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Introducere
Scopul acestei lucrări este de a oferi guvernelor un set de instrumente pentru a face faţă crizei
sanitare actuale, fără precedent şi masivă, într-un mod în care să fie respectate valorile
fundamentale ale democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului.
Este recunoscut de la bun început faptul că guvernele se confruntă cu provocări teribile în căutarea
de a-şi proteja populaţiile de ameninţarea cu virusul COVID-19. De asemenea, se înţelege că
funcţionarea obişnuită a societăţii nu poate fi menţinută, în special prn prisma principalelor măsuri
de protecţie necesare pentru combaterea virusului, şi anume izolarea în plus, se acceptă faptul că
măsurile întreprinse vor leza în mod inevitabil drepturile şt libertăţile care sunt o parte integrantă şi
necesară a unei societăţi democratice guvernate de statul de drept
Principala provocare socială, politică şi juridică cu care se vor confrunta statele noastre membre va
fi capacitatea lor de a răspunde eficient 1a această criză, asigurând în acelaşi timp faptul că
măsurile întreprinse nu vor submina interesul nostru deosebit pe termen lung în protejarea valorilor
fundamentale ale democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului în Europa. Este momentul
absolut oportun în care Consiliul Europei trebuie să îşi îndeplinească mandatul de bază furnizând,
prin intermediul organelor sale statutare şi a tuturor organismelor şs mecanismelor sale
competente, forumul pentru asigurarea colectivă precum că aceste măsuri vor rămâne
proporţionale cu ameninţarea reprezentată de răspândirea virusului şi limitarea în timp. Virusul
distruge multe vieţi şi multe alte lucruri care ne sunt foarte dragi. Nu ar trebui să-l lăsăm să ne
distrugă valorije de bază şi societăţile libere.
1. Derogare în caz de stare de urgenţă (Articolul 15 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului)
Gradul măsurilor luate ca răspuns la ameninţarea actuală cu virusul COVID-19 şi modul în care
acestea sunt aplicate variază considerabil de la un stat la altul In diferite perioade de timp. în timp
ce unele măsuri restrictive adoptate de statele membre pot fi justificate în temeiul dispoziţiilor
curente ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Convenţia) referitoare îa protecţia sănătăţii
(a se vedea Articolul 5 paragraful 1e, paragraful 2 ai Articolelor 8-11 din Convenţie şi Articolul 2
paragraful 3 din Protocolul nr. 4 la Convenţie), măsurile de natură excepţională pot necesita
derogări de la obligaţiile statelor în temeiul Convenţiei. Fiecare stat trebuie să evalueze dacă
măsurile pe care le adoptă ju s tiic ă o astfel de derogare, în funcţie de natura şi amploarea
restricţiilor aplicate drepturilor şi libertăţilor protejate de Convenţie. Posibilitatea statelor de a face
acest lucru este o caracteristică importantă a sistemului, permiţând aplicarea continuă a Convenţiei
şi a echipamentelor sale de supraveghere chiar şi în momentele cele mai critice.1
Orice derogare va fi evaluată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) în cazurile care
vor fi înaintate 2, Curtea a acordat statelor o marjă largă de apreciere în acest domeniu: Jn primul
rând, revine fiecărui stat contractant, cu responsabilitatea sa pentru„ viaţa naţiunii sale ”, pentru a
determina dacă viaţa este ameninţată de o „urgenţă publică” şi, în caz afirm ativ, cât de departe
este necesar să se meargă în încercarea de a depăşi situaţia de urgenţă. Din cauza contactului lo r
direct şi continuu cu nevoile presante ale momentului, autorităţile naţionale sunt, în principiu, într-o
poziţie mai bună decât judecătorul internaţional pentru a decide atât cu privire la prezenţa unei
astfel de urgenţe, cât şi asupra naturii şi domeniului de aplicare a derogărilor necesare pentru
evitarea acesteia. In această privinţăt A rticolul 15 § 1 (...) iasă autorităţilor respective o marjă largă
de apreciere. " 3
O derogare este, de asemenea, supusă unor cerinţe formale: Secretarul General al Consiliului
Europei, fiind depozitarul Convenţiei, trebuie să fie informat în totalitate cu privire la măsurile luate,
din motivele pentru care şi în momentul în care aceste măsuri au încetat să funcţioneze.
(https://wvw.coe jnt/en/web/conventions/fuNist/-/canventions/webConi:ent/S2111354 ),
Anumite drepturi convenţionale n t permit nicio derogare: dreptul la viaţă, cu excepţia cazului în
contextul legilor privind starea de război (Articolul 2), interzicerea torturii şi a tratamentului sau a
' R ăspunsul CM la recom andarea APCE 2125 (2018).
2 A se vedea Ghidul privind A rticolul 15 din Convenţie (31 decem brie 2G19) publicat de Regsstrui Curţi!.
5 H otărârea pnvind cauza Irlanda c Regatului Unit dm 18.01.1978, seria A nr 25 paragraful 207

pedepsei inumane sau degradante (Articolul 3), interzicerea sclaviei şi servitutea (Articolul 4§1) şi
regula „nici o pedeapsă fără lege* (Articolul 7). Nu poate exista nicio derogare de la abolirea
pedepsei cu moartea sau dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori (Protocoalele nr 6 si
13, precum şi Articolul 4 din Protocolul nr. 7).
O derogare prevăzută la Articolul 15 nu depinde de adoptarea oficială a stării de urgenţă sau a
unui regim similar la nivel naţional. în acelaşi timp, orice derogare trebuie să aibă o bază clară în
dreptul intern pentru a proteja împotriva arbitrarului şi trebuie să fie strict necesară pentru a lupta
impotriva situaţiilor de urgenţă publică. Statele trebuie să tină cont de faptul că orice măsuri iuate
ar trebui să urmărească scopul protejării ordinii democratice împotriva ameninţărilor la adresa
acesteia şi că ar trebui depuse toate eforturile pentru a proteja valorile unei societăţi democratice,
precum pluralismul, toleranţa şi mentalitatea deschisă4. Cu toate că au fost acceptate derogări de
către Curte pentru a justifica unele excepţii de ia standardele Convenţiei, acestea nu pot justifica
niciodată nici o acţiune care să contravină cerinţelor esenţiale ale Convenţiei privind principiu!
legalităţii şi proporţionalităţii.
2. Respectarea statului de drept şi a principiilor democratice în situaţii de urgenţă
2.1.

Principiu! legalităţii

Chiar şi în situaţii de urgenţă, statul de drept trebuie să prevaleze.5 Este un principiu fundamental
a! statului de drept faptul că acţiunile statului trebuie să fie în conformitate cu legea.6 „Legea" în
acest context include nu numai actele Parlamentului ci şi, de exemplu, decretele privind instituirea
stării de urgenţă ale executivului, cu condiţia ca acestea să aibă o bază constituţională. Multe
constituţii prevăd un regim juridic special (sau regimuri) care creşte puterile autorităţilor executive
în cazul unui război sau ai unui dezastru natural major sau al unei alte calamităţi7, De asemenea,
este posibil ca Legislativul să adopte legi privind regimul stării de urgenţă concepute special pentru
a face faţă crizei actuale, care depăşesc normele legale deja existente, Orice nouă legislaţie de
acest fel ar trebui să fie în conformitate cu constituţia şi cu standardele internaţionale şi, dacă este
cazul, să fie supusă revizuirii de către Curtea Constituţională Dacă parlamentul doreşte să
autorizeze guvernul să se abată de la legislaţia cu majoritate specială (sau legislaţia adoptată în
urma unei alte proceduri speciale;, acest lucru trebuie să se facă cu majoritatea necesară pentru
adoptarea legislaţiei sau după aceeaşi procedură specială.
2.2.

Durata limitată a regim ului stării de urgenţă şi a măsurilor de urgenţă

în timpul stării de urgenţă, guvernele pot primi o împuternicire generală de a emite decrete cu
putere de lege. Acest lucru este acceptabil, cu condiţia ca acele împuterniciri generale să aibă o
durată limitată. Scopul principal al regimului stării de urgenţă (sau deopotrivă) este de a stopa
dezvoltarea crizei şi de a reveni, cât mai repede, ia normaiitate.8 Prelungirea regimului stării de
urgenţă ar trebui să fie supusă controlului necesităţii sale de către parlament. Perpetuarea
nedeterminată a împuternicirilor generale excepţionale ale executivului nu este permisă9.
în timpul stării de urgenţă, nu numai puterea guvernului de a legifera trebuie să fie limitată de
durata stării de urgenţă, dar orice legislaţie adoptată în timpul stării de urgenţă ar trebui să includă,
de asemenea, termene clare pe durata acestor măsuri excepţionale (cum ar fi „caducitatea"). Intradevăr, după încheierea situaţiei de urgenţă, se poate justifica continuarea aplicării anumitor
măsuri specifice, vizate, dar o astfel de prelungire ar intra în competenţa parlamentului prin
proceduri obişnuite.10
* M ehm et Hasan Altan c Turciei §§ 94 şi 210; şi Şahin Alpay c Turciei, §§ 78 şi ISO.
s a se vedea Com isia de la Veneţia. Avizul privind protecţia drepturilor om ului în situaţii de urgenţă, CD L-AD (2006) 015), par 13.
A se vedea Lista de verificare a statului de drept a C om isiei de ia Veneţia (CD L-AD (2016) 007), paragrafele 44 şi 45
7 Până la 29 m artie 2020. 22 dintre statele noastre m em bre au declarat stare de urgentă
5 Experienţa arată câ „cu cât durează m ai m ult re gim ul de urgenţă, cu aiaî mat m ult este p o sibil ca statui să se îndepărteze de coteriile^
obiective care a r putea valida utilizarea îm pu ternicirilo r pentru starea de urgenţă în prim u l rând. Cu cât m ai m ult situaţia p ersistă, c u atât
este m ai puţin ju s tific a tă tratarea unei situata ca fiind de natură excepţionala, cu consecinţa că nu poate fi abordată prin aplicarea unor
instrum ente legale norm ale H- Com isia d e ’îa W n e ţia . Turcia - A vizul cu privire la legile privind decretul pentru starea de urgenţă nr
S667-676 adoptată în urma loviturii de stat eşuste din 15 iuî*e 2015, CD L-AD (2016) 037. paragraful 41
3 C om m DH (2002) 7, Avizul V 2 002 privind anum ite aspecte ale derogării Regatului Unit de ia Articolul 5 alin 1 din C onvenţia Europeană
a Dreptunior O m ului, p. 25, a se vedea de asem enea, Com isia de la Veneţia, Param etri cu privire ia relaţia dintre m ajoritatea
parlam entară şi opoziţia într-o dem ocraţie: O lis’ ă de verificare (CDL-AD (2019) 019), paragraful 119).
10 A se vedea Rezoluţia APCE 1659 (2009), Protecţia drepturilor omuiui în situaţii de urgenţă, p 12, A se vedea, de asem enea. Lista de
verificare a statului de drept, m enţionată m ai su>, şs Articoiui 15 ain Convenţie („D erogare în caz de stare de urgenţă ), A rticolul 4 dsn ^
ICCPR Articolul 27 din CEDO . In ceea ce priveşte ordonanţele ae urgenţă a se vedea si rapoartele Comissei de la Veneţia cu privire ia
ordonanţele de urgenţă (C D L-S TD (1995) 012) si privind protecţia drepturilor om ului în situaţii de urgenţă (C D L-A D (2006) 015)
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2.3.
Domeniul de aplicare iimitat al legislaţiei privind regimul stării de urgenţă; principiul
necesităţii
Principiul necesităţii^prevede că măsurile de urgenţă trebuie să fie capabile să îşi atingă scopul cu
o modificare minimă a regulilor şi procedurilor obişnuite de luare a deciziilor democratice11. Prin
urmare,^ puterea guvernului de a emite decrete privind instituirea stării de urgenţă nu ar trebui să
conducă la o carte blanche dată de legiuitor executivului. Având în vedere dezvoltarea rapidă şi
imprevizibilă a crizei, poate fi nevoie de delegaţii legislative relativ largi, dar ar trebui să fie
formulate cât mai restrâns posibil în aceste circumstanţe, pentru a reduce orice potenţial de
abuz12 Ca regulă generală, reformele legale fundamentale ar trebui să fie puse pe rol în timpul
stării de urgenţă13.
2.4.

Distribuirea îm puternicirilor şi controalele asupra acţiunii executive în timpul
regim ului stării de urgenţă

Autorităţile executive ar trebui să poată acţiona rapid şi eficient. Acest lucru poate soiicita
adoptarea unor proceduri mai simple de luare a deciziilor şi reducerea unor controale si solduri.
Aceasta poate implica, de asemenea, în măsura permisă de constituţie, ocolirea divizării standard
a competenţelor între autorităţile locale, regionale şi centrale, cu referire la anumite domenii
specifice, limitate, pentru a asigura un răspuns mai coordonat la criză şi înţelegerea că drepturile
depline ale autorităţilor locale şi regionale vor fi restabilite imediat ce situaţia va permite acest
lucru.
Cu toate acestea, parlamentele trebuie să păstreze puterea de a controla acţiunea executivă14, în
special, verificând, la intervale rezonabile, dacă ordonanţele de urgenţă ale executivului sunt în
continuare justificate sau intervenind pe o bază ad hoc pentru a modifica sau anula deciziile
executivului. 15 Dizolvarea parlamentelor în timpul stărilor de urgenţă nu ar trebui să fie posibilă şi,
într-adevăr, în multe constituţii, mandatul parlamentului este prelungit până ia sfârşitul stării de
urgenţă.
Funcţia de bază a sistemului judiciar - în special a instanţelor constituţionale, acolo unde există - ar
trebui să fie menţinută. Este important ca judecătorii să examineze limitele cele mai grave ale
drepturilor omului introduse de legislaţia privind regimul stării de urgenţă. Poate fi permisă
amânarea, „urmărirea rapidă” sau tratarea în grup a anumitor categorii de cazuri, iar autorizarea
judiciară preliminară, în unele cazuri, poate fi înlocuită cu o examinare judiciară ex post (a se
vecea, de asemenea, mai jos, capitolul 3.2).
în timpul stării de urgenţă, organizarea alegerilor şi a referendumurilor poate fi problematică,
întrucât posibilitatea de a face campanie este extrem de limitată în perioadele de criză.
3, Standarde relevante pentru drepturile omului
3.1.

Dreptul ia viaţă (Articolul 2 din Convenţie) şi interzicerea torturii şi a tratamentului
sau a pedepsei inumane sau degradante (Articolul 3 din Convenţie); dreptul la
acces la asistenţa medicală (Articolul 11 din Carta Socială Europeană revizuită)

Dreptul la viaţă şi interzicerea torturii şi a tratamentului sau a pedepsei
inumane saudegradante
aparţin drepturilor fundamentale din Convenţie, întrucât nu pot fi supuse
mciunei derogări, chiar şi
în timp de urgenţă publică, cum ar fi COVJD-19. Eie au fost menţinute în mod constant pentru a

Principiul necesităţii nu este m enţionat direct In contextul m ăsurilor instituţionale de urgenţa, ci poate fi derivat din cerinţa
proporţionalităţii şi necesităţii m ăsurilor de urger ţâ in dom eniul drepturilor om ului - a se vecea Com isia de la Veneţia, A vizul privind
proiectul de lege constituţională privind .P rotecţia naţiunii" din Franţa, CD L-AD (2016) 006. alineatul 71
12 CM (2008) 170; docum entul Com itetului M iniştrilor privind Consiliul Europei şt statul de drept, pag. 46, a se vedea şi Com isia de ia
Veneţia, Param etri cu privire la relaţia dintre m ajoritatea parlam entară şi opoziţia într-o dem ocraţie O listă de verificare (CDL-AD (2019)
019} parag 119 - 121 şi Turcia - A vizul cu privire la legile privind decretul pentru starea de urgenţă nr $ 66 7-6 76 adoptată In urm a
loviturii de stat eşuate din 15 iulie 2016 CD L-AD (2016) 037, paragraful 93
55 Un num ăr substanţial de constituţii europene deţin dispoziţii care interzic m odificările constituţionale in perioade de ră z b o i de urgenţă
sau in situaţii sim ilare A se vedea, de asem enea, Com isia de la Veneţia, Turcia - Avizul cu privire la legile privind decretul pentru starea
de urgentă nr. $66 7-6 76 adoptată in urma loviturii de stat eşuate din 15 iu'ie 2016 CD L-AD (2016) 037. par 80 şs 90).
4 A se vedea R ecom anaarea ARCE 1713 (2005), Supravegherea dem ocratică a sectorului securităţi! din statele m em bre, p 38
15 CcmiSta de la Veneţia. Lista de verificare a statului de drept (CD L-AD (2015} 007), paragraful 51.

solicita obligaţii pozitive de a proteja persoanele aflate în grija statului împotriva bolilor mortale şi a
suferinţei care urmează16.
Convenţia solicită în mod continuu oricărui stat membru să asigure un nivel adecvat de îngrijire
medicală pentru persoaneie private de libertate1". Comitetul European pentru Prevenirea Torturii
(CPT) a emis o declaraţie de principii referitoare la tratamentul persoanelor private de libertate în
contextul pandemiei COVID-19 Acestea se aplică în diverse locuri, inclusiv în spaţiile de detenţie
ale poliţiei, în instituţiile penitenciare, centre de detenţie pentru imigrări, spitale de psihiatrie şi
centre de plasament, precum şi îr diverse instalaţii sau zone nou-înfiintate în care persoanele sunt
plasate în carantină în contextul pandemiei COVID-19, Principiile CPŢ se referă, de asemenea, la
necesitatea protejării personalului care lucrează în aceste instituţii şi la asigurarea accesului
continuu de către organismele naţionale de monitorizare independente la unităţile de detenţie.
Comisarul pentru Drepturile Omuiui a publicat, de asemenea, o declaraţie: pandemia COVID-19:
sunt necesare măsuri urgente pentru protejarea drepturilor deţinuţilor în Europa.
Dincolo de persoanele aflate în grija statelor, în conformitate cu Articolele 2 si 3 din Convenţie
poate fi invocată responsabilitatea în ceea ce priveşte pacienţii grav bolnavi, persoanele cu
dizabilităţi sau persoaneie în vârstă (a se vedea Recomandarea "CM / Rec (2014) 2 privind
promovarea drepturilor omului persoanelor în vârstă şi declaraţiile Comisarului pentru Drepturile
Omului cu privire la persoaneie cu dizabiiităţi şi persoanele în vârstă în timpul pandemiei COVID19 8). Expunerea lor la boală şi nivelul puternic de suferinţă pot fi considerate incompatibile cu
obligaţiile pozitive ale statului de a proteja viaţa şi de a preveni maltratarea. Această obligaţie
pozitivă este confirmată în continuare de Articolul 11 din Carta Socială Europeană (revizuită)
conform căreia statele părţi trebuie să îşi demonstreze capacitatea de a face faţă bolilor
infecţioase, prin modalităţi de raportare şi notificare a bolilor şi prin luarea tuturor măsurilor de
urgenţă necesare în caz de epidem ii.19 Atenţia sporită a statelor asupra grupurilor vulnerabile ar fi
în concordanţă cu dreptul oamenilor la un acces echitabil la asistenţă medicală (Articolul 3 din
Convenţia pentru Drepturile Omului şi Biomedicină, „Convenţia de la Gviedo").
in acest sens, se reaminteşte că disponibilitatea şi accesui pacienţilor la medicamente de calitate
este mai importantă ca niciodată în contextul pandemiei actuale COVID-19. Convenţia Consiliului
Europei privind elaborarea unei farmacopei europene20 îşi propune să ofere o bază juridică şi
ştiinţifică pentru a asigura calitatea medicamentelor şi a componentelor acestora sub forma unei
lucrări de referinţă unica, Farmacopeea Europeană. Sub auspiciile Comisiei pentru Farmacopeea
Europeană, 39 de state membre şi Uniunea Europeană, împreună cu experţi din 29 de observatori,
inclusiv Organizaţia Mondială a Sănătăţii, îşi unesc forţele şi compartimentul de lucru pentru a
stabili standarde de calitate, care sunt aplicabile în toate statele semnatare şi în peste 120 de ţări
din întreaga lume.
în cele din urmă, In conformitate cu Convenţia şi Carta Socială Europeană, statele au datoria de a
informa populaţia despre riscurile cunoscute legate de pandemie şi despre comportamente sau
măsuri pentru a evita răspândirea bolii21.
3.2.
Dreptul ta libertate şi securitate (Articolul 5) şi Dreptul ia un proces echitabil
(Articolul 6)
Măsurile fără precedent luate ca răspuns pentru COVID-19 pot afecta capacitatea statului de a
garanta dreptul la libertate şi securitate şi de a modifica funcţionarea obişnuită a sistemului judiciar
Articolul 5.1 litera (e) specifică faptul că prevenirea răspândirii bolilor infecţioase este unul dintre
motivele pentru care o persoană poate fi privată de libertatea sa. înainte de a recurge la astfel de
măsuri, statele trebuie să controleze existenţa unei baze legale relevante şi să ia în considerare
,s A se vedea fişa in form ativă „Dreptul persoanelor private de libertate ia sănătate1' publicată de Registru* Curţi,
•'
S0 vedea Khudcbin îm potriva Rusiei, nr 59896^00, 26 octom brie 2006. După cum a detaliat CP i în Declaraţia sa de principii
referitoare ia tratam entul persoanelor private de ibe^late în contextul pandem iei boih cauzate de coronavirus (C O V ID -1S), „un nivel
necorespunzător al aststenţei m edicale poate duce rapid la situaţii care intrâ în sfera de api;care a term enului „tratam ent inuman şi
degradant1’
5 C om isarul pentru Drepturile O m ului, care, in activitatea sa, subliniază In mod frecvent câ manşe m edii rezidenţiale m care persoaneie
sunt private de libertate sunt necorespunzâtoare pentru persoanele cu dizabilitaţî şi persoaneie în vârstă a solicitat statelor m em bre
care se confruntă cu pandem ia să oprească noile intrări în astfel de instituţii, sâ îndepărteze persoanele cu dizabiiităţi din ele cât mas
mult posibil şi să ia toate m ăsurile necesare pentru a proteja rezidenţii râmaşi. Declaraţii ale C om isarului: P e rsoa nele în vârstă au
nevoie de mai m ult sprijin ca niciodată în perioada de pandem ie C O V ID -1S. 20 m artie 2020, iar persoaneie cu dizabiiităţi nu trebuie
lăsate în urmă In răspunsul la pandem ia C O V iD -19, 2 aprilie 2020
^ CEOO. Concluzn XV il-2 (2005), Letonia.
20 Convenţia C onsiliului Europei privind elaborarea unei farm acopei europene, ETS nr. 050, Strasbourg, 22 iulie 1964 şi Protocolul ia
C o n v e n ţia p riv in d e la b o ra re a u n e i fa rm a c o p e i e u ro p e n e . ETS nr. 134. Strasbourg 1 noiem brie 1 98 9
. ^
A se vedea Curtea E uropeană a D repturilor Om uiui, G uerra şi alţii îm potriva itauei hotărârea din 19 februarie *998 R apoartele
hotărârii or şi deciziilor 1998-1. p. 227, § 58; O neryildiz îm potriva Turcies ;CG], nr 48939/99. 30 noiem brie 2 00 4

dacă măsurile care privesc privarea de libertate suni strict necesare împotriva alternativelor mai
puţin stricte. Durata izolării obligatorii şi modul de aplicare a acesteia în practică sunt relevante în
acest context.
Masurile care vizează adaptarea modalităţilor de acces ia instanţe ar trebui să fie concepute Tntrun mod compatibil cu Articolul 6, in special în cazurile In care este necesară diligenta procedurală
specială (justiţiabiK vulnerabili, litigii familiale şi de muncă etc.). Custodia prelungită a poliţiei sau
revizuirea judiciară întârziată a privării de libertate pot duce ia încălcarea Articolului 5 din
Convenţie.
Desigur, derogările de la Articolul 15 pot mări gama de măsuri admise în conformitate cu Articolele
5 si 6 din Convenţie şi pot extinde marja de manevră a autorităţilor de stat pentru a respecta
anumite termene şi alte cerinţe procedurale obişnuite. Cu toate acestea, interdicţia fundamentală a
reţinerii fără temei juridic sau control judiciar în timp util şi necesitatea de a oferi deţinuţilor garanţii
procedurale esenţiale, cum ar fi accesul la un medic, avocat sau apropiat, ar trebui, în principiu, să
fie respectate în circumstanţele actuale. De asemenea, statele rămân sub obligaţia generală de a
se asigura că procesele îndeplinesc cerinţa fundamentală de echitate (cum ar fi egalitatea armelor)
şi să respecte prezumţia de nevinovăţie şi să se asigure că nu sunt luate măsuri care ar putea
aduce atingere independenţei judecătorilor sau instanţelor.
3.3.

Dreptul fa viaţa privată, libertatea de conştiinţă, libertatea de exprimare, libertatea
de asociere

Posesiunea tuturor acestor drepturi şi libertăţi garantate de Articolele 8, 9, 10 şi 11 din Convenţie
este un reper ai societăţilor democratice moderne. Restricţiile la acestea sunt permise numai dacă
sunt stabilite prin lege şi sunt proporţionale cu scopul legitim urmărit, inclusiv protecţia sănătăţii.
Restricţiile semnificative la activităţile sociale obişnuite, inclusiv accesul la lăcaşurile publice de
cult, adunări publice şi ceremonii de nuntă şi înmormântare, pot duce inevitabil la reclamaţii
discutabile în conformitate cu dispoziţiile de mai sus. Autorităţile trebuie să se asigure că orice
astfel de restricţie, bazată sau nu pe o derogare, este clar stabilită orin lege, în conformitate cu
garanţiile constituţionale relevante şi proporţională cu obiectivul pe care îl urmăreşte22.
Deşi restricţiile crescute ta drepturile menţionate mai sus pot fi pe deplin justificate în perioada de
criză, sancţiunile penale dure dau naştere la îngrijorare şi trebuie să fie supuse unui control strict.
Situaţiile excepţionale nu ar trebui să conducă la supraestimarea mijloacelor infracţionale. Un
echilibru corect între constrângere şi prevenire este ce! mai potrivit, dacă nu singurul m odf de a
respecta cerinţa de proporţionalitate a Convenţiei.
Libertatea de exprimare şi de informare, libertatea presei, accesul la informaţiile oficiale
Libertatea de exprimare, inclusiv fluxul liber şi la timp de informaţii, este un factor esenţial pentru
capacitatea mass-media de a raporta asupra problemelor legate de pandemie. Jurnaliştii massmedia şi profesioniştii, în special emisiunile publice, au un roi esenţial şi o responsabilitate specială
pentru furnizarea de informaţii în timp u til corecte şi fiabile, dar şi pentru prevenirea panicii si
încurajarea cooperării oamenilor Aceştia ar trebui să respecte cele mai înalte standarde
profesionale şi etice ale jurnalismului responsabil şi, prin urmare, să transmită mesaje autoritare cu
privire la criză şi să se abţină de la publicarea sau dezvoltarea unor informaţii neverificate. cu atât
mai puţin materiale implauzibile sau senzaţionalsste. Circumstanţele excepţionale pot constrânge
jurnaliştii să se abţină de la dezvăluirea informaţiilor deţinute de guvern destinate unei utilizări
restrânse - cum ar fi, de exemplu, informaţii privind măsurile viitoare de punere în aplicare a unei
politici de izolare mai stricte23.
Accesul publicului la informaţiile oficiale trebuie gestionat pe baza principiilor existente stabilite în
instanţa de judecată.24 Orice restricţie privind accesul la informaţii oficiale trebuie să fie
excepţională şi proporţională cu scopul de a proteja sănătatea publică. Convenţia privind accesul ia
documentele oficiale („Convenţia Tromso'1) subliniază nevoia de transparenţă şi prevede că, din
propria iniţiativă şi, după caz, o autoritate publică ia măsurile necesare pentru a face documente
oficiale publice pentru a încuraja participarea în cunoştinţă de către public în probleme de interes
general
A se vedea M ehm et Hasan Aitan îm potriva Turciei. 13237/1? 20 martie 2018 în ceea ce priveşte libertatea de întrunire, a se vedea
Lashm ankîn şi alţii îm potnva Rusiei, nr 57818/C9, 7 februarie 2017 ia aNn 434, m acest caz C u le a a decis câ o interdicţie generată în
ceea ce priveşte dem onstraţia este acceptabilă dacă există un pericol real ca acestea sâ conducă ia o dezordine care nu poate fi
prevenită prin'alte m ăsuri mai puţin stricte şi dacă dezavantajul im pacluiu- interdicţie* asupra dem onstraţiilor este clar depăşit de
considerente de securitate in vocate pentru a-l justifica
23 A se vedea O rientările Consiliului Europei privind protecţia libertăţii de exprim are şi de inform are în perioadele de cnzâ
2* 2^ A se vedea, de exem plu, M agyar Helsinki [CG], paragrafele 156-170).

in acelaşi timp, comunicările oficiale nu pot fi singurul canal de informaţii despre pandemie. Acest
lucru ar duce ia cenzura şl la suprimarea preocupărilor legitime.' Jurnaliştii, mass-media,
profesioniştii medicali, activiştii societăţii civile şi publicul larg trebuie să fie capabili să critice
autorităţile şi să examineze răspunsul ior ia criză. Orice restricţii anterioare asupra anumitor
subiecte, închiderea presei sau blocarea directă a accesului la platformele de comunicare online
necesită o examinare cât mai atentă si sunt justificate numai în cele mai excepţionale
circumstanţe25. Pandemia nu ar trebui utilizată pentru a amuţi avertizorii de integritate (vezi
Recomandarea CM / Rec (2014) 7 privind protecţia avertizorilor de integritate), 26 sau adversarii
politici.27 Răspândirea nocivă a dezinformării poate fi abordată cu sancţiuni ex post şi cu campanii
de informare guvernamentală. Statele ar trebui să lucreze împreună cu platformele online şi massmedia pentru a preveni manipularea opiniei publice, precum şi pentru a acorda o importanţă mai
mare surselor de ştiri şi informaţii în generai de încredere, în special celor comunicate de
autorităţile de sănătate publică.
Confidenţialitatea şi protecţia datelor
Noile tehnologii de acces la - şi prelucrarea datelor cu caracter personal au potenţialul de a conţine
şi remedia pandemia. Monitorizarea, urmărirea şi anticiparea sunt paşi cruciali ai unei supravegheri
epidemice. Odată cu înmulţirea şi excesul de tehnologii şi instrumente digitale sofisticate
disponibile (date de geolocalizare, inteligenţă artificială, recunoaştere facială, aplicaţii de
socializare), o astfel de supraveghere pandemică ar putea fi facilitată.
în aceiaşi timp, potenţialul intrusiv al tehnologiilor moderne nu trebuie lăsat necontrolat şi
dezechilibrat împotriva necesităţii respectării vieţii private. Principiile de protecţie a datelor şi
Convenţia 108 a Consiliului Europei (şi versiunea sa modernizată, denumită „Convenţia 108+" 28)
au permis întotdeauna o echilibrare a standardelor înalte de protecţie şi a intereselor publice,
inclusiv a sănătăţii publice. Convenţia permite excepţii de la reguiile obişnuite de protecţie a
datelor, pentru o perioadă limitată de timp şi cu garanţii corespunzătoare (de exemplu,
anonimizare) şi un cadru de supraveghere eficient pentru a se asigura că aceste date sunt
colectate, analizate, stocate şi împărtăşite în moduri legitime şi responsabile . Prelucrarea la scară
largă a datelor cu caracter personal prin intermediul inteligenţei artificiale ar trebui să fie efectuată
numai atunci când dovezile ştiinţifice arată în mod convingător că potenţialele beneficii de sănătate
publică depăşesc avantajele soluţiilor alternative mai puţin mtruzive. Reţeaua de experţi a
Consiliului Europei în domeniul inteligenţei artificiale29 şi partenerii săi pot facilita schimbul de
cunoştinţe în acest sens.
3.4,

Interzicerea discriminării (Articolul 14 din Convenţie şi Articolul 1, Protocoiul nr.
12, Articolul E din Carta Socială Europeană) şi standardele referitoare la
diversitate şi incluziune
Principiul non-discriminării este foarte relevant în contextul actual. Atunci când se evaluează dacă
unele măsuri derogatorii au fost „strict impuse” în temeiul Articolului 15 din Convenţie, Curtea
examinează dacă măsurile discriminează în mod nejustificat între diferite categorii de p e rs o a n e i0
De asemenea, anumite forme de discriminare pot echivala cu un tratament degradant, prevăzut de
Articolul 3, o dispoziţie snderogabilă.31 Mai mult decât atât, faptul de a nu ţine cont de nevoile
specifice ale persoanelor aparţinând unui grup dezavantajat poate duce la discriminare ~2
Interdicţia discriminării poate atrage astfel obligaţii de a lua măsuri pozitive pentru atingerea
egalităţii substanţiale.330 abordare similară este urmată în conformitate cu Carta Socială
Europeană (Articolul E).34 în acest sens, multe dintre prevederile Convenţiei-Cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale, Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, dar şi Recomandările
ce Politici Generale ale ECRI ar trebui privite ca expresii ale principiilor egalităţii şi nondiscriminării.
2Î C um pănă M azare [CG j. alin. 118
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Convenţia m odernizată pentru protecţia perse anelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (CETS 223)
https://searcri coe.int/cm /P ages/resuît_detai!s.aspx'?Q bjectSd-Q 90000l68C 7c65bf
Corm tetui ad*hoc pentru tnteligenţă artificială. CAHAI
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C îED O Cipru îm potriva Turciei (CG), 25781/94, 10 mai 2001, §§ 312-315
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Măsurile excepţionale luate astăzi în cadru! luptei împotriva răspândirii virusului sunt susceptibile
sâ ridice întrebări cu privire la potenţialele consecinţe discriminatorii ale acestora. De exemplu,
dreptul la educaţie prevăzut în Convenţie (Articolul 2 din Protocolul nr, 1) şi Carta Socială
Europeană (Articolul 17} ar trebui să fie, în principiu, garantate, chiar dacă modalităţile în care sunt
asigurate necesită adaptare. Totuşi, trebuie să se acorde o atenţie deosebită pentru a se asigura
că membrii grupurilor vulnerabile continuă să beneficieze de dreptui la educaţie şi să aibă acces
egal ia mijloace şi materiale educaţionale în perioadele de izolare. Se pregăteşte un studiu detaliat
al dificultăţilor şi riscurilor cu care se confruntă romiL migranţii, persoanele aparţinând minorităţilor
naţionale şi persoanele LGBT!, dar şi practicile excelente de incluziune specifice, care au fost deja
adoptate în timpul acestei crize în unele state membre35.
4, Protecţia împotriva criminalităţii; protecţia victimelor criminalităţii
Incidentele şi probele suntraportate din ce în ce mai mult, arătând că politica de izolare şi
confinare duce la creşterea nivelului de violenţă domestică, sexuală şi pe criterii de
gen - şi, prin
urm are; ia o nevoie sporită de protecţie împotriva acestei situaţii. Abordarea acelor state membre
care, în conformitate cu spiritul Convenţiei de la Istanbul36, caută modalităţi de a continua sâ ofere
servicii care oferă sprijin şi protecţie victimelor acestor violenţe, adaptate regimului de izolare, nu
pot fi decât binevenite. Consiliul Europei poate disemina informaţii despre practicile puse în
aplicare în statele sale membre, cum ar fi, de exemplu, să permită victimelor modalităţi alternative
de raportare a incidentelor de violenţă :-7. De asemenea, este important să se ia în considerare
mijloace inovatoare pentru ca copiii să aibă acces la lini? de asistenţă şi ia liniile de asistenţă
telefonică în lumina dispoziţiilor Convenţiei Lanzarote a Consiliului Europei privind protecţia copiilor
împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale pentru a raporta violenţa, maltratarea şi
abuzurile sexuale în timpul acestei pandemii.38
Victimele traficului de persoane se pot găsi într-o poziţie şi mai vulnerabilă, ca urmare a
capacităţilor limitate de aplicare a egii şi a serviciilor care le sprijină, cum ar fi azilurile.39
întrucât societăţile moderne se bazează mai mult ca niciodată pe sisteme informatice, In
perioadele de criză, actorii nocivi pot folosi şi mai mult această dependenţă în avantajul lor (se
folosesc scheme de fraudă, campanii de phishmg şi distribuţie de malware prin site-uri web aparent
autentice de informaţii sau sfaturi despre COVID-19 pentru a infecta calculatoarele, a extrage
acreditările utilizatorilor sau a plăţilor frauduloase), Copiii nu fac excepţie de la riscurile din
cyberspaţiu şi, odată cu închiderea şcolilor, utilizarea crescută a internetului şi a social media
afectează securitatea lor. Mai mult, focarul de coronavirus a oferit, din păcate, noi oportunităţi
infractorilor de a profita de
cererea crescută de produse medicale, de protecţie personală şi
produse de igienă. Acestea includ medicamente false sau dispozitive medicale false, cum ar fi
kiîurile de testare pentru COVID-19, care sunt disponibile atât online cât şi offiine. Fabricarea şi
distribuţia de produse medicale falsificate prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea publică şi
pun în pericol dreptul 1a viaţă şi dreptul ia sănătate. Autorităţile de justiţie penală trebuie să se
angajeze într-o cooperare deplină pentru detectarea, investigarea, însuşirea şi urmărirea penală a
infracţiunilor de mai sus. în cadrul Convenţiilor Consiliului Europei (Convenţia Cybercrime
(Budapesta), Convenţia MEDICRIME40, Convenţia Lanzarote pentru protecţia copiilor împotriva
exploatării şi abuzurilor sexuale), statele părţi cooperează îndeaproape pentru a îmbunătăţi
dispoziţiile de drept penal, competenţele procedurale şi cooperarea internaţională necesară pentru
a combate aceste ameninţări.
5. Etapele următoare: Consiliul Europei este mai relevant decât oricând
Consiliul Europei a fost înfiinţat pentru a reconstrui pacea de durată în Europa după cel mai
dezastruos război pe care l-a cunoscut vreodată. în mare parte a reuşit să devină, de-a lungul celor
70 de ani de istorie, o organizaţie pan-europeană cu instituţii unice care au dat un exemplu de lider
Studiul este pregătit de Secretariatul noului C om itet de coordonare pen îru com baterea discrim inam , diversităţii şi incluziunii (COAOi)
pentru exam inare ia prim a şedinţa a CDAD1 Pe site-ul său web va fi publicată în curând o notă introductivă
Convenţia Consiliului Europei privind p re v e n re a şi com baterea violenţei îm potriva fem eilor şi violenţei în fam ilie, CETS nr. 2010.
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34 Declaraţia preşedintelui şi vicepreşedintelui C om itetului Lanzarote: h t t p s : //r m .c o e .in t /c o v id - l9 - lc - s t a t e m e n t - e n - f in a l/l6 8 0 9 e 1 7 a e
39 A se vedea declaraţia G R ETA din 3 aprilie 2 0 2 0
43 Com itetul Pârtilor C onvenţiei M E D IC R tM E va em ite recom andări cu p n v re ia aplicarea C onvenţiei în contextul
CO VID -19 (https://w w w .coe.in t/ro/w e b/m edicnm e/h cm e)

mondial Provocarea cu care societăţile noastre se confruntă astăzi este fără precedent. Chiar ş\
după faza acută a crizei, societăţile noastre vor trebui să găsească mijioacele de a repara daunele
sociale şi economice şi să sporească în continuare încrederea în instituţiiie noastre democratice.
Printre altele, va trebui iniţiată o reflecţie largă privind protecţia persoanelor şi grupurilor cele mai
vulnerabile din societăţile noastre şi despre mijloacele de a-şi prote a drepturile într-un model de
guvernare mai durabil şi solidar.
Consiliul Europei va continua să depună toate eforturile pentru a-şi ajuta statele membre în cursul
crizei actuale şi după aceasta. Gama sa largă de instrumente juridice eficiente, expertiză tehnică şi
reţele extinse de experţi naţionali oferă instrumente valoroase pentru guverne şi cetăţeni pentru a
găsi cele mai bune şi mai durabile răspunsuri pentru a proteja sănătatea publică, pentru a menţine
structura democratică a societăţilor noastre şi pentru a atenua consecinţele sociale ale crizei.
Organele statutare, toate instituţiiie Consiliului Europei şi Secretariatul sunt mobilizate şi vor
depune orice efort pentru a utiliza instrumentele şi resursele Organizaţiei pentru a împărtăşi
informaţii, bune practici şi lecţii învăţate în rândul tuturor părţilor interesate, inclusiv autorităţilor,
societăţii civile şi cetăţenilor, pentru a găsi răspunsuri comune la provocările cu care ne
confruntăm. Toate programele şi activităţile Organizaţiei (inclusiv - 1a cerere - programele de
cooperare cu statele membre şi statele non-membre) vor fi reorganizate pentru a include
componente care vor face contribuţia Organizaţiei cât mai relevantă, oportună şi concretă.

