă o persoană care solicită protecție subsidiară are dreptul de a analiza și formula 
observații pe marginea unei propuneri provizorii de decizie prin care i se respinge solicitarea, 
înainte ca aceasta să devină finală. 

  

- Dacă o persoană care solicită protecție subsidiară are dreptul la o audiere orală și dreptul de 
a cita și de a interoga martori anterior adoptării unei decizii finale. 

 

Reprezentare sinoptică 

Reprezentare cronologică 
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• Irlanda

Domeniu

• Legislația privind 
migrația și azilul

• Protecția subsidiară

• Drepturi procedurale

Trimiterila legislația UE

• Articolul 41 CDF

• Dreptul la apărare

• Directiva 2004/83/CE

Organism legal și/sau 
judiciar

• Înalta Curte din 
Irlanda

• Curtea Supremă din 
Irlanda

• Curtea de Justiție

Tehnica de interacțiune 
judiciară

• Cerere de hotărâre 
preliminară

• Neaplicarea

Remediu

• Revizuirea  judiciară a 
unei hotărâri 
administrative
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Descrierea cauzei 

a. În fapt 

Solicitantul era resortisant ruandez, de origine Tutsi. După obținerea unei diplome în științe 
juridice de la Universitatea Națională din Rwuanda, acesta pretinde că a fost obligat să ocupe 
un post în cadrul procuraturii militare. A părăsit Rwanda pentru a urma un masterat în drept 
la o universitate din Irlanda, în timpul căruia a finalizat o cercetare privind tratamentul 
acuzațiilor de genocid. După expirarea vizei de student, a solicitat azil autorităților irlandeze, 
susținând că este expus riscurilor din partea autorităților din Rwanda din cauza informațiilor 
pe care le deține în relație cu desfășurarea procedurilor de urmărire penală (sau neîndeplinirea 
procedurilor de urmărire penală) în urma genocidului din Rwanda. Cererea sa de azil a fost 
respinsă, ca și apelul intentat înaintea Tribunalului de Apel pentru Refugiați (TAR), în 
principal în baza constatărilor privind credibilitatea formulate de autorități. După aceea, a 
adresat ministrului o cerere de protecție subsidiară. A fost depusă o cerere în scris și a existat 
corespondență, însă și cererea de protecție subsidiară a fost respinsă, în mare parte în baza 
constatărilor TAR privind credibilitatea. 

Solicitantul a reclamat o încălcare a dreptului de a fi ascultat, care, a susținut acesta, este 
stipulat de articolul 4(1) al Directivei privind standardele minime, afirmând că “Statele 
membre au obligația de a evalua, în cooperare cu solicitantul, elementele relevante ale 
cererii. ” Utilizarea formulării “ în cooperare cu solicitantul” , a susținut acesta, implică dreptul 
de a fi informat și dreptul de a formula observații cu privire la orice decizie negativă 
provizorie privind cererea sa. 

Trebuie menționat că Directiva privind procedurile se aplică cererilor de azil. De asemenea, 
se aplică și cererilor de protecție subsidiară, în cazul în care se utilizează o procedură unică 
pentru evaluarea cererilor de azil și de protecție subsidiară (sistemul ‘ghișeului unic). La 
momentul respectiv, în Irlanda funcționa un sistem dual, în cadrul căruia procedurile erau 
separate. Prin urmare, solicitantul trebuie întâi să înainteze o cerere de azil la Biroul pentru 
cererile refugiaților. Această procedură presupune un interviu și prezentarea unor înscrisuri, 

2008 
Respingere 

finală a 
cererii de 

azil

Septembrie 
2010 

Respingere 
finală a 

cererii de 
protecție 
subsidiară

2011 Înalta 
Curte 

transmite 
cererea de 
hotărâre 

preliminară

Nov. 2012 
prima 

hotărâre 
preliminară 

a CJEU 

J

Iunie 2013 Înalta 
Curte anulează 

decizia 
ministrului 

pentru că M nu a 
beneficiat de o 
audiere efectivă

Nov 2014 
Curtea 

Supremă 
trimite a 

doua CHP

Feb 2017 
Hotărârea 

preliminară 
a CJEU



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

145 

 

precum și posibilitatea de a introduce acțiune în apel înaintea Tribunalului de Apel pentru 
Refugiați, și de a beneficia de o audiere orală. Solicitantul are dreptul de a depune cerere de 
protecție subsidiară la Ministerul Justiției numai după ce această cerere a fost prelucrată și 
respinsă. Întrucât există o cerere în scris și pot fi prezentate declarații, nu mai există un alt 
interviu sau posibilitatea unei audieri orale. În schimb, se utilizează probele colectate în 
timpul procedurii de azil. Nu există posibilitate de apel.  

În hotărârea sa inițială, prezentând cauza Curții de Justiție, Înalta Curte  a înclinat către o 
soluție împotriva reclamantului, invocând în mod specific o cauză anterioară a Înaltei Curți, 
Ahmed împotriva ministrului justiției, egalității și reformei legislative (Înalta Curte, 24 martie 
2011), în care s-a reținut că s-a depus o cerere de protecție subsidiară în urma refuzării unei 
cereri de azil și că, în cursul soluționării unei astfel de cereri, care adesea cuprinde aceleași 
cereri de fond ca orice cerere de protecție subsidiară subsecventă, există o corespondență 
vastă și interacțiuni multiple cu solicitantul. Fiind privită ca o continuare a cererii de azil, 
există, prin urmare, suficiente drepturi procedurale pentru a asigura îndeplinirea tuturor 
obligațiilor prevăzute de articolul 4(1) al Directivei privind standardele minime. Prin urmare, 
nu există obligația de a asigura o copie și ocazia de a prezenta observații pe marginea unei 
propuneri de decizie privind protecția subsidiară.  

Cu toate aceastea, Înalta Curte  a indicat existența unei decizii a Consiliului de Stat din 
Olanda, din 2007, care părea să contrazică soluția Înaltei Cur ți din cauza Ahmed și să 
prevadă în mod specific dreptul de a formula observații pe marginea unei propuneri de 
decizie. În lumina importanței Consiliului de Stat din Olanda și a dorinței de a asigura 
consecvența în cadrul Sistemului European Comun de Azil (SECA), judecătorul Hogan a 
decis să supună această cauză atenției Curții de Justiție. 

În această etapă, CDF nu a fost menționată. 

b. Motivarea CJUE în prima hotărâre preliminară – C 277/11 

În răspunsul său, Curtea de Justiție a respins afirmația solicitantului că articolul 4(1) al 
Directivei privind standardele minime implică dreptul de a analiza și formula observații 
asupra unei propuneri de decizie. Sensul cuvântului cooperare se referă mai larg la 
răspunderea comună a autorităților și a solicitantului de a stabili faptele relevante pentru 
cererea formulată. A indicat faptul că Directiva privind procedurile nu se aplică unui sistem 
cum este cel irlandez, în care cererile de azil și de protecție subsidiară sunt separate.  

Cu toate acestea, în efortul de a oferi un răspuns mai util, Curtea de Justiție a mers dincolo de 
întrebarea formulată de Înalta Curte  și a analizat aplicarea principiului general al legislației 
UE privind dreptul de a fi ascultat, reprezentat în prezent în articolele 41 (dreptul la bună 
administrare), 47 (dreptul la o cale de atac eficientă) și 48 (prezumția de nevinovăție). Ca 
parte a SECA, acordarea protecției subsidiare trebuie să respecte principiile generale și 
CDF. În cazul unui sistem dual, dreptul de a fi ascultat trebuie respectat în ambele proceduri. 
Curtea a acordat o atenție specială faptului că ministrul, în evaluarea cererii de protecției 
subsidiară, s-a bazat integral pe constatarea privind credibilitatea a TAR din cadrul procedurii 
de azil, fără a mai oferi solicitantului ocazia de a formula observații sau de a contesta aceste 
constatări.  
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MM împotriva ministrului justiției (Nr. 3) [2013] IEHC 9 – hotărâre ulterioară a Înaltei 
Curți  

În hotărârea ulterioară de soluționare a cauzei, Înalta Curte a aplicat constatările Cur ții de 
Justiție și a anulat decizia ministrului de a refuza protecția subsidiară. 

În hotărârea pronunțată, Înalta Curte nu a precizat cu claritate implicațiile exacte ale hotărârii 
Curții de Justiție. Deși a indicat că este necesară respectarea dreptului de a fi ascultat în 
procedura de protecție subsidiară, nu a fost clar ce formă ar lua acest drept și, în special, dacă 
necesită o audiere orală sau dacă este suficientă o ‘audiere ’sub formă de înscrisuri. În cele 
din urmă, Înalta Curte a stabilit că, în urma hotărârii Curții de Justiție, autoritatea însărcinată 
să decidă în privința cererii de protecție subsidiară nu este îndreptățită să se bazeze exclusiv 
pe constatări anterioare privind credibilitatea, formulate în contextul unei cereri de azil, fără a 
oferi solicitantului posibilitatea de a contesta aceste constatări. În mod asemănător, 
solicitantului trebuie să i se acorde din nou posibilitatea de a reanaliza toate aspectele cazului 
care sunt relevante pentru cererea de protecție subsidiară și de a efectua o analiză a acestor 
factori. Nu se impune întotdeauna o audiere orală, însă aceasta poate fi necesară în anumite 
circumstanțe. 

Înalta Curte a observat că aceasta ar impune modificări substanțiale ale procedurii actuale 
privind cererile de protecție subsidiară și a invitat Oireachtas să analizeze natura duală a 
sistemului irlandez de protecție.  

Guvernul a depus cerere de apel la Curtea Supremă din Irlanda , urmată de recurs introdus 
de M. M,  în special, a susținut că dreptul de a fi ascultat, așa cum este acesta recunoscut de 
Curtea de Justiție, implică dreptul la o audiere orală și dreptul de a cita și de a interoga 
martori. Curtea Supremă, nefiindu-i clare implicațiile exacte ale dreptului de a fi ascultat 
recunoscut de Curtea de Justiție în hotărârea inițială, a suspendat cauza și a formulat o nouă 
cerere de hotărâre preliminară către Curtea de Justiție.  

Cauza C-560/14, M împotriva ministrului justiției și egalității , a doua cerere de hotărâre 
preliminară  

Spre deosebire de argumentația avocatului general Bot, Curtea de Justiție a constatat că 
dreptul de a fi ascultat, care derivă din principiul general al legislației UE privind dreptul la 
apărare, nu implică dreptul la un interviu personal ori la o procedură orală în contextul unei 
cereri de protecție subsidiară. Scopul procedurii era să asigure că decidentul are acces total și 
complet la fapte și că înțelege structura faptelor. Acest lucru poate fi realizat și prin 
depunerea unor înscrisuri. Suplimentar, deși reține natura distinctă a celor două proceduri, 
Curtea de Justiție indică faptul că interviul personal desfășurat în contextul cererii de azil 
poate fi relevant și poate fi utilizat în contextul cererii de protecție subsidiară. 
Cu toate acestea, Curtea constată că, în anumite circumstanțe, cum sunt cele în care un 
solicitant este în mod special vulnerabil, dreptul la apărare poate impune un interviu personal, 
această situație fiind aplicabilă în cazurile în care interviul personal este necesar pentru a 
asigura că decidentul a înțeles pe deplin faptele relevante pentru cerere și pentru a evalua 
dacă există o amenințare serioasă, care ar îndreptăți solicitantul să beneficieze de statutul 
protecției subsidiare.  
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În sfârșit, Curtea de Justiție a indicat că dreptul de a fi ascultat nu implică dreptul de a cita și 
de a interoga martori, acest drept neconstituind în mod normal o parte a dreptului la apărare 
în contextul procedurilor administrative. 

c. Rezultatul la nivel național (hotărâre ulterioară a instanței de trimitere) 

Încă nu este disponibilă această hotărâre. 

 

Analiză 

a. Rolul Cartei 

În urma primei hotărâri a Curții de Justiție, s-a considerat că această cauză intră sub incidența 
Cartei. Acordarea statutului intra sub incidența SECA din cadrul Directivei privind 
standardele minime. Prin urmare se aplică și dreptul de a fi ascultat (prevăzut de articolele 41, 
47 și 48), în ciuda neaplicării Directivei privind procedurile în cauza de față.  

În cea de-a doua hotărâre, Curtea de Justiție s-a bazat exclusiv pe principiul general al 
legislației UE și în special pe dreptul la apărare pentru a fundamenta dreptul de a fi ascultat în 
cererile de protecție subsidiară. Prin urmare, nu a fost invocată Carta. Este important de 
menționat discuția AG Bot privind dreptul de a fi ascultat în cauza de față. Acesta 
menționează în primul rând că există o dezbatere în curs privind aplicabilitatea articolului 41 
CDF pentru statele membre, dar că, în orice caz, dreptul de a fi ascultat se poate fundamenta 
alternativ pe articolul 41 CDF și pe principiul general al dreptului la apărare. 

b. Dialogul judiciar 

În cauza M (Nr. 1) Curtea invocă motivarea judecătorului Cooke din cauza Ahmed. De 
asemenea, menționează că, deși nu este strict ținută de propriile hotărâri, Înalta Curte ar 
trebui să le urmeze, ca aspect ce ține de politicile judiciare, cu excepția cazurilor în care 
există motive întemeiate pentru a proceda în mod diferit. De asemenea, hotărârea face referire 
la hotărârile Consiliului de Stat din Olanda din cauzele ANB 07/14734 și 07/14733, 
opunându-le hotărârea pronunțată în cauza Ahmed. 

În cauza M (Nr. 2) se face pe larg referire la cauza Debisi împotriva ministrului justiției și 
reformei legislative [2012] IEHC 44, opunând-o hotărârii Curții de Justiție pronunțată în 
cauza C-277/11 MM împotriva ministrului justiției, egalității și reformei legislative.  

Hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție în cauza C-277/11 MM este invocată de Înalta 
Curte a Angliei și Țării Galilor în cauza R (AZ) împotriva secretarului de stat al Ministerului 
de interne [2015] EWHC 3695. (vezi prezentarea cauzei, separat). 

În cauza M (Nr. 2) Înalta Curte face referire la răspunsul Curții de Justiție din cauza C-277/11 
MM împotriva ministrului justiției, egalității și reformei legislative.  

Înalta Curte observă că Curtea de Justiție a mers dincolo de întrebarea formulată și a ridicat 
problema unui drept general la o audiere echitabilă.  

Se pune problema dacă Curtea de Justiție a interpretat greșit hotărârea inițială de trimitere a 
Înaltei Curți din cauza M (Nr 1), dar, ca expresie a curtoaziei judiciare și a obligației de 



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

148 

 

cooperare loială, Înalta Curte presupune că Curtea de Justiție nu a înțeles greșit hotărârea sa 
de trimitere. 

După cum am menționat mai sus, Înalta Curte nu era sigură de implicațiile exacte pe care le 
presupune aplicarea dreptului general de a fi ascultat în circumstanțele date. Cu toate acestea, 
reține aspectele mai generale ale hotărârii Curții de Justiție, cum ar fi dezaprobarea manifestă 
a acesteia privind utilizarea automată a constatărilor anterioare privind credibilitatea, 
formulate în procedura de azil, și insistența acesteia în privința necesității aplicării dreptului 
de a fi ascultat în ambele proceduri, atunci când există două proceduri distincte pentru 
cererile de azil, respectiv de protecție subsidiară.  

Curtea Supremă ridică problema delimitării precise a dreptului de a fi ascultat într-un astfel 
de context, și adresează Curții de Justiție o întrebare suplimentară privind aspecte mai 
specifice legate de audierea orală și de dreptul de a cita și interoga martori.  

c. Căi de atac 

Încă nu s-a pronunțat o soluție finală (ultima vizualizare martie 2017) 

d. Impactul hotărârii CJUE  

În urma hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție în cauza C-277/11 M, au fost adoptate noi 
reglementări pentru procedurile de protecție subsidiară. Aceste noi reglementări, în vigoare 
începând cu 24 noiembrie 2013, au stipulat dreptul mai extins de a fi ascultat în contextul 
procedurilor de protecție subsidiară, incluzând dreptul de a fi informat în privința oricărei 
recomandări privind acordarea sau refuzarea protecției subsidiare, de a fi încunoștințat în 
privința documentației justificative și de a solicita o audiere orală și de a cita martori în apel.   

 

Mai mult, în 2015 reglementările au fost actualizate pentru a înlocui sistemul dual cu o 
procedură unică de evaluare în paralel a cererilor de azil și de protecție subsidiară. Acestea au 
fost preluate în legislație în contextul unei revizuiri generale și al înlocuirii cadrului legislativ 
privind azilul și protecția subsidiară, prin Legea privind protecția internațională din 2015. 
Partea principală a legii a intrat în vigoare pe 31 decembrie 2016. 

 

Fișa de caz 21: “Dreptul de a fi ascultat în procedurile de returnare ” 

Cauze de referință 

CJUE, Mukarubega, C-166/13, 5 noiembrie 2014 

CJUE, Boudjlida, C-249/13, 11 decembrie 2014  

Franța, Consiliul de Stat, Halifa, Nr. 370515, 4 iunie 2014 

Franța, Consiliul de Stat, Nr. 381171, 9 noiembrie 2015 
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Aspecte esențiale: 

Stabilirea bazei legale aplicabile dreptului de a fi ascultat în cadrul procedurilor de returnare: 
parte a principiului general al dreptului la apărare, definit ca dreptul care “garantează 
oricărei persoane posibilitatea de a-și exprima efectiv opiniile în cadrul unei proceduri 
administrative și înainte de adoptarea oricărei decizii care ar putea aduce atingere 
intereselor sale” 

Legislația UE nu specifică nici aplicarea concretă a acestui drept, nici consecințele încălcării 
acestuia. 

Cu toate acestea, răspunzând la o întrebare adresată de instanțele administrative din Franța, 
CJUE a precizat că autoritățile naționale au obligația “de a da persoanelor în cauză 
posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere privind legalitatea șederii lor și aranjamentele 
detaliate privind returnarea ”și “de a lua în considerare în mod corespunzător ”interesul 
superior al copilului, viața de familie și starea de sănătate a resortisantului țării terțe în cauză, 
și de a respecta principiul nereturnării.  

 

Reprezentare sinoptică 

 

Reprezentare cronologică 
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Descrierea cauzei 

a. În fapt 

În lunile martie și aprilie 2013, două instanțe administrative din Franța au adresat CJUE 
cereri de hotărâre preliminară.144 În prima cauză, unei resortisante ruandeze, după ce i s-a 
respins cererea de azil în Franța, i s-a refuzat permisiunea de ședere, după care a fost plasată 
în detenție administrativă, în așteptarea expulzării. Înaintea Tribunalului administrativ, 
aceasta a invocat încălcarea dreptului de a fi ascultată din cauza neoferirii posibilității de a 
prezenta observații specifice înainte de adoptarea primei decizii de returnare  – care a fost 
adoptată în același timp cu refuzarea permisului de ședere.145 În  doua cauză, un resortisant 
algerian a devenit persoană aflată ilegal pe teritoriul țării, pentru că nu solicitase reînnoirea 
ultimului său permis de ședere, acordat inițial în Franța, pe durata studiilor, în 2012.146 La 
începutul anului 2013, după ce a depus o cerere de înregistrare ca om de afaceri care 
desfășoară activități independente, solicitantul a fost invitat la poliție pentru a discuta acea 
cerere, circumstanțele sosirii sale în Franța, condițiile șederii sale în calitate de student, detalii 
privind familia sa și posibilitatea de a părăsi Franța. La aceeași dată, prefectul ‘Pyrénées-
Atlantiques ’a emis o decizie prin care se impunea dlui Boudjlida să părăsească teritoriul 
Franței, acordându-i o perioadă de 30 de zile pentru întoarcerea voluntară în Algeria. 
Solicitantul a contestat decizia respectivă în instanță, în Franța. Acesta a susținut că nu a 
beneficiat de dreptul de a fi ascultat efectiv, înainte de adoptarea deciziei privind returnarea 
sa. A susținut că nu a fost în poziția de a analiza toate informațiile împotriva sa, deoarece 
autoritățile franceze nu i-au comunicat în prealabil aceste informații și nu i-au îngăduit o 
perioadă adecvată de reflecție înainte de audiere. Mai mult, durata interviului său la poliție 
(30 de minute) a fost mult prea scurtă, cu atât mai mult cu cât nu a beneficiat de serviciile 
unui avocat.  

Inițial, tribunalul administrativ din Melun a decis să suspende procedurile și să adreseze 
CJUE următoarele întrebări: pe fond, a întrebat dacă dreptul de a fi ascultat, care constituie 
parte integrantă a principiului fundamental al respectării dreptului la apărare (consfințit, 
conform curții, în articolul 41 CDF) trebuie interpretat ca solicitând autorităților 
administrative, care intenționează să emită o decizie de returnare, să permită părții interesate 
să își prezinte în prealabil observațiile. Apoi, tribunalul administrativ din Pau a cerut Curții 
să clarifice dimensiunea dreptului de a fi ascultat. În special, dacă acesta include, pentru 
resortisantul străin în cauză, dreptul de a fi pus în poziția de a analiza toate informațiile 
împotriva sa în ceea ce privește dreptul său de ședere; de a-și exprima punctul de vedere, în 
scris sau verbal, cu o perioadă suficientă de reflecție, și de beneficia de asistența unui avocat 
ales.  

b. Primul rezultat la nivel național 

La momentul când Consiliul de Stat din Franța audia această cauză, cauzele CJUE sus-
menționate C-166/13 și C-249/13 erau încă pe rol. Ambele întrebări preliminare fuseseră 
adresate de curți administrative de primă instanță, însă Consiliul de Stat din Franța nu a 

                                                 
144  Cererile de hotărâre preliminară formulate de tribunalul administrativ din Melun în cauza Mukarubega, C-166/13 și de 
tribunalul administrativ din Pau în cauza Boudjlida, C-249/13.  
145 CJUE, Mukarubega, C-166/13, 5 noiembrie 2014, EU:C:2014:2336 
146 CJUE, Boudjlida, C-249/13, 11 decembrie 2014EU:C:2014:2431 
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așteptat rezultatul la nivel UE și a pronunțat o hotărâre în cauza de față, presupunând că 
jurisprudența CJUE anterioară oferă suficiente indicații.147 Problema în cauză era să se 
stabilească dacă autoritățile administrative pot emite o decizie de returnare împreună cu o 
decizie de respingere a cererii de acordare a permisului de ședere. În această cauză anume, 
solicitantul se confrunta cu o decizie de returnare fără a fi în poziția de a formula observații 
specifice. Solicitanții au susținut că decizia de returnare luată ulterior a constituit o încălcare 
a drepturilor lor, prin urmare este nelegală.  

În primul rând, în ceea ce privește ‘natura legală ’a dreptului de a fi ascultat, Consiliul de Stat 
a exclus incidența articolului 41 al Cartei. În opinia sa, această prevedere nu se aplică 
deciziilor administrative adoptate de administrațiile naționale, chiar dacă acestea acționează 
în contextul legislației EU (după cum a confirmat ulterior CJUE în cauza C-166/13). Cu toate 
acestea, Consiliul reamintește că dreptul de a fi ascultat rămâne un principiu general al 
legislației UE și, prin urmare, nu există nicio diferență practică între invocarea articolului 41 
CDF sau a dreptului de a fi ascultat, ca principiu general. Apoi, hotărând pe fond, Consiliul 
de Stat și-a fundamentat motivarea pe cauza C-383/13, G. și R148. A evidențiat, la alin. 98 al 
hotărârii pronunțate, că “ în conformitate cu legislația Uniunii Europene, încălcarea dreptului 
la apărare, în special a dreptului de a fi ascultat, conduce la anulare numai în cazul în care, 
dacă nu ar fi intervenit o astfel de neregulă, rezultatul procedurii ar fi putut fi diferit” .149 Prin 
urmare, Consiliul de Stat a apreciat că, atunci când a solicitat permisul de ședere, solicitantul 
ar fi trebuit să știe că o posibilă consecință în caz de refuzare ar fi emiterea unei decizii de 
returnare de către autorități. Prin urmare, nu se impunea audierea acestuia pentru a doua oară, 
înainte de emiterea unei decizii de returnare.  

c. Motivarea CJUE  

CJUE a prezentat următoarele concluzii în cauzele Mukarubega (C-166/11) și Boudjlida 
(C-249/13):   

1. Legislația UE nu specifică dacă, și în ce condiții, trebuie asigurată respectarea dreptului de a 
fi ascultat (care este inerent principiului  general al respectării dreptului la apărare), și nici 
nu specifică consecințele unei încălcări a acestui drept;  

2. Odată ce autoritățile naționale competente au stabilit că un resortisant al unei țări terțe se află 
ilegal pe teritoriul național, acestea trebuie să aplice prevederile legislației naționale care 
stipulează în mod explicit obligația de a părăsi teritoriului național și de a asigura că persoana 
în cauză este audiată în mod corespunzător, în cadrul procedurii privind cererea sa de ședere 
sau, după caz, statutul său de persoană aflată ilegal pe teritoriul țării;  

3. Scopul dreptului de a fi ascultat înainte de adoptarea unei decizii de returnare este de a da 
posibilitatea persoanei în cauză să își exprime punctul de vedere privind legalitatea șederii 
sale și de stabili dacă sunt aplicabile orice alte excepții de la regula generală (emiterea unei 
decizii de retunare). În mod similar, conform legislației UE, autoritățile naționale trebuie să ia 

                                                 
147  Franța, Consiliul de Stat, Halifa, nr. 370515, 4 iunie 2014 (judecător M. Clement pentru ACTIONES)  
148 CJUE, G. și R., C-383/13, 10 septembrie 2013, EU:C:2013:533, menționată în mod explicit de “Raportorul ”Public în 
opinia sa.  
149  Vezi, în acest sens, inter alia, Franța împotriva Comisiei, C-301/87,  [1990] ECR I307, § 31; Germania împotriva 
Comisiei, C288/96,  [2000] ECR I8237, §101; Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware împotriva Consiliului, 
C141/08, [2009] ECR I9147, § 94; Storck împotriva OHIM, C96/11, [2012] ECR I0000, § 80.  
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în considerare în mod corespunzător interesul superior al copilului, viața de familie și starea 
de sănătate a resortisantului țării terțe vizat și să respecte principiul nereturnării.   

4. În sfârșit, implică faptul că autoritățile naționale competente au obligația de a da posibilitatea 
persoanei în cauză să își exprime punctul de vedere referitor la aranjamentele detaliate 
privind returnarea sa (cum ar fi perioada permisă pentru plecare și dacă returnarea va fi 
voluntară sau impusă), cu posibilitatea extinderii perioadei de plecare voluntară, în funcție de 
circumstanțele specifice ale cauzei (cum ar fi durata șederii, existența copiilor care 
frecventează școala și existența altor legături familiale și sociale). 

5. În cazul în care autoritățile naționale au în vedere adoptarea simultană a unei decizii prin care 
se declară că persoana se află ilegal pe teritoriul țării și a unei decizii de returnare, nu este 
necesar ca autoritățile respective să audieze persoana respectivă în mod specific în legătură 
cu decizia de returnare, deoarece persoana respectivă a avut în mod efectiv ocazia de a-și 
prezenta punctul de vedere în chestiunea șederii sale ilegale și a faptului dacă există temeiuri 
care, conform legislației naționale, îndreptățesc autoritățile să se abțină de la adoptarea unei 
decizii de returnare;  

6. Autoritatea națională competentă nu are obligația de a avertiza un resortisant al unei țări 
terțe în privința faptului că are în vedere adoptarea unei decizii de returnare în privința sa, ori 
de a-i comunica informațiile pe care intenționează să își fundamenteze respectiva decizie, sau 
de a-i permite o perioadă de reflecție înainte de a-și prezenta observațiile. Legislația UE nu 
prevede astfel de aranjamente detaliate pentru o procedură contradictorie.  

7. Prin urmare, este suficient dacă persoana vizată are posibilitatea de a-și transmite în mod 
efectiv punctul de vedere privind ilegalitatea șederii sale și motivele care ar putea justifica 
neadoptarea unei decizii de returnare. Cu toate acestea, trebuie admisă o excepție în cazul în 
care un resortisant al unei țări terțe nu ar fi putut bănui în mod rezonabil ce probe s-ar putea 
aduce împotriva sa sau ar putea răspunde, în mod obiectiv, numai după îndeplinirea anumitor 
verificări sau etape, mai ales în scopul de a obține documente justificative. Mai mult, Curtea 
menționează că deciziile de returnare pot fi întotdeauna atacate legal, astfel încât sunt 
asigurate protecția și apărarea persoanei în cauză împotriva unei decizii care îi aduce atingere. 

d. Al doilea rezultat la nivel național 

Într-o cauză legată de procedura de azil, în care complexitatea a rezidat în posibilele 
contradicții dintre articolul 28 al Directivei 2005/85/CE150, legislația națională și legislația 
primară a UE, problema principală a fost să se stabilească dacă autoritatea însărcinată cu 
luarea deciziilor în cazurile de azil ar putea omite interviul personal considerând “cererea în 
mod vădit neîntemeiată ”conform legislației franceze.151  

În primul rând, Consiliul de Stat a făcut trimitere la textul directivei privind procedurile de 
azil pentru a confirma că absența interviului este admisă, conform articolelor 12, 23 și 28 ale 
directivei.152 După cauza Perreux,153 este posibilă contestarea unei legi naționale care 
contrazice legislația UE și solicitarea efectului direct al normelor legislației UE. În timp ce 
                                                 
150  Directiva Consiliului 2005/85/CE din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a statutului de refugiat,  
151 L. 723-3 a Codului privind intrarea și șederea resortisanților străini și dreptul la azil  
152  Franța, Consiliul de Stat, n. 381171, 9 noiembrie 2015 
153  Consiliul de Stat, Perreux, n. 298348, 30 octombrie 2009 
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art. L. 723-3 al Codului francez se referă numai la o “cerere în mod vădit neîntemeiată, ”
directiva definește în mod mai specific posibilitățile de omitere a interviului personal. 
Consiliul de Stat nu nesocotește art. L. 723-3, dar citând extensiv din prevederile directivei, 
este clar că art. L. 723-3 trebuie coroborat cu prevederile acesteia.  

Analizând cele trei articole relevante ale directivei, Consiliul de Stat ajunge la concluzia că 
era posibilă omiterea interviului personal numai în baza legislației secundare a UE. Cu toate 
acestea, coroborând cu prevederile naționale privind natura ‘ în mod vădit neîntemeiată’ , 
directiva introduce anumite elemente de neclaritate. De exemplu, articolul 28 al directivei 
prevede că “Statele membre pot, de asemenea, să considere o cerere ca vădit neîntemeiată în 
cazul în care este definită ca atare în legislația internă” . Solicitantul a argumentat că 
legislația națională ar fi trebuit să definească termenul “vădit neîntemeiată ”astfel încât să 
poată fi utilizate aceste prevederi. Consiliul de Stat a considerat că această prevedere nu 
necesită o transpunere specifică, ci se referă numai la faptul că legislația națională poate – sau 
nu – să folosească posibilitatea deschisă de directivă. 

Apoi, Consiliul de Stat a analizat posibila încălcare a articolului 13 al Convenției: în etapa 
procedurilor administrative, nu se poate identifica o încălcare a articolului 13. Același lucru 
este valabil și pentru articolele 47 și 48 ale Cartei.  

În sfârșit, s-a ajuns la articolul 41 al Cartei. Consiliul de Stat clarifică în mod explicit aspectul 
nelămurit în cauza Halifa și decide în anticiparea cauzelor Mukarubega și Boudjlida ale 
CJUE. Conform interpretării sale, articolul 41 nu se aplică la nivel național, însă principiul 
general (echivalent al articolului 41) se aplică.  

 

Analiză 

a. Rolul Cartei 

Cauzele menționate mai sus au toate legătură cu dreptul de a fi ascultat în cadrul procedurilor 
administrative, deși ultima se referă implicit la compatibilitatea dintre Cartă și prevederile directivei 
privind procedurile de azil. Spre deosebire de constatările CJUE în cauza M. M.,154 Consiliul de Stat 
din Franța a exclus aplicarea articolului 41 al Cartei în deciziile administrative adoptate de 
administrațiile naționale, chiar și atunci când acționează în contextul legislației UE. Trebuie luat în 
considerare numai principiul general al dreptului la apărare.   

b. Dialogul judiciar 

Anticipând jurisprudența CJUE, Consiliul de Stat din Franța a lăsat un punct neclar în 
cadrul hotărârii: pare să presupună că articolul 41 al Cartei este aplicabil în cazurile care intră 
sub incidența Directivei privind returnarea. Cu toate acestea, CJUE s-a pronunțat ulterior în 
cauza C-166/13: “este clar din formularea articolului 41 al Cartei că acesta nu vizează 
statele membre, ci numai instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii Europene. (…)În 
consecință, o persoană care solicită permis de ședere nu poate invoca, în baza articolului 
41(2)(a) al Cartei, dreptul de a fi ascultat în toate procedurile legate de cererea sa.” .155 
Astfel, a doua hotărâre pronunțată de Consiliul de Stat în 2015 a reprezentat o oportunitate de 

                                                 
154 CJUE, MM împotriva ministrului justiției, egalității și reformei legislative, C-277/11, 22 noiembrie 2012, EU:C:2012:744 
155 CJUE, Mukarubega, op.cit., alin. 44.  
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a-și modifica jurisprudența constituită în cauza Halifa, în conformitate cu jurisprudența 
CJUE: a declarat că nu articolul 41 al Cartei este aplicabil, ci principiul general echivalent al 
dreptului la apărare.  

Însă, în termeni mai generali, interacțiunea judiciară cea mai semnificativă între instanțele 
naționale și cele europene se referă de fapt la conținutul dreptului de a fi ascultat: prin 
mecanismul hotărârilor preliminare, mai multe instanțe naționale ‘au consultat ’Curtea de 
Justiție în privința implicațiilor practice ale dreptului de a fi ascultat, precum și a 
consecințelor legale în cazul încălcării acestuia (de ex., Înalta Curte din Irlanda  în cauza 
M.M., curțile administrative din Pau și Melun (Fran ța) în cauzele Mukarubega și Boudjlida, 
Raad van State din Olanda în cauza G. și R., Consiliul de Stat din Belgia în cauza Benallal, 
Curtea Supremă din Irlanda în cauza M.).  

c. Impactul hotărârii CJUE  

Constatările rcente ale CJUE privind dreptul de a fi ascultat în procedurile administrative au 
avut un impact semnificativ asupra jurisprudenței naționale în materie de azil și migrație. În 
ciuda absenței unei prevederi explicite în cadrul directivei privind returnarea, în prezent 
CJUE a stabilit în mod clar că dreptul de a fi ascultat trebuie asigurat în toate procedurile 
administrative, obligând administrația să dea posibilitatea persoanei vizate să își 
exprime punctul de vedere privind legalitatea șederii sale și aranjamentele detaliate 
referitoare la returnare, luând în considerare în mod corespunzător situația personală și 
familial ă a străinului înainte de a decide în privința autorizării șederii și/sau de a emite 
o decizie de returnare. Într-un mod mai curând indirect, Curtea de Apel din Marea Britanie  
a făcut referire în mod explicit la jurisprudența CJUE în evaluarea dimensiunii dreptului de a 
fi ascultat în procedurile preliminare privind transferul solicitanților de azil conform 
Regulamentului Dublin II.156  

d. Cauze relevante suplimentare 

CJUE, Nianga, C-199/16 (pe rol)  

CJUE, M., C-560/14, 9 februarie 2017, EU:C:2017:101 

CJUE, G. și R., C-383/13, 10 septembrie 2013, EU:C:2013:533 

 

Fișa de caz nr. 22 Dosar nr. 18642/4/2013, Sentinţa civilă nr. 7016/21.08.2014, 
Judecătoria sectorului 4 Bucureşti 

 

Probele juridice 

Cerere de acces la o nouă procedură, admisă, cu invocarea unei poziţii a UNHCR referitoare 
la situaţia din ţara de origine – Mali, în raport cu starea de sănătate a petentului şi efectele 
unei potenţiale trimiteri în ţara de origine asupra bolii sale. 

 

                                                 
156 CJUE, Kastrati, C-620/10, 3 mai 2012, EU:C:2012:265 ; MM împotriva ministrului justiției, egalității și reformei 
legislative, C-277/11, 22 noiembrie 2012, EU:C:2012:744 etc.  



 

DIALOGUL JUDICIAR MENIT SĂ ÎNCURAJEZE APLICAREA CARTEI UE ÎN DOMENIILE 
AZILULUI ȘI MIGRAȚIEI 

VERSIUNE PRELIMINARĂ  

 

155 

 

 Texte legale cu incidenţă în speţă 

Potrivit art. 88 din Legea nr. 122/2006, (1) Cererea de acordare a accesului la o nouă 
procedură de azil poate fi depusă numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele 
condiţii: a) să fie depusă personal, persoana să se afle pe teritoriul României; şi b) să fi fost 
finalizată procedura anterioară de soluţionare a cererii de azil sau, după caz, a cererii de 
acordare a accesului la o nouă procedură de azil, fără ca străinul să fi obţinut o formă de 
protecţie, ori să fi fost finalizată procedura de anulare sau de încetare în urma căreia forma 
de protecţie a fost anulată ori a încetat. Procedura de azil anterioară se finalizează la data 
comunicării deciziei de închidere a dosarului, la expirarea termenului legal de depunere a 
plângerii împotriva hotărârii Oficiului Român pentru Imigrări, la expirarea termenului de 
depunere a recursului sau, după caz, la momentul pronunţării hotărârii de către instanţa de 
recurs. (2) Accesul la o nouă procedură de azil se acordă dacă sunt îndeplinite, alternativ, 
următoarele condiţii: a) solicitantul invocă elemente noi care nu au putut fi prezentate din 
motive neimputabile acestuia şi care au apărut pe parcursul sau după finalizarea procedurii 
anterioare, în sensul alin. (1) lit. b). Solicitantul este obligat să facă dovada existenţei 
elementelor noi invocate şi a imposibilităţii prezentării lor până la data depunerii cererii de 
acordare a accesului la o nouă procedură de azil. Elementele noi invocate nu pot fi rezultatul 
unor acţiuni provocate de solicitant în scopul obţinerii unei forme de protecţie internaţională 
din partea statului român; b) de la data finalizării procedurii de azil anterioare, în sensul 
alin. (1) lit. b), au survenit transformări de ordin politic, social, militar sau legislativ în ţara 
de origine, de natură a avea consecinţe grave pentru solicitant. (3) Depunerea personală a 
cererii nu va fi obligatorie în cazul străinilor care sunt luaţi în custodie publică de Oficiul 
Român pentru Imigrări şi de structurile sale teritoriale, se află în arest preventiv sau în 
cursul executării unei pedepse privative de libertate. (4) Cererile de acordare a accesului la 
o nouă procedură de azil, aparţinând străinilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3), vor fi 
transmise de îndată structurii specializate pe probleme de azil a Oficiului Român pentru 
Imigrări de către organele în custodia sau, după caz, în arestul ori în detenţia cărora aceştia 
se află. 

 

Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

Opinia ICNUR din ianuarie 2014 cu privire la trimiterile în Mali 

Starea de fapt 

Petentul a depus la IGI o cerere de acces la o nouă procedură de azil invocând probleme 
etnice legate de apartenenţa sa la comunitatea tuaregă, probleme religioase, stare de conflict 
armat în ţara de origine, faptul că ar fi fost membru combatant în armată şi că, în măsura în 
care ar fi returnat, ar fi ucis. 

Prin hotărârea IGI nr. 2668381/h/CM din data de 23.07.2013 (fila 60), a fost respinsă ca 
inadmisibilă cererea petentului de acordare a accesului la o nouă procedură de azil. 

În motivare, IGI a reţinut că în cadrul interviului susţinut în procedura anterioară, solicitantul 
a arătat că motivul părăsirii ţării de origine se datorează problemelor avute cu autorităţile din 
ţara sa de origine ca urmare a participării la acţiuni împotriva acestora în calitate de membru 
al mişcării Azawad. Cu privire la această situaţie, pentru care doreşte azil în România, atât 
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IGI cât şi instanţa, s-au pronunţat apreciind că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de legiuitor, pentru a primi azil în România. 

A arătat că la data de 19.07.2013, aflându-se în Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în 
Custodie Publică Otopeni, solicitantul depune o cerere de acces la o nouă procedură de azil, 
în care a invocat faptul că riscă să fie omorât datorită apartenenţei la etnia tuaregă şi a 
faptului că a făcut parte dintr-o grupare care a militat împotriva guvernului, fără a detalia 
împrejurările care au stat la baza temerilor sale şi fără a depune niciun înscris în susţinerea 
celor invocate. 

Referitor la „noile motive” invocate de solicitant odată cu formularea cererii de acces la o 
noua procedura de azil, respectiv transformările survenite în ţara de origine, IGI a arătat că 
acestea nu reprezintă şi nu pot fi considerate elemente noi, relevant din punct de vedere al 
azilului, în sensul art.88 alin. (2) lit. a din Legea nr. 122/2006. 

Pentru a fi în prezenţa unui element nou, IGI a arătat că trebuie îndeplinite în mod cumulativ 
următoarele condiţii: elementele să fi apărut pe parcursul procedurii de soluţionare a cererii 
anterioare sau după soluţionarea cererii anterioare printr-o hotărâre irevocabilă sau, după caz, 
printr-o decizie de închidere a dosarului; să nu fi putut fi prezentate, din motive neimputabile 
solicitantului; să nu fie rezultatul unor acţiuni provocate în scopul obţinerii unei forme de 
protecţie din partea statului român; solicitantul este obligat să facă dovada existenţei noilor 
motive invocate şi a imposibilităţii prezentării lor până la data depunerii cererii de acordare a 
accesului la o nouă procedură de azil. 

A arătat că în ceea ce priveşte aspectele invocate de dl. MH, este evident că nu sunt 
îndeplinite în mod cumulativ cerinţele legale de mai sus. 

A mai precizat că solicitantul nu a invocat elemente noi şi nu a depus înscrisuri sau 
documente care să justifice acordarea accesului la o nouă procedură de azil. 

În faţa instanţei, petentul a reiterat aspectele prezentate anterior şi în plus, a invocat starea sa 
de sănătate. 

În acest sens, instanţa reţine că petentul a fost internat de mai multe ori la Spitalul de 
Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi în 04.04.2012, 27.07.2012 şi între 06.09.2012 – 
27.09.2012 în toate cazurile cu diagnosticul Tulburare delirantă de tip paranoid. 

De asemenea, a fost internat de mai multe ori la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” din Bucureşti, diagnosticele fiind acelea de Episod depresiv (din 18.07.2013) şi de 
Tulburare psihotică acută cu simptome schizofrenice (din 29.10.2013). 

 

Soluţia instanţei 

Pe fondul plângerii împotriva hotărârii de acordare a accesului la o nouă procedură, 
instanţa reţine că, printre alte motive, petentul a criticat hotărârea IGI sub două aspecte: 

a) situaţia din ţara de origine, raportată în special la opinia ICNUR din ianuarie 2014; 

b) starea sa de sănătate şi consecinţele acesteia în ipoteza returnării sale în ţara de 
origine. 
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În raport cu situaţia din ţara de origine, instanţa reţine că cererea iniţială de acordare a 
protecţiei internaţionale a fost respinsă de Judecătoria Galaţi prin sentinţa civilă nr. 
2249/09.03.2012. 

Această hotărâre este anterioară opiniei ICNUR din mai 2012 (fila 181). 

În această opinie, depusă la dosar în limba engleză, necontestată de părţi şi reluată în 
informaţiile din ţara de origine trimise la dosar de ROCCORD (fila 217), se arată la pct. 1 că 
de la mijlocul lunii ianuarie 2012, în partea de nord a statului Mali s-au înregistrat violenţe şi 
o deteriorare rapidă a situaţiei din perspectiva dreptului umanitar. Regiunile cele mai afectate 
sunt identificate ca fiind Gao, Kidal şi Timbuktu. De asemenea, sunt identificate ca fiind 
afectate oraşe precum cele localizate lângă graniţa cu Niger, Mauritania şi Algeria, cum ar fi 
Menaka, Anderamboukanem, Intillit, Tissit, Lere, Aguelhok şi Tessalit. Se mai precizează că 
existenţa conflictului între armata guvernamentală şi diferite forţe armate care îşi desfăşoară 
activitatea în nordul statului Mali, incluzând aici şi MNLA (Movement National de 
Liberation de l´Azawad), are un profund impact asupra populaţiei civile. 

În martie 2012 a existat o lovitură de stat care, în opinia ICNUR, prezentată la pct. 2, a 
agravat situaţia deja afectată, a drepturilor omului şi a dreptului umanitar, caracterizate de 
abuzuri împotriva civililor, incluzând crime, violuri, precum şi de criza alimentară din nordul 
statului Mali. 

La pct. 3 se precizează că pe 4 aprilie 2012, MNLA a declarat independenţa regiuni de nord a 
statului Mali, în urma capitulării celor trei mari oraşe din nord, Gao, Kidal şi Timbuktu. 

La pct. 4 se arată că de la mijlocul lunii ianuarie 2012, peste 130.000 de persoane au fost 
delocalizate pe teritoriul statului Mali, incluzând aici 25.000 de persoane în Bamako, iar 
numărul acestora continuă să crească. Se mai arată că 140.000 de refugiaţi au fost înregistraţi 
în statele vecine, în principal în Mauritania, Burkina Faso şi Niger, iar un număr substanţial 
de alţi refugiaţi continuă să sosească în aceste ţări. 

La pct. 5, ICNUR precizează că, dată fiind faptul că situaţia din Mali rămâne fluidă şi 
nesigură, recomandarea acestei instituţii este în sensul de a se suspenda returnările forţate ale 
cetăţenilor şi rezidenţilor statului Mali până când situaţia privind securitatea şi drepturile 
omului vor fi stabilizate. 

Având în vedere data pronunţării sentinţei civile nr. 2249 de către Judecătoria Galaţi, 
respectiv 09.03.2012, se remarcă faptul că acest element nu a fost avut în vedere la 
momentul pronunţării . 

Mai mult, nici în hotărârea IGI nr. 2444004/h/DA din 12.11.2012 (fila 129), în care a fost 
soluţionată cererea de acces la o nouă procedură de azil, nu au fost analizate elementele de 
fapt din ţara de origine, invocate de petent în cererea de acces la o nouă procedură (fila 125). 

Din analiza conţinutului sentinţei civile a Judecătoriei Galaţi nr. 5474/28.05.2013, pronunţată 
în dosarul nr. 22639/233/2013, unde a fost contestată hotărârea IGI nr. 2444004/h/DA din 
12.11.2012, prezenta instanţă constată că elementele din ţara de origine în discuţie nu au fost 
avute în vedere la argumentarea soluţiei de respingere a solicitării petentului. 

Pentru a ajunge la aceste concluzii, prezenta instanţă precizează că şi dacă din punct de 
vedere teoretic s-ar putea susţine că au fost analizate respectivele elemente din ţara de origine 
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în procedurile anterioare indicate, atât din perspectiva condiţiilor privind acordarea protecţiei 
internaţionale (sentinţa civilă nr. 2249/09.03.2012), cât şi a condiţiilor pentru accesul la o 
nouă procedură (sentinţa civilă nr. 5474/28.05.2013; hotărârea IGI nr. 2444004/h/DA din 
12.11.2012), totuşi trebuie reţinut că o motivare constând în reluarea textelor de lege 
relevante, cu adăugarea unor sintagme generice, cum ar fi că „din situaţia personală a 
petentului nu rezultă că ...”  respectivele condiţii sunt îndeplinite (fila 122) sau că este evident 
că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege (fila 130 verso), fără a se arăta care sunt 
elementele din situaţia personală avute în vedere şi nici de ce acestea nu sunt relevante, nu 
poate conduce la concluzia că fondul elementelor invocate de petent în prezenta procedură a 
mai fost analizat în procedurile anterioare. 

Prin urmare, invocarea acestora în prezenta procedură conferă demersului un elemente 
de noutate în sensul Legii nr. 122/2008. 

De asemenea, instanţa reţine că la dosar a fost depusă şi opinia ICNUR din ianuarie 2014 cu 
privire la returnările forţate în Mali (fila 81), în care sunt făcute alte precizări similare, cu 
privire la evoluţia situaţiei din Mali. 

Această opinie, în mod evident, nu a fost avută în vedere în procedurile anterioare, hotărârile 
pronunţate în procedurile anterioare fiind premergătoare momentului ianuarie 2014. Acelaşi 
lucru se poate spune şi despre hotărârea IGI contestată în prezenta procedură. 

În opinia sa din ianuarie 2014, ICNUR tratează problema distinct, referindu-se la nordul 
statului Mali şi la sudul statului Mali. 

În privinţa regiunii de nord, ICNUR arată la pct. 7 (fila 87 verso) că situaţia rămâne volatilă 
în ciuda unor returnări spontane în particular în regiunile Timbuktu şi Gao. Au fost raportate 
recorduri în privinţa abuzului în materia drepturilor omului. Infrastructura şi accesul la 
serviciile de bază nu au fost încă readuse în funcţiune. Populaţia se bazează încă pe asistenţa 
umanitară din regiune. În consecinţă, ICNUR consideră că situaţia nu poate fi caracterizată ca 
fiind aptă să asigure returnări în condiţii de siguranţă şi demnitate. 

La pct. 10, ICNUR reiterează solicitarea sa de a rămâne în continuare suspendate returnările 
forţate în regiunea de nord a statului Mali, din cauza situaţiei care rămâne volatilă. De 
asemenea, ICNUR consideră că nu este viabilă nici soluţia relocării interne în regiunea din 
sud, din moment ce este probabil ca aceste persoane să se regăsească în situaţia de 
delocalizare internă. 

În ceea ce priveşte returnările în regiunea de sud a statului Mali, ICNUR arată la pct. 9 că 
situaţia în această zonă s-a normalizat şi în consecinţă, nu mai impune suspendarea 
returnărilor forţate. Solicitanţii de protecţie internaţională urmează să aibă cererile analizate 
cu particularizare de la caz la caz, potrivit procedurilor în materia azilului.  

În aceste condiţii , instanţa constată că IGI, ca principiu, a procedat corect în hotărârea 
contestată în prezenta cauză, atunci când a afirmat că elementele respective, legate de situaţia 
din ţara de origine, au făcut obiectul analizei în procedurile anterioare. Totuşi, ţinând seama 
că în procedurile anterioare nu a fost analizată opinia ICNUR din mai 2012, iar în ceea ce 
priveşte opinia ICNUR din ianuarie 2014, ţinând seama că aceasta nu fusese emisă la 
momentul derulării procedurilor anterioare şi luând în considerare faptul că petentul a 
declarat că acesta a locuit în apropierea oraşului Gao, la aproximativ 150 de kilometri nord de 
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acesta (fila 100), prezenta instanţă reţine că aceste opinii referitoare la situaţia din ţara de 
origine nu au fost analizate în substanţă, ceea ce le conferă, din punct de vedere juridic, 
caracteristica de noutate în sensul Legii nr.122/2006, din perspectiva prezentei proceduri. 

În ceea ce priveşte opinia ICNUR din mai 2012, petentul nu poate fi ţinut responsabil pentru 
neanalizarea fondului informaţiilor din ţara de origine de către autorităţi în procedurile 
anterioare, deşi acestea au fost invocate de petent (fila 125), această stare de fapt fiind 
asimilabilă celei în care petentul s-a aflat în imposibilitatea de a prezenta elementul de 
noutate, în sensul art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr.122/2006. 

În ceea ce priveşte opinia ICNUR din ianuarie 2014, aceasta nu putea fi invocată în mod 
obiectiv de petent, fiind ulterioară tuturor procedurilor în care a fost acesta anterior implicat. 

În consecinţă, instanţa urmează să admită plângerea formulată de petent şi să ofere acestuia 
dreptul de acces la o nouă procedură, în care să fie analizată situaţia petentului raportată la 
situaţia din ţara de origine, cu luarea în considerare, în special, a celor două opinii emise de 
ICNUR în mai 2012 şi ianuarie 2014, precum şi a altor opinii relevante emise ulterior de 
ICNUR sau de alte organizaţii, după data prezentei hotărâri, în măsura în care sunt relevante. 

În ceea ce priveşte situaţia medicală a petentului, instanţa reţine faptul că aceasta nu a fost 
invocată şi nici valorificată pe parcursul procedurilor anterioare. 

În acelaşi timp, diagnosticele psihiatrice primite de petent sunt de natură a conduce la 
concluzia că există posibilitatea ca abilitatea acestuia de a construi strategii comportamentale 
în raport cu realitatea obiectivă să fie afectată. Din aceste motive, nu i se poate imputa 
petentului, din perspectiva cererilor sale de acordare a protecţiei internaţionale, faptul că nu a 
adus aceste probleme în atenţia autorităţilor şi că nu le-a prezentat spre valorificare. 

În plus, un astfel de reproş ar fi doar unul formal, în măsura în care s-ar face, din moment ce 
autorităţile administrative erau la curent cu toate diagnosticele petentului, acestea aflându-se 
la originea demersurilor de aducere a sa în faţa personalului medical de specialitate 
psihiatrică din Spitalele de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” din Galaţi şi „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia” din Bucureşti. 

Prin urmare, chiar în lipsa unei formulări exprese din partea petentului, autorităţile ar fi 
trebuit să ia în calcul, din proprie iniţiativă, situaţia particulară a petentului şi efectele acesteia 
din perspectiva cererii de acordare a protecţiei internaţionale (azil sau protecţie subsidiară, iar 
ulterior, accesul la o nouă procedură tocmai din această perspectivă). 

În analiza situaţiei medicale a petentului, precum şi a relevanţei sale din perspectiva prezentei 
proceduri, instanţa reţine punctul de vedere din opinia ICNUR din ianuarie 2014 de la pct. 7 
unde se precizează că accesul la serviciile de bază nu a fost încă readus în funcţiune 
deplină, precum şi opinia CNRR (pct. 12 Principalele etape ale conflictului ..., paragraf 7 fila 
218 verso) cu privire la informaţiile din ţara de origine, unde se precizează că luarea de mită 
şi corupţia, endemice la toate nivelurile guvernamentale, a împiedicat accesul malianilor la 
îngrijiri medicale de bază şi la educaţie (Human Rights Watch: World Report 2014 – Mali, 
21.02.2014). 
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Prin urmare, plângerea urmează să fie admisă şi sub acest aspect, urmând ca la analiza cererii 
petentului de acordare a protecţiei internaţionale, în procedură normală, să se ţină cont şi 
starea de sănătate a petentului şi de efectele pe care le poate determina aceasta în cazul 
returnării în ţara de origine. 

În ceea ce priveşte restul susţinerilor , respectiv cele referitoare la problemele etnice legate 
de apartenenţa la comunitatea tuaregă şi problemele de natură religioasă, instanţa reţine că 
acestea nu pot fi calificate drept elemente noi în sensul Legii nr. 122/2006, din moment ce ele 
sunt prezentate pentru prima oară în cadrul acestei proceduri şi din moment ce în interviul din 
04.08.2011, cu ocazia cererii de acordare a statutului de refugiat (fila 103), petentul a 
precizat, la întrebarea expresă a examinatorului, că nu a avut probleme de natură religioasă, 
rasială, legată de naţionalitate sau vreo problemă de altă natură. De asemenea, petentul nu a 
oferit o explicaţie pentru a justifica de ce nu a prezentat anterior aceste argumente. În ceea ce 
priveşte afirmaţiile legate de participarea petentului la misiuni de luptă în cadrul forţelor 
armate libiene unde a fost angajat potrivit propriilor declaraţii, începând cu anul 1995 (fila 
101), acestea au fost prezentate în cadrul procedurilor anterioare şi prin urmare, nu pot fi 
considerate elemente noi. 

În consecinţă, acestea nu se califică drept elemente noi în sensul Legii nr. 122/2006. 

Faţă de cele arătate, instanţa urmează să admită în parte plângerea şi să acorde petentului 
accesul la o nouă procedură de azil, urmând ca IGI să analizeze, în special, relevanţa 
informaţiilor din ţara de origine, cu precădere raportat la opiniile ICNUR din mai 2012 şi din 
ianuarie 2014, precum şi relevanţa situaţiei medicale a petentului, prin raportare la 
prevederile Legii nr. 122/2006. 

 

Rezultatul aplicării judiciare a articolului 41 CDF – dreptul la bună administrare 

• Drepturile consfințite prin articolul 41 CDF: dreptul de a fi ascultat de autoritățile 
administrative; dreptul de acces la dosare; obligația autorităților administrative de a indica 
motivele sunt obligatorii pentru statele membre atunci când acționează sub incidența 
legislației UE în baza principiului bunei administrări și al dreptului la apărare (Mukarubega, 
Boudjlida, H.N). Dreptul de a fi ascultat în faza administrativă a procedurilor de azil și 
returnare este indispensabil pentru a îndeplini cerințele Directivei privind procedurile de azil 
(articolele 8-10), ale articolului 12 al Directivei privind returnarea, și ale principiilor generale 
ale legislației UE privind dreptul la apărare; 

• Dreptul de a fi ascultat garantează în ambele proceduri (azil și returnare) posibilitatea ca orice 
persoană să își exprime efectiv punctul de vedere pe parcursul unei proceduri administrative 
și înainte de adoptarea unei decizii care i-ar putea aduce atingere. (M.M. (1), alin. 87; 
Mukarubega, alin. 46; Boudjlida, alin. 36); 

• Migranții ilegali trebuie audiați în relație cu fiecare decizie privind returnarea pe care o 
adoptă administrația (decizie de returnare, măsură de expulzare, ordin de deținere, interdicție 
a intrării etc.); 
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Conținutul dreptului de a fi ascultat în faza administrativă a procedurilor de azil, așa cum a 
fost stabilit prin hotărârile preliminare ale CJUE: 

• Solicitantului de azil trebuie să i se ofere suficiente posibilități de a-și fundamenta cererea de 
azil, de exemplu prin transmiterea de informații în scris; 

• Dreptul prevăzut în cadrul UE de a fi ascultat impune ca solicitantului să i se acorde 
posibilitatea de a prezenta observații referitoare la raportul privind interviul personal. 
Solitantul trebuie să aibă acces în timp util la raportul privind interviul pentru a-și putea 
exercita dreptul de a fi ascultat (cauza T-228/02) OMPI, alin.93) 

• Audierea trebuie să includă întrebări care să stabilească viabilitatea măsurilor alternative la 
detenția pentru azil. În cazurile în care administrația adoptă un ordin de detenție, aceasta 
are obligația de a prezenta motivele pentru care nu a adoptat măsuri alternative. 

• De asemenea, acest drept solicită autorităților să acorde atenția cuvenită observațiilor 
transmise de persoana în cauză, examinând atent și imparțial toate aspectele relevante ale 
fiecărui caz și prezentând detaliat motivele deciziei adoptate. (M.M. (1)) 

• În circumstanțele specifice în care o decizie privind protecția subsidiară este adoptată imediat 
după procedurile de azil, este obligatorie organizarea unui interviu dacă autoritatea 
competentă nu este în situația de a formula o concluzie în deplină cunoștință de cauză privind 
faptele, în baza probelor disponibile. De asemenea, este obligatorie organizarea unui interviu 
atunci când circumstanțele personale ale solicitantului (în mod special, orice vulnerabilitate 
datorată vârstei, stării de sănătate sau faptului că este o victimă a violenței) impun necesitatea 
ca acesta să explice în detaliu elementele care îi pot fundamenta cererea. (M.M. (2)) 

 

Conținutul dreptului de a fi ascultat în faza administrativă a procedurilor de migrație, așa 
cum a fost stabilit prin hotărârile preliminare ale CJUE: 

• RȚT trebuie să își poată exprima punctul de vedere privind legalitatea șederii sale și 
posibilitatea ca anumite excepții de la expulzare să fie aplicabile în circumstanțele specifice 
ale fiecărui caz  (Boudjlida, alin. 47); 

• RȚT  trebuie să își poată exprima punctul de vedere privind orice fapte  care ar putea 
justifica decizia autoritților de a nu adopta o anumită decizie privind returnarea  (Boudjlida, 
alin. 55). 

• RȚT  trebuie să poată ‘corecta o eroare sau transmite informații legate de circumstanțele sale 
personale care ar constitui argumente în favoarea adoptării sau neadoptării deciziei, ori în 
favoarea unui conținut specific al acesteia’(Boudjlida, alin. 37); 

• Autoritățile naționale trebuie să audieze RȚT cel puțin în privința următoarelor aspecte: 
interesul superior al copilului, viața de familie și starea de sănătate a resortisantului țării terțe 
în cauză, cu respectarea principiului nereturnării (Boudjlida, alin. 48); 

• Audierea trebuie să includă întrebări care ar determina viabilitatea măsurilor alternative; 

• Obligația de a prezenta motivele deciziei care să fie suficient de specifice și de concrete 
pentru a permite persoanei să înțeleagă de ce i se respinge cererea este un corolar al 
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principiului respectării dreptului la apărare și, în special, a dreptului de a fi ascultat. (M.M (1), 
alin.88) 

• Autoritățile naționale competente au obligația de a da persoanei în cauză posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere referitor la orice aranjamente detaliate privind returnarea sa, 
precum: ‘cum ar fi perioada permisă pentru plecare și dacă returnarea va fi voluntară sau 
impusă. Astfel, în special din articolul 7 al Directivei 2008/115, alineatul (1) [...] reiese că, în 
conformitate cu articolul 7(2) al directivei, statele membre prelungesc, atunci când este cazul, 
în mod adecvat termenul plecării voluntare, ținând seama de circumstanțele specifice fiecărui 
caz în parte, cum ar fi durata șederii, existența copiilor care frecventează școala și existența 
altor legături familiale și sociale’ (Boudjlida, alin. 51); 

• RȚT  are datoria de a coopera cu autoritățile competente și de a le oferi toate informațiile 
relevante,  în special orice informație care ar putea justifica faptul că nu se emite o decizie de 
returnare  (Boudjlida, alin. 50). Această obligație corespunde dreptului RȚT de a fi ascultat. 
Dreptul la apărare nu constituie o prerogativă absolută și poate fi limitat de statele membre, 
cu condiția ca aceste restricții să corespundă scopului și interesului general urmărit de măsura 
respectivă și să nu implice,  în relație cu scopul urmărit,  o ingerință disproporționată și 
intolerabilă care încalcă însăși esența drepturilor garantate (G&R, alin. 33; Boudjlida, alin. 
43); 

• Nerespectarea dreptului de a fi ascultat conduce la invalidarea deciziei de returnare, în 
măsura în care rezultatul procedurii ar fi fost diferit în cazul în care dreptul ar fi fost 
respectat’ (G. și R.) 

• În ceea ce privește programarea interviului, acesta trebuie astfel planificat încât să asigure că 
dreptul de a fi ascultat poate fi exercitat efectiv. Curtea Administrativ ă Supremă din 
Lituania a susținut că administrația nu numai că are obligația de a audia RȚT înainte de 
adoptarea unei anumite decizii administrative, ci și că, pentru a asigura aplicarea efectivă a 
dreptului de a fi audiat, termenul-limită acordat RȚT nu poate fi foarte scurt, deoarece aceasta 
nu ar permite exercitarea efectivă a dreptului. De exemplu, un termen-limită de 2 zile pentru 
transmiterea documentelor financiare suplimentare relevante pentru regularizarea șederii a 
fost considerat insuficient de către Curte. Argumentele solicitantului, că nu a avut în mod real 
posibilitatea de a transmite documentele financiare într-un interval de timp atât de scurt și că 
nu a avut posibilitatea obiectivă de a compărea în persoană înaintea Departamentului pentru 
Migrație pentru a-și susține cauza, au fost reținute de curte, ca probă pentru a califica 
termenul-limită stabilit de administrație ca nerezonabil de scurt. (hotărârea nr. 858/2015). 
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ARTICOLUL 47 AL CARTEI UE  – Dreptul la o cale de atac eficientă 

Prezentare generală a problematicii articolului 47 CDF 

Articolul 47 al Cartei UE prevede dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. 
Deși conținutul articolului 47 CDF este similar celui al articolelor 6 și 13 ale Convenției, 
acesta are un statut independent spre deosebire de articolul 13, dreptul la o cale de atac 
eficientă, prevăzut în Convenție. În primul rând, sfera materială de aplicare este diferită, 
deoarece articolele 6 și 13 ale Convenției se aplică numai în cazurile care privesc stabilirea 
drepturilor și obligațiilor civile ale unei persoane sau o acuzație penală, Convenția excluzând 
aplicarea acestor drepturi în cazurile care vizează intrarea, șederea sau deportarea 
străinilor.157 În plus, articolul 13 al Convenției nu are statut independent, fiind aplicabil 
numai în relație cu unul dintre drepturile materiale incluse în Convenție. Pe de altă parte, 
sfera materială de aplicare a articolului 47 CDF nu este limitată de natura drepturilor vizate, 
garanțiile sale procedurale aplicându-se tuturor drepturilor prevăzute de UE.158 Se pune 
întrebarea dacă, în ceea ce privește articolul 52(3) al Cartei UE, articolul 47 al Cartei UE 
poate oferi o protecție suplimentară sau diferită persoanelor implicate în cauzele respective. 
Trebuie menționat că principiul căii de atac consfințit prin articolul 47 CDF necesită o 
evaluare efectuată de un tribunal. Aceasta conferă o protecție sporită față de articolul 13 al 
Convenției care garantează dreptul la o cale de atac eficientă înaintea unei autorități naționale 
care nu trebuie să fie în mod necesar o instanță de judecată.159 

 

Aplicarea la nivel național a articolului 47 CDF 

Cauzele trimise de colaboratorii ACTIONES ridică probleme presante, de actualitate, 
precum: echilibrul dintre dreptul la o cale de atac eficientă și securitatea națională, în 
contextul actual al creșterii amenințărilor teroriste (problema 1); efectul suspensiv al 
apelurilor în procedurile de azil și de returnare în care există riscul de rele tratamente în țara 
de origine sau al pierderii legăturii cu familia din statul membru de reședință (problema 2); 
dreptul la serviciile unui interpret pe parcursul procedurilor de azil și returnare. Cauzele 
transmise spre analiză în cadrul proiectului ACTIONES indică faptul că uneori este dificil de 
stabilit ce drept procedural ar trebui să se aplice într-o anumită problemă procedurală. Sfera 
divulgării probelor în procedurile de azil, atunci când există preocupări privind securitatea 
națională, a fost considerată ca fiind un aspect care intră sub incidența atât a articolului 41 cât 
și a articolului 47 CDF (vezi secțiunea 1 și 2). 

  

                                                 
157 Maaouia împotriva Franței, cererea nr. 39652/98. 
158  Explicațiile privind articolul 47 clarifică faptul că ‘În dreptul Uniunii Europene, dreptul la un proces echitabil nu este 
limitat la litigiile privind drepturile și obligațiile civile. Aceasta este una dintre consecințele faptului că Uniunea este o 
comunitate bazată pe statul de drept, după cum stipulează Curtea în cauza 294/83, ‘Les Verts ’împotriva Parlamentului 
European. ’(hotărârea din 23 aprilie 1986, [1986] ECR 1339). Cu toate acestea, în orice altă privință în afară de sfera de 
aplicare, garanțiile prevăzute de Convenție se aplică în mod similar Uniunii. 
159  Vezi explicațiile privind articolul 47 CDF. 
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1. Securitatea națională ca limită a divulgării probelor și accesului la instanță în 
procedurile de azil și returnare  

 

Probele secrete care fundamentează implicarea unor persoane în activități teroriste ridică 
probleme legate de sfera de aplicare a mai multor drepturi fundamentale interdependente: 
dreptul la azil, dreptul la bună administrare și dreptul la un proces echitabil și la căi de atac 
eficiente. De obicei, prima limitare se aplică dreptului la bună administrare, care, deși nu este 
aplicabil în cadrul articolului 41 CDF, este aplicabil ca principiu general al dreptului UE la 
activitățile statelor membre (vezi cauza M.M.). Atunci când există probe privind activități 
teroriste, statele membre interzic divulgarea informațiilor către persoanele în cauză, indiferent 
de tipul de procedură administrativă în care acestea sunt implicate. Unele jurisdicții naționale 
nu oferă nicio probă în motivarea deciziei adoptate, pe când altele indică numai motivele 
esențiale, prin urmare se impune o limitare a obligației de a menționa motivele, care face 
parte din dreptul la bună administrare. 

Având în vedere că persoana în cauză are acces limitat sau inexistent la probe/informații, 
aceasta ridică probleme privind dreptul la un proces echitabil și la căi de atac eficiente. Este 
dificil pentru RȚT vizați să conteste o decizie luată în baza unor informații secrete. Prin 
urmare, se susține adesea că sunt încălcate și dreptul la proceduri contradictorii și principiul 
egalității armelor. 

Cauzele ACTIONES au indicat interdependența acestor drepturi fundamentale diferite 
implicate în procedurile de azil și de returnare. Pentru a contracara limitările aduse acestor 
drepturi fundamentale, legiutorii naționali au permis accesul la probe prin intermediul unor 
avocați care dețin autorizație de securitate și au acces la probele secrete, putând astfel să 
pledeze în numele RȚT vizat. Unii legiuitori naționali nu au prevăzut o măsură de 
contracarare eficientă, deoarece procedura națională de autorizare a avocaților durează mai 
mult decât procedura de urgență aplicată pentru prelucrarea cererilor RȚT. Cauza A.M.N 
(Curtea Supremă din România) arată că atunci când instanțele naționale refuză să soluționeze 
aspecte privind incoerența legislativă pentru a recunoaște căi de atac în cazul încălcării unor 
drepturi fundamentale de către legiuitor, RȚT în cauză va recurge la CEDO pentru a găsi căi 
de atac eficiente. Cauza din România mai este interesantă și din perspectiva absenței totale a 
analizării aplicării articolului 47 CDF și a interpretării acestuia în cazurile prevăzute de CJUE 
în cauza ZZ. Este vorba despre un resortisant pakistanez pentru care, deși făcea obiectul unei 
proceduri în curs privind cererea sa de a i se recunoaște dreptul de ședere în calitate de 
membru al familiei unui resortisant român, s-a emis un ordin de expulzare și interdicția de 
intrare, printr-o procedură de urgență, pe motive de securitate națională. Aici este vorba 
despre conformitatea legislației și practicii judiciare naționale cu cerințele privind dreptul la o 
cale de atac eficientă într-o procedură de urgență care guvernează deciziile bazate pe motive 
de securitate națională. În special, caracterul echitabil al procedurii avocatului special și al 
practicii judiciare care a refuzat reconcilierea inconsecvenței legislative interne dintre 
procedura îndelungată de numire a unui avocat special și procedura de urgență foarte scurtă, 
în lumina dreptului la o cale de atac eficientă. În urma refuzului Curții Supreme de a remedia 
aceste inconsecvențe, avocatul a depus o plângere la CEDO pentru încălcarea articolelor 6 și 
13 ale Convenției, din cauza accesului limitat la probe utilizat în cauzele de securitate 
națională atât pentru avocați, cât și pentru reclamant, și a faptului că procedura judiciară 
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urgentă face foarte dificilă posibilitatea realizării procedurii îndelungate de numire a unor 
avocați acreditați pentru aceste proceduri speciale. În această cauză, avocatul a recurs numai 
la ruta procedurală a Convenției. 

O abordare diferită a adoptat instanța de judecată olandeză (nota de caz 17) care a invocat 
hotărârea preliminară ZZ ca pe un standard pentru aplicarea articolului 47 CDF în cazuri de 
revocare a statutului de refugiat și de interdicție a intrării pe motive de securitate națională. 
Curtea a constatat că practica modificată a administrației olandeze care a prezentat RȚT vizat 
un raport individual incluzând și esența motivelor care au condus la adoptarea acelor decizii 
reprezintă o limitare care echilibrează drepturile prevăzute de articolul 47 și necesitatea de a 
asigura protejarea securității naționale. Spre deosebire de Curtea de Apel din Marea Britanie 
în ZZ,160 instanța olandeză nu a stabilit un prag diferit pentru posibila limitare a articolului 47 
CDF, în funcție de statutul persoanei și de decizia administrativă în cauză.  

Faptul că aceste garanții procedurale minime au fost menținute de CJUE atât în cauze privind 
cetățenia UE161 și în cazuri de sancțiuni, care au implicat RȚT, pare să sugereze că acestea se 
aplică oricărei persoane, indiferent de statutul acesteia de cetățean UE sau de resortisant al 
unei țări terțe. 

Dimensiunea divulgării probelor și accesului la un proces echitabil și la căi de atac eficiente 
în cauzele în care intervin preocupări privind securitatea națională constituie un subiect 
sensibil, și larg răspândit în toate instanțe naționale. (vezi instanțele de judecată din Croația, 
Olanda, Polonia, România și Marea Britanie ). Unele dintre aceste instanțe (Curtea de Apel 
din Marea Britanie) au decis să adreseze CJUE întrebări preliminare pentru a clarifica 
cerințele articolului 47 CDF în ceea ce privește nivelul de divulgare a probelor necesar în 
cauze în care resortisanți ai unor țări terțe sunt considerați o amenințare la adresa securității 
naționale (vezi cauza ZZ comentată în Modulul ACTIONES privind protecția judiciară 
efectivă).162  Instanțele de judecată olandeze au inclus regulile stabilite prin hotărârea 
preliminară din cauza ZZ în verificarea legalității procedurii administrative. Alte instanțe 
naționale se bazează primordial pe prevederile legislației naționale, fără a efectua o verificare 
suplimentară în lumina normelor europene, iar acest aspect a condus la plângeri depuse de 
avocați la CEDO (A.M.N împotriva României, nr. 19943/13, 30 septembrie 2014). 

Garanțiile procedurale în cazurile de detenție pe motive de securitate națională, cum sunt 
audierea orală, comunicarea probelor esențiale, au făcut obiectul unui caz de deținere a 
resortisanților unor țări terțe pe motive de securitate națională în cadrul procedurilor de azil. 
Curtea Constituțională din Croația163 a susținut că au fost încălcate articolele 22 și 29 ale 
Constituției și articolul 5 al Convenției ca urmare a absenței audierii orale care ar fi trebuit să 
fie asigurată de Curtea Administrativă, și care este, de asemenea, garantată de articolul 74.10 
al Legii azilului. 

                                                 
160  În cauza AZ, Curtea de Apel din Marea Britanie a susținut că dreptul de a fi informat (articolul 41) a variat, în funcție de 
natura drepturilor în cauză (dreptul la liberă circulație al cetățenilor UE față de drepturile refugiaților). (vezi baza de date 
ACTIONES) 
161  Vezi cauza 300/11 ZZ, ECLI:EU:C:2013:363. 
162  Cauza 300/11 ZZ, ECLI:EU:C:2013:363. 
163 Nika Bacic Selanec, notă de caz ACTIONES, Curtea Constituțională a Republicii Croația, U-III-1844/2011, 25 mai 2011. 
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Prin urmare, problematica găsirii unui echilibru între obiectivele securității naționale și 
dreptul la un proces echitabil și la o cale de atac eficientă în cazurile de azil și migrație a 
ridicat mai multe aspecte specifice privind aplicarea Cartei și dialogul judiciar.  

În primul rând, se ridică problema interacțiunii dintre diferitele drepturi fundamentale 
prevăzute de Cartă:  

• stabilirea sferei de aplicare a Cartei UE (și anume identificarea corectă a factorului conector 
cu legislația UE: există vreo prevedere a dreptului UE care guvernează materia respectivă?);  

• stabilirea cu exactitate a dreptului (drepturilor) fundamental(e) în cauză: articolul 41 CDF 
și/sau 47 CDF?;  

• stabilirea cu exactitate a cerințelor articolului 47 CDF în astfel de cauze și a limitărilor 
permise;  

• efectele încălcărilor articolului 47 CDF. 

În ceea ce privește dialogul judiciar, cauzele discutate în prezenta secțiune demonstrează că 
anumite instanțe de judecată naționale fac referire la Cartă și la jurisprudența CJUE în 
interpretarea cerințelor prevăzute de articolul 47, pe când altele fac trimitere exclusiv la 
Convenție, fără a-și motiva opțiunea privind neaplicarea dreptului UE și, astfel, a Cartei. Mai 
mult, alte instanțe preferă să soluționeze cauzele strict în conformitate cu normele naționale, 
sau interpretează greșit cerințele stabilite de CEDO. 

Deși CJUE a lăsat autonomie procedurală statelor membre pentru a stabili normele 
procedurale aplicabile, instanțele de judecată naționale au obligația de a găsi un echilibru 
între cerințele privind securitatea statului și cerințele care decurg din dreptul la protecție 
judiciară efectivă. Obligația de a informa persoanele în cauză cel puțin în privința aspectelor 
esențiale ale motivelor deciziilor adoptate de autoritățile publice constituie o garanție 
procedurală minimă recunoscută de CJUE pentru persoanele implicate în aceste proceduri 
(vezi comentariul privind cauza ZZ de mai sus).  

 

Fișa de caz nr. 23 - “Revocarea statutului de refugiat în baza implicării în activit ăți 
teroriste  – divulgarea limitată a probelor și accesul la căi de atac eficiente ” 

Caz de referință: 

Instanța de fond din Haga, secția Zwolle, 14/4276, hotărârea din 27 ianuarie 2015 

Aspecte esențiale 

Revocarea statutului de refugiat și interdicția de intrare pe o perioadă de 20 de ani în baza 
implicării în activități teroriste; 

Accesul limitat la probe pe motive de securitate națională, interpretat în lumina articolului 47 
CDF;  

Utilizarea informațiilor secrete și a procedurii de urgență atunci este pusă în pericol 
securitatea națională în proceduri de azil și returnare.   
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Reprezentare sinoptică 

 

Reprezentare cronologică 

 

 

Descrierea cauzei 

a. În fapt 

Unui resortisant iranian i s-a revocat statutul de refugiat și i s-a emis o interdicție de intrare 
pentru o perioadă de 20 de ani în baza anchetei derulate de agenția de informații olandeză, 
care a indicat că acesta este agent al agenției de informații iraniene, și continuase să lucreze 
pentru această agenție pe parcursul șederii sale în Olanda. Investigația agenției olandeze de 
informații a condus la întocmirea unui raport privind reclamantul, în baza căruia a fost emisă 
decizia respectivă. Raportul individual preciza că reclamantul trebuie considerat un pericol 
pentru securitatea națională. Documentele și sursele care au stat la baza întocmirii raportului 
nu au fost divulgate reclamantului, dar au fost analizate de instanță. O cameră distinctă a 
instanței hotărâse anterior că divulgarea limitată a documentelor care au stat la baza 
raportului individual se justifică, printre altele, în scopul protejării surselor, metodelor și 
tehnicilor anchetei derulate. Conform hotărârii acestei camere, interesele securității statului 
prevalează asupra intereselor reclamantului. Acum, în cadrul procedurii principale, instanța 
de fond trebuia să decidă dacă se permite autorităților olandeze să își fundamenteze decizia 
împotriva reclamantului pe aceste informații ‘secrete’, care nu au fost divulgate 
reclamantului. 

b. Rezultatul la nivel național  

Curtea a invocat în mod specific și a citat hotărârea CJUE în cauza ZZ164, și a susținut că 
hotărârea sa putea fi fundamentată numai pe fapte și documente care nu fuseseră divulgate 
reclamantului, în măsura în care acest lucru era absolut necesar din motive de securitate a 
statului, și că reclamantul are întotdeauna dreptul de a fi informat cu privire la elementele 

                                                 
164 CJUE, ZZ, C-300/11, 4 June 2013, EU:C:2013:363. 
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esențiale ale motivelor care au fundamentat decizia împotriva sa, prin care se respectă 
confidențialitatea necesară a probelor.  

Curtea s-a pronunțat că procedura națională, constând în două hotărâri judecătorești – una 
privind divulgarea limitată a documentelor și una privind decizia luată împotriva 
reclamantului  – satisface cerința CJUE privind căile de atac eficiente. În continuare, curtea a 
menționat că, în conformitate cu hotărârea pronunțată în cauza ZZ, elementele esențiale ale 
motivelor care au fundamentat decizia au fost divulgate reclamantului în raportul individual 
prin fapte concrete, astfel încât pentru acesta era clar de ce îl consideră autoritățile olandeze 
un pericol pentru securitatea națională. Astfel, nu s-a produs o încălcare a articolului 47. 

 

Analiză 

a. Rolul Cartei  

Dimensiunea divulgării probelor și accesului la un proces echitabil și la căi de atac eficiente 
în cauzele în care intervin preocupări privind securitatea națională constituie un subiect 
sensibil, care a fost prezentat înaintea multor instanțe de judecată naționale. Prevederile 
legale naționale ale acestor state membre par să stipuleze proceduri “accelerate ”de urgență 
similare care guvernează evaluarea cererilor înaintate de persoane considerate a fi o 
amenințare la adresa securității naționale, accesul la probe limitat numai pentru avocații care 
dețin autorizație specială de securitate, detenția imediată urmată de expulzare și interdicția de 
intrare. Există anumite variații în ceea ce privește perioada exactă de timp necesară pentru 
aprobarea avocaților speciali și a procedurii de urgență și nivelul de detaliu al probelor 
divulgate persoanei vizate. Cu toate acestea, conformitatea practicilor naționale în ceea ce 
privește nivelul divulgării probelor, de ex. în proceduri privind revocarea statutului de 
refugiat și extrădarea solicitanților de azil, trebuie evaluată de instanțele de judecată naționale 
în lumina dreptului la un proces echitabil și la căi de atac eficiente. Astfel, unele instanțe de 
judecată aleg să invoce în mod specific articolul 47 CFR.  

b. Dialogul judiciar  

În cauza de față, instanța de fond invocă Carta și jurisprudența CJUE care interpretează 
cerințele prevăzute de articolul 47. Curtea a inclus regulile stabilite prin hotărârea preliminară 
din cauza ZZ în verificarea legalității procedurii administrative. Conform jurisprudenței 
CJUE, persoana vizată “ trebuie să poată identifica motivele pe care se fundamentează decizia 
care o privește, ori citind ea însăși decizia, ori solicitând și obținând o informare privind acele 
motive” . În ceea ce privește procedurile judiciare, părțile la o cauză trebuie să aibă dreptul 
“de a examina toate documentele și observațiile înaintate curții în scopul influențării hotărârii 
acesteia” , și de a formula observații cu privire la acestea. Însă este posibil ca aceste probe să 
nu fie divulgate, fapt justificat în circumstanțe excepționale, când este ‘strict necesar’ . Cu 
toate acestea, persoanele respective trebuie să aibă posibilitatea de a contesta atât validitatea 
motivelor indicate de autoritățile publice, cât și decizia fundamentată pe aceste motive legate 
de securitatea națională. Instanțele naționale ar trebui să aibă dreptul de a analiza aceste 
aspecte, și de a solicita autorităților publice să demonstreze că securitatea statului ar fi cu 
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adevărat în pericol în cazul în care probele sunt dezvăluite persoanei în cauză.165 Instanța de 
fond a concluzionat că nu a existat o încălcare a articolului 47 CDF în această cauză.  

c. Impactul hotărârii CJUE  

Deși UE lasă autonomie procedurală statelor membre pentru a stabili normele procedurale 
aplicabile, instanțele de judecată naționale au obligația de a găsi un echilibru între cerințele 
privind securitatea statului și cerințele care decurg din dreptul la protecție judiciară efectivă. 
Obligația de a informa persoanele în cauză cel puțin în privința aspectelor esențiale ale 
motivelor deciziilor adoptate de autoritățile publice constituie o garanție procedurală minimă 
recunoscută de CJUE pentru persoanele implicate în aceste proceduri. În cauza de față, 
instanța olandeză a concluzionat că hotărârea respectă aceste cerințe minime. Dimpotrivă, 
Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor a considerat că articolul 41 CDF este aplicabil în cazul 
dreptului la informare și la motivare în procedurile de azil166. Însă judecătorul s-a pronunțat 
că articolul 41 nu implică în orice circumstanțe dreptul la informare în relație cu motivele 
autorității decizionale înainte de adoptarea deciziei, în special în cazul cererilor de azil, 
invocând cauza CJUE MM. De asemenea a observat că invitația de a comunica observațiile și 
de a reconsidera cererea asigură îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 41 CDF. În 
ceea ce privește obligația de a prezenta motivele oricărei decizii administrative, judecătorul a 
admis unele restricții din motive de securitate națională, în funcție de dreptul implicat și de 
contextul legal specific. În plus, se pare că există anumite disensiuni la nivelul instanțelor de 
judecată naționale privind întrebarea dacă aceste garanții procedurale trebuie recunoscute 
tuturor RȚT, indiferent de statutul legal al acestora, sau numai cetățenilor UE, așa cum au stat 
lucrurile în cauza ZZ a CJUE. În timp ce instanțele de fond olandeze le recunosc în mod egal 
pentru cetățenii UE, solicitanții de azil și migranții ilegali, Înalta Curte a Angliei și Țării 
Galilor a susținut că acestea ar trebui recunoscute primordial cetățenilor UE.  

d. Cauze relevante suplimentare  

Înalta Curte de Casație și Justiție din România, dosar nr. 5473/2/2012 

CEDO, A.M.N împotriva României, nr. 19943/13, 30 septembrie 2014 

CEDO, Saleck Bardi împotriva Spaniei, nr. 66167/09, 24 mai 2011 

CEDO, Anayo împotriva Germaniei, nr. 20578/07, 21 decembrie 2010167  

CEDO, C.G. și alții împotriva Bulgariei, nr. 1365/07, 24 aprilie 2008168 

                                                 
165 CJUE, ZZ, op.cit., par. 57-69.  
166 Marea Britanie, Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor, R (AZ) împotriva secretarului de stat al Ministerului de Interne 
[2015] EWHC 3695, 18 decembrie 2015, [2016] 4 WLR 12 
167  Cauza viza returnarea unor resortisanți ai unor țări terțe în care erau implicați și minori. CEDO a constatat o încălcare a 
articolului Article 8 al Convenției prin faptul că existau deficiențe ale procesului decizional, precum neluarea în considerare 
a interesului superior al copilului sau lipsa coordonării între autorități în vederea stabilirii acestui interes. 
168  Cauza a implicat un rezident pe termen lung expulzat din motive de securitate națională în baza unui raport secret de 
supraveghere clasificat. CEDO a susținut că o procedură netransparentă precum cea utilizată în cazul reclamantului nu 
reprezintă o evaluare completă și semnificativă conform cerințelor articolului 8 al Convenției. Mai mult, instanțele de 
judecată din Bulgaria refuzaseră să colecteze probe care să confirme sau să infirme afirmațiile împotriva reclamantului, iar 
hotărârile pronunțate de acestea fuseseră formale. Ca urmare, cauza reclamantului nu fusese audiată sau revizuită în mod 
corespunzător, conform cerințelor alineatului 1 (b) al articolului 1 al Protocolului Nr. 7. 
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Fișa de caz nr. 24 - Dosar nr. 5473/2/2012, Sentinţa civilă nr. , 4520/9.07.2012, Curtea de 
Apel București 

 

Probele juridice 

Măsura declarării ca indezirabil pe o perioadă de 10 a pârâtului pe motiv de securitare 
națională – terorism – masură confirmată de instanță și de ICCJ – plângere pendinte CEDO 

 

Texte legale cu incidenţă în speţă 

Art. 3 lit. i şi l din Legea nr. 51/1991 conform cărora constituie ameninţări la adresa 
siguranţei naţionale a României următoarele: (i) actele teroriste, precum şi ini ţierea sau 
suspiciunea în orice mod a oricăror activităţi al căror scop îl constituie săvârşirea de 
asemenea fapte; … (l) iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori aderarea sau 
sprijinirea sub orice formă a acestora, în scopul desfăşurării vreuneia din activităţile 
enumerate la lit. a) – k), precum şi desfăşurarea în secret de asemenea activităţi de către 
organizaţii sau grupări constituite potrivit legii. 

Dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 535/2004 care prevăd ca împotriva cetăţenilor străini sau 
apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că intenţionează să desfăşoare acte de 
terorism sau de favorizare a terorismului se dispune măsura de declarare ca persoană 
indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului de şedere în ţară dacă împotriva 
acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieşirii lui din ţară, potrivit legii privind regimul 
străinilor în România. 

Dispoziţiile art. 85 din OUG nr. 194/2002, în temeiul cărora se poate dispune îndepărtarea de 
pe teritoriul naţional şi interdicţia şederii străinului. 

 

Aspecte de drept internaţional invocate de păr ţi sau instanţă 

Articole 4, 5 (1)(f) și 8 al Convenției 

Starea de fapt 

Curtea de Apel București a fost chemată să decidă dacă măsură declarării ca indezirabil cu 
interdicție de a intra în Românie pe 10 ani a cetățeanul pakistanez A.M.N. din motive de 
securitate națională este legală și întemeiată. Pârâtul a intrat în România cu viză de studiu 
timp de 90 de zile, în 6 noiembrie 2010, viza care a expirat în februarie 2011. La 15 martie 
2011, Oficiul Român pentru Imigrare (ORI) a dat ordin inculpatului să părăsească țara în 15 
zile. În 17 martie 2011, inculpatul a solicitat azil, din motive de persecuției în Pakistan, țara 
sa de origine. În această solicitare a declarat că vorbește limba urdu și are cunoștințe de limbă 
engleză. Prin decizia din 09.05.2011, ORI a respins cererea sa. Pârâtul a înaintat o plângere în 
fața Tribunalului Regional Galati, care a fost respinsă, în data de 05.04.2012. În același timp, 
s-a căsătorit cu un cetățean român în data de 28.03.2012. În data de 8 mai 2012, inculpatul a 
înregistrat o cerere de acordare a dreptului de ședere în România, în calitate de membru de 
familie al unui cetățean român. ORI a stabilit 08.08.2012 ca dată pentru examinarea cererii. 
Între timp, Serviciul Român de Informații a înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de 
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Apel din București o cerere de declarare a lui A.M.N drept persoană nedorită în România 
timp de 10 ani, deoarece existau informații serioase care să indice posibilitatea implicării 
persoanei în activități  care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Cererea a 
fost fondată pe art. 3, lit. I și 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională, art. 44 din 
Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului și a art. 85 din Ordonanța de 
urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Dovezile transmise de Serviciul 
Român de Informații au fost clasificate drept "top secrete ". Cererea a fost judecată în 
procedura de urgență de către Curtea de Apel București. Citația a fost transmisă prin fax în 
data de 8 iulie, iar ședința a fost stabilită pentru 9 iulie. Pârâtul nu a putut găsi un avocat. Și 
pentru că doar un avocat cu permis special putea vedea aceste documente, iar avocatul trebuie 
să treacă printr-o procedură de aprobare care durează cu cel puțin 60 de zile înainte pentru a 
obține permisul menționat mai sus, inculpatul nu a putut citi sau vedea lucrările care îl 
incriminează. Să nu se apere și procedura  

În fața Curții de Apel, a fost prezent un interpret pentru limba nepaleză și limba engleză. 
Curtea a dat inculpatului o copie a actului de rechizitoriu. Pârâtul a cerut o întârziere pentru a 
angaja un avocat și pentru a citi rechizitoriul. Instanța a aprobat doar două ore de întârziere, 
deoarece este o procedură de urgență. Pârâtul a depus la dosar dovada cererii sale de azil și 
dovada că a solicitat în același timp dreptul de ședere ca membru al familiei unui cetățean 
român și a declarat că întoarcerea sa în Pakistan i-ar pune viața în pericol. Prin sentința din 09 
iulie 2012, Curtea a declarat inculpatul ca persoană indezirabilă pentru o durata de 10 ani. La 
data de 23 iulie 2012, inculpatul a fost transferat în Pakistan. 

 

Soluţie instanţei 

Pârâtul, cetăţean pakistanez, se află în România în baza unei vize de studii pentru 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi, aprobată începând cu data de 12.10.2010. De 
asemenea, instanţa reţine că la data de 15.03.2011 cetăţeanul pakistanez a fost depistat cu 
şedere ilegală de către ORI Ialomiţa, fiind emisă o decizie de părăsire a ţării valabilă pentru 
15 zile, pe care însă nu a respectat-o. La data de 17.03.2011 pârâtul a depus o cerere de azil 
care a fost respinsă irevocabil prin decizia nr. 13/05.04.2012 pronunţată de Tribunalul Galaţi.  

Totodată, din cuprinsul înscrisurilor depuse de pârât, instanţa constată că acesta a beneficiat 
pentru perioada 17.01.2012 – 06.02.2012 de documentul temporar de identitate solicitant azil 
emis de Oficiul Român pentru Imigrări, iar la data de 08.05.2012 a formulat o  cerere 
adresată Oficiului Român pentru Imigrări – Serviciul Imigrări Galaţi prin care a solicitat 
prelungirea dreptului de şedere ca membru de familie prin căsătoria cu un cetăţean român, 
termenul de soluţionare a acestei cereri fiind fixat la data de 08.08.2012.   

Analizând datele comunicate de SRI, clasificate secret de stat de nivel „strict secret”, Curtea 
constată că acestea fac dovada faptului că străinul desfăşoară activităţi ce sunt de natură să 
pună în pericol securitatea naţională.  

Sunt avute în vedere disp. art. 3 lit. i şi l din Legea nr. 51/1991 conform cărora constituie 
ameninţări la adresa siguranţei naţionale a României următoarele: (i) actele teroriste, precum 
şi ini ţierea sau suspiciunea în orice mod a oricăror activităţi al căror scop îl constituie 
săvârşirea de asemenea fapte; … (l) iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori 
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aderarea sau sprijinirea sub orice formă a acestora, în scopul desfăşurării vreuneia din 
activităţile enumerate la lit. a) – k), precum şi desfăşurarea în secret de asemenea activităţi de 
către organizaţii sau grupări constituite potrivit legii. 

Curtea are în vedere deopotrivă şi dispoziţiile art. 44 din Legea nr. 535/2004 care prevăd ca 
împotriva cetăţenilor străini sau apatrizilor despre care există date sau indicii temeinice că 
intenţionează să desfăşoare acte de terorism sau de favorizare a terorismului se dispune 
măsura de declarare ca persoană indezirabilă pentru România sau de întrerupere a dreptului 
de şedere în ţară dacă împotriva acestora nu s-a dispus măsura nepermiterii ieşirii lui din ţară, 
potrivit legii privind regimul străinilor în România. 

Deşi străinul a formulat la data de 08.05.2012 o cerere adresată Oficiului Român pentru 
Imigrări – Serviciul Imigrări Galaţi prin care a solicitat prelungirea dreptului de şedere ca 
membru de familie prin căsătoria cu un cetăţean român, iar termenul de soluţionare a acestei 
cereri a fost fixat la data de 08.08.2012, faţă de acesta se poate dispune măsura declarării ca 
indezirabil având în vedere incidenţa în cauză a textelor legale invocate anterior şi 
împrejurarea că România, în calitate de membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi-a asumat 
obligaţie de a refuza şederea pe teritoriul naţional a celor care finanţează, plănuiesc, sprijină 
sau comit acte de natură teroristă. 

Prin măsura dispusă în cauză nu se produce încălcarea art. 8 din Convenţia E.D.O., întrucât, 
chiar dacă măsura constituie o ingerinţă în viaţa privată şi de familie, această ingerinţă este 
prevăzută de lege, urmăreşte un scop legitim şi este necesară într-o societate democratică. 

Astfel, măsura este prevăzută de dispoziţiile art. 85 din OUG nr. 194/2002, în temeiul cărora 
se poate dispune îndepărtarea de pe teritoriul naţional şi interdicţia şederii străinului, act 
normativ publicat în Monitorul Oficial, fiind îndeplinită în acest fel cerinţa accesibilităţii 
textului de lege. 

De asemenea, sunt respectate garanţiile procesuale pentru străinul subiect al măsurii de 
declarare ca indezirabil, măsura fiind dispusă de o instanţă în sensul art. 6 din Convenţia 
E.D.O. în condiţii de contradictorialitate şi cu respectarea dreptului la apărare. 

Prin declararea ca indezirabil a cetăţeanului străin se urmăreşte un scop legitim, respectiv 
prevenirea comiterii unor fapte grave de natură să pună în pericol securitatea naţională a 
statului român. 

În ceea ce priveşte necesitatea adoptării unei astfel de măsuri faţă de străin, aceasta este 
justificată de natura şi gravitatea activităţii desfăşurate în raport de care se apreciază 
proporţionalitatea dintre măsura dispusă şi scopul urmărit. 

Având în vedere aceste considerente şi faţă de dispoziţiile art. 85 alin. 5 din OUG nr. 
194/2002 conform cărora atunci când declararea străinului ca indezirabil se întemeiază pe 
raţiuni de securitate naţională în conţinutul hotărârii nu se menţionează datele şi informaţiile 
care au stat la baza motivării acesteia, Curtea va admite cererea şi va dispune declararea 
pârâtului ca persoană indezirabilă pentru raţiuni de securitate naţională pe o perioadă de 10 
ani. 
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Totodată, va dispune luarea în custodie publică a străinului, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 97 alin. 3 din OUG nr. 194/2002, până la îndepărtarea de pe teritoriul României, dar nu 
mai mult de 18 luni. 

 

Continuarea cazului în fața ICCJ 

La 24 iulie, printr-un avocat, inculpatul a înregistrat un apel la sentință. El a solicitat 
răsturnarea hotărârii pronunțate de Curtea de Apel, deoarece aceasta a fost emisă fără a oferi 
posibilitatea apărării sau cel puțin a luări la cunoștință a acuzațiilor. El a afirmat că nu a făcut 
niciodată nimic împotriva României, că nu a fost niciodată condamnat pentru acțiuni 
colaterale terorismului. De asemenea, el a declarat că trăiește împreună cu soția sa și că a 
făcut mai multe cereri de obținere a dreptului de ședere, unul dintre ele fiind încă în curs de 
desfășurare. Printr-o decizie definitivă, ICCJ a respins recursul său. La 18 martie 2013, 
inculpatul a înaintat o plângere Curții Europene a Drepturilor Omului, cauza nr. 19943/13, 
pentru încălcarea articolului 5 (1) f și 4 al Convenției, articolul 8 al Convenției. 

2.Efectul suspensiv al apelului în procedurile de apel și returnare  

Un aspect care a compărut înaintea instanțelor naționale din numeroase state ale UE se referă 
la efectul suspensiv al apelurilor împotriva hotărârilor administrative în procedurile accelerate 
de azil. În mod special, se pune întrebarea dacă statele membre ar trebui să se abțină de la 
expulzarea solicitantului până la pronunțarea unei decizii privind apelul împotriva deciziei de 
azil sau ordinului de returnare/expulzare? În aceste cazuri, efectul suspensiv al apelului joacă 
un rol esențial, deoarece absența acestuia poate implica riscul unor prejudicii ireparabile 
aduse resortisantului țării terțe care ar putea fi expus riscului de rele tratamente în țara de 
origine. Deși majoritatea acestor cereri implică o expulzare către state non-UE, recent, se 
observă o creștere a numărului de cereri privind suspendarea apelului în transferurile Dublin, 
prin urmare în relație cu state ale EU (de ex., cazuri de transfer Dublin către Ungaria). 

Valoarea adăugată a Cartei UE este extrem  de importantă în acest domeniu, pentru că 
legislația secundară a UE nu impune un efect suspensiv automat al apelului împotriva oricărei 
decizii privind azilul și returnarea.169 În schimb, prevederile legislației secundare a UE 
privind azilul și returnarea permit recunoașterea efectului suspensiv al apelului prin 
intermediul unei cereri individuale separate (măsură provizorie), în timp ce suspendarea celui 
de-al doilea nivel al apelului (înaintea curților de apel) nu este reglementată în mod expres.  

CJUE a abordat efectul suspensiv al apelului în procedurile de returnare care urmează 
respingerii acordării permisului de reședință (Abdida, vezi fișa de caz nr. 12) și de expulzare 
care urmează respingerii unei cereri de azil în procedură accelerată (Tall, vezi fișa de caz nr. 
18 Modulul ACTIONES privind azilul și emigrarea în limba engleză). În baza principiului 
absolut al nereturnării (articolul 19(2) CDF) și a dreptului la o cale de atac eficientă (articolul 
47 CDF), CJUE a instituit efectul suspensiv al apelului până când riscul de returnare este 
atent și riguros evaluat de autoritatea decizională (vezi fișa de caz 18, de mai jos). 

În plus, efectul suspensiv al apelului este argumentat cu succes înaintea instanțelor naționale 
și în temeiul altor baze legale decât articolele 47 și 19(2) CDF. A doua cauză comentată mai 
                                                 
169  Vezi articolul 9(3) al Directivei 2013/32/UE (procedura de azil) și articolul 13 al Directivei 2008/115/UE (Directiva 
privind returnarea). 
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jos provine de la Curtea Supremă din Estonia și se referă la efectul suspensiv al apelului 
împotriva ordinului de expulzare în baza articolelor 8 și 13 ale Convenției. În lumina 
articolului 52(3) CDF, o interpretare similară ar  trebui aplicată și în ceea ce privește 
articolele 7 și 47 CDF. 

Rezultatele aplicării judiciare a articolului 47 CDF: 

• Deși CJUE a lăsat autonomie procedurală statelor membre pentru a stabili normele 
procedurale aplicabile, instanțele de judecată naționale au obligația de a găsi un echilibru 
între cerințele privind securitatea statului și cerințele care decurg din dreptul la protecție 
judiciară efectivă. Obligația de a informa persoanele în cauză cel puțin în privința aspectelor 
esențiale ale motivelor deciziilor adoptate de autoritățile publice constituie o garanție 
procedurală minimă recunoscută de CJUE pentru persoanele implicate în aceste proceduri 
(hotărârea preliminară din cauza ZZ) 

• Caracterul echitabil al procedurii de autorizare a avocatului special în proceduri care implică 
securitatea națională. 

• Articolul 7 sau articolul 19(2) în conjuncție cu articolul 47 CDF instituie obligația statelor 
membre de a nu expulza un resortisant al unei țări terțe dacă există vreun risc de încălcare a 
principiului absolut al nereturnării sau a dreptului la viața de familie. (Tall și jurisprudența 
CEDO). În aceste cazuri ar trebui să intervină în mod automat obligația de a investiga. Însă 
acest lucru nu este posibil în toate statele membre, unele dintre acestea permițând efectul 
suspensiv al apelului prin intermediul unei cereri separate (proceduri intermediare). 
(Conformitatea acestor proceduri naționale și a legislației secundare relevante a UE transpusă 
de procedurile naționale a fost contestată de instanțele de judecată olandeze în lumina 
articolului 47 CDF)170 

• În scopul asigurării respectării cerințelor stabilite de CJUE, în special privind eficiența căilor 
de atac, expulzarea nu ar trebui să fie dusă la îndeplinire în timpul perioadei de apel. 

 

Pentru mai multe informatii referitoare la domeniul  de aplicare al Protocoalelor 21 si 
30 referitoarea a se vedea Manualul ACTIONES varianta in engleza 

 

 

                                                 
170  Vezi cererea de hotărâre preliminară adresată de Consiliul de Stat din Olanda, 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90773  


