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Vă scriu în legătură cu cauza N. împotriva României, ce a fost soluţionată de Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului (Curtea/CEDO) printr-o hotărâre din data de 28 noiembrie 2017, definitivă de la 
data de 28 februarie 2018; prin această hotărâre, Curtea a constatat încălcarea dreptului reclamantului 
la libertate şi siguranţă, garantat de articolul 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului ş i 

libertăţilor fundamentale (Convenţia). 

Curtea a stabilit că reclamantul, internat pe o durată nedeterminată într-un spital de psihiatrie 
(Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca) , în baza articolului 114 din Codul Penal 
în vigoare la acel moment, a fost supus unei măsuri contrare dreptului naţional întrucât, din actele 
medicale întocmite cu privire la acesta, nu rezulta nicio prezumţie de pericol social. Ca atare, măsura 
internării reclamantului nu a avut bază legală şi nici nu a fost justificată faptic. De asemenea, deşi la 
data de 21 februarie 2017, Judecătoria Buzău a decis punerea în libertate a reclamantului prin 
înlocuirea măsurii internării medicale cu cea a obligării la tratament medical, hotărârea judecătorea că 
nu a fost pusă în executare, autorităţile nereuşind să identifice măsuri adaptate nevoilor sale. 

În fapt , începând cu luna ianuarie a anului 2001, au fost iniţiate proceduri penale împotriva 
reclamantului, suspectat de comiterea unui incest şi de corupere sexuală a celor două fiice ale sale 
minore (proceduri au fost închise în februarie 2002, prima pentru lipsă de probe şi a doua dată fiind 
lipsa de discernământ a reclamantului) ; reclamantul a fost internat într-un spital psihiatric (potrivit 
expertizelor medicale, reclamantul suferă de schizofrenie paranoidă-) , măsură care a fost confirmată de 
o instanţă în aprilie 2002. Începând cu septembrie 2007, în acord cu modificările legislaţiei penale, a 
avut loc, periodic, un control judiciar în vederea deciderii cu privire la menţinerea măsurii de 
siguranţă. măsura internării a fost menţinută până în luna august 2016, când instanţele naţionale au 
apreciat că menţinerea acesteia mai poate fi dispusă doar până la identificarea unei măsuri de protecţie 
socială care să asigure supravegherea reclamantului în urmarea tratamentului medical şi cazarea sa 
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într-o structură adecvată nevoilor sale. În februarie 2017, instanţele naţionale au dispus înlocuirea 
internării cu măsura obligării reclamantului la tratament medical. 

A vând în vedere indicaţiile instanţelor, de identificare a unei structuri care să asigure cazarea 
reclamantului şi să răspundă nevoilor acestuia, inclusiv supravegherea tratamentului medical, 
autorităţile naţionale au stabilit, în mai 2018, ca reclamantul să beneficieze de o măsură de protecţie 
socială într-un centru de recuperare şi reabilitare neuropsihică. 

În hotărârea sa, Curtea a considerat că pe parcursul internării sale ca măsură de siguranţă, 
reclamantul a fost privat de libertate; acceptând că reclamantul suferă de afecţiuni mentale confirmate 
prin mai multe expertize medico-legale, Curtea a remarcat însă că, potrivit legislaţiei române (art. 114 
din vechiul Cod de procedură penală, art. 11 O din actualul Cod), măsura internării este justificată dacă 
persoana prezintă, din cauza maladiei sale, pericol pentru societate. Or, în acord cu jurisprudenţa sa, 
dacă în anumite situaţii este autorizată privarea de libertate a unei persoane care suferă de tulburări 
mentale fără scopul unui tratament medical, această privare de libertate trebuie să fie imperios 
justificată de gravitatea stării de sănătate a persoanei în cauză raportat la protecţia sa sau a terţilor. 

Din elementele factuale ale cauzei, CEDO a reţinut că nici controlul iniţial din 2007 al măsurii 
de siguranţă, nici controalele ulterioare, nu au examinat de o manieră riguroasă periculozitatea 
reclamantului; astfel, instanţele s-au referit pe de o parte la acuzaţiile penale la adresa reclamantului, 
fără însă a lua în considerare că în parte acestea au fost abandonate pentru lipsă de probe, iar pentru 
restul a intervenit clasarea, dată fiind lipsa discernământului reclamantului. Soluţia de clasare nu a fost 
verificată însă de o instanţă, într-o procedură contradictorie, ceea ce, în ochii CEDO, face ca 
fundamentarea soluţiei de menţinere a măsurii de siguranţă pe aceste elemente să fie insuficientă. 

De pe altă parte, instanţele au făcut trimitere la concluziile expertizelor medico-legale, care 
confirmau afecţiunile mentale ale reclamantului; cu toate acestea, nici instanţele şi nici autorităţile 
medicale nu au invocat comportamente violente ale reclamantului, care prezenta o conduită calmă, 

compliantă faţă de tratamentul medical, fără acte violente la adresa altor pacienţi sau atitudine osti lă, şi 

nici nu au explorat măsuri alternative la internarea medicală. Mai mult, începând cu 2015 , rapoartele 
de expertiză medico-legală indicau că nicio prezumţie de pericol social nu caracteriza situaţia 
reclamantului, dar că acesta avea nevoie de măsuri de protecţie socială, date fiind persistenţa delirului 
privind crearea unui nou regat somalez şi lipsa oricărui sprijin familial. Astfel, în interpretarea Curţii , 

ultimele rapoarte de expertiză indică o dilemă de ordin psihiatric şi deontologic a medicilor cu privire 
la punerea în libertate a reclamantului, în absenţa pericolului social. Cu toate acestea, deciziile 
judiciare în controlul periodic al măsurii nu au clarificat elementele care au determinat schimbarea 
aprecierii venite din partea experţilor medicali. 

Astfel, Curtea a concluzionat că abordarea instanţelor în deciderea menţinerii măsurii de 
siguranţă a fost formalistă şi superficială şi , în lipsa unor elemente care să indice îndeplinirea condiţiei 
legale privind prezenţa pericolului pentru societate, nu respecta dreptul intern. 

Mai mult, decizia instanţelor naţionale din august 2016 de a menţine măsura internării 

medicale pentru a identifica o structură adaptată nevoilor sale în care să fie cazat, nu avea un temei 
expres în dreptul intern. Deşi Curtea acceptă că punerea în libertate în asemenea situaţii poate fi 
însoţită de condiţii şi că autorităţile pot avea nevoie de timp pentru a identifica modalităţile de 
implementare a acestor condiţii , ipoteză care poate antrena o întârziere, pentru ca această întârziere să 
fie justificată ea trebuie însoţită de garanţii adecvate, inclusiv control jurisdicţional, care să asigure ca 
autorităţile iau toate măsurile pentru punerea în libertate a reclamantului. Or, în speţă, deşi după 

decizia instanţelor din august 2016 a existat o corespondenţă între spital şi autorităţile locale, pentru a 
sesiza situaţia reclamantului, nu a fost prezentată o procedură care să fie reglementată şi aplicată 



pentru evaluarea acestuia, a nevoilor sale, în vederea punerii sale în libertate sau a cazării sale într-un 
centru adaptat acestor nevoi . Corespondenţa între diversele entităţi a indicat absenţa unor locuri 
disponibile în centrele de primire, aspect semnalat şi în rapoarte internaţionale privind România. Nici 
posibilitatea unei puneri în libertate graduală sau condiţională nu a fost invocată. 

În aceste condiţii, în care după august 2016 nu a avut loc o evaluare riguroasă a nevoilor 
concrete ale reclamantului şi a măsurilor de protecţie socială corespunzătoare, Curtea a concluzionat 
că internarea medicală a reclamantului a fost arbitrară. 

În acelaşi timp, amintind că dispoziţiile convenţionale recunosc oricărei persoane private de 
libertate dreptul de a introduce un recurs judiciar, care, într-un termen scurt, să examineze legalitatea 
detenţiei sale şi să dispună eliberarea dacă detenţia este ilegală, Curtea a examinat dacă un asemenea 
recurs era accesibil reclamantului şi dacă i-a oferit posibilitatea de a fi audiat de către instanţă. 

Constatând că legislaţia românească instituie un control periodic automat, şi că recunoaşte 

persoanei interesate posibilitatea de a solicita, în orice moment, ridicarea măsurii , Curtea a examinat 
dacă controlul periodic avea un ritm rezonabil al periodicităţii; în speţă, între două decizii judiciare au 
trecut cincisprezece luni sau chiar trei ani şi opt luni, fără ca motive excepţionale să fie invocate; un 
aspect preocupant a vizat practica de a valida retroactiv menţinerea măsurii de siguranţă, pe baza unor 
elemente medicale consemnate cu mult timp înainte şi care nu reflectau deci starea de sănătate a 
reclamantului la momentul luării deciziei. În acest mod, instanţele au nesocotit dispoziţiile procesuale 
interne, care prevedeau de manieră imperativă un termen de şase luni şi apoi de douăsprezece luni 
pentru controlul menţinerii măsurii , fără a lua măsuri pentru a grăbi efectuarea expertizelor medico
legale. 

Mai mult, dat fiind că reclamantul prezenta tulburări mentale, el avea beneficiul asistenţei unui 
specialist în drept în procedurile privind măsura internării; or, deşi a beneficiat de asistenţa unui avocat 
din oficiu, asistenţa judiciară astfel oferită nu a fost una efectivă, dat fiind că avocaţii astfel numiţi 
pentru a-l sprijini pe reclamant fie au pledat în favoarea menţinerii măsurii, fie au lăsat decizia la 
aprecierea instanţei ; în cadrul fiecărei proceduri de control judiciar, a fost numit un alt avocat, care nu 
a avut nicio întâlnire cu reclamantul înaintea şedinţelor de judecată, ceea ce, consideră CEDO, indică 

lipsa oricărei consultări de către avocat a persoanei pe care o asista. Concluzia Curţii a fo st, în 
consecinţă, în sensul absenţei unei asistenţe judiciare efective în beneficiul reclamantului în 
procedurile de control periodic al măsurii de siguranţă. 

După cum menţionam, hotărârea în cauza N. împotriva României a rămas definitivă şi potrivit 
art. 46 din Convenţie trebuie pusă în executare. Executarea hotărârilor CEDO, sub aspectul măsurilor 
individuale şi a celor generale, este în responsabilitatea Comitetului Miniştrilor, organism al 
Consiliului Europei. 

În acest context, vă transmit prezenta adresă, conţinând rezumatul cauzei şi al concluziilor 
Curţii; textul integral al hotărârii în limba franceză, precum şi traducerea extraselor relevante în limba 
engleză sunt disponibile pe site-ul CEDO, la adresele https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid": ["OO l -
178948"]} şi respectiv https: //hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["OOl-179207"1}. Traducerea în limba 
română este în curs şi vă va fi comunicată de îndată ce va fi finalizată. 

Vă adresez rugămintea de a transmite această adresă barourilor care au în circumscripţia lor 
spitale pentru măsuri de siguranţă, diseminând hotărârea CEDO, în special aspectele privind 
asigurarea asistenţei judiciare efective în aceste proceduri. 

Vă adresez rugămintea de a solicita acestor barouri să indice măsurile luate sau preconizate 
pentru a preveni situaţii similare celor criticate de Curte pe viitor, prin diseminarea hotărârii către 



avocaţii care oferă asistenţă judiciară din oficiu existenţa unor eventuale elemente care afectează 
efectivitatea controlului, prin măsuri de organizare a asistenţei judiciare din oficiu astfel încât să se 
asigure, pe cât posibil, continuitatea asistenţei de către acelaşi avocat, şi prin orice altă măsură 

identificată ca fiind aptă să asigure standardele convenţionale . 

Vă rog ca răspunsul dumneavoastră să ne parvină până la data de 15 noiembrie 2018, dat fiind 
că această cauză se va afla pe agenda reuniunii Comitetului Miniştrilor din decembrie a.c. 


