Raluca NICOLAE

Limita art. 6 alin. (1) din
ConvenĠia europeană a drepturilor omului în materie fiscală
ConvenĠia pentru apărarea drepturilor omului úi a libertăĠilor fundamentale, semnată la Roma în data de 4 noiembrie 1950 conferă două categorii de garanĠii: garanĠii
materiale úi garanĠii procedurale. Pentru a asigura o protecĠie eficientă a drepturilor
omului nu este suficientă consacrarea unor drepturi materiale, ci este necesar să
existe garanĠii procedurale fundamentale care să întărească mecanismul de apărare a
acestor drepturi1. Una din garanĠiile cele mai importante este consacrată în art. 6 al
ConvenĠiei, care garantează fiecărui individ dreptul la un proces echitabil.
Dreptul înscris în art. 6 are o aplicabilitate generală, pentru toate procesele civile
úi penale, în cadrul unor noĠiuni specifice ConvenĠiei. Ne aflăm în faĠa unui drept de
ordin procesual, astfel apărarea tuturor drepturilor personale úi patrimoniale ale unui
subiect de drept în cadrul procedurilor interne se realizează în cadrul unui proces
care, prin garanĠiile ce trebui imperativ respectate, trebuie să se înscrie în liniile unui
proces echitabil în sensul ConvenĠiei. Din punctul de vedere al statelor semnatare ale
ConvenĠiei, dreptul la un proces echitabil poate fi analizat ca un drept substanĠial, cu
sancĠiunea specifică a angajării răspunderii internaĠionale a acestora2.
Articolul 6 este o dispoziĠie cheie a ConvenĠiei atât din punct de vedere cantitativ,
cât úi calitativ, având în vedere că nu există societate democratică fără tribunale
imparĠiale sau proceduri echitabile3. Contenciosul foarte abundent pe acest articol a
permis degajarea unor principii directoare, deúi regula precedentului nu este aplicabilă4. Orice persoană fizică sau juridică poate invoca art. 6. Parcurgând jurisprudenĠa CurĠii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) referitoare la aplicările, în
practică, ale prevederilor art. 6 din ConvenĠie trebuie să remarcăm faptul că aceasta
acoperă o plajă foarte largă úi variată a problematicii specifice, corespunzătoare
acestui text, începând cu „domeniul de aplicare al art. 6 din ConvenĠie” úi continuând
cu „garanĠiile unui proces echitabil”, „dreptul la un tribunal independent úi imparĠial”
úi „garanĠiile privitoare la desfăúurarea procesului”.
Din punct de vedere material, dreptul la un proces echitabil nu se referă la toate
litigiile, ci doar la „contestaĠii cu privire la drepturi úi obligaĠii cu caracter civil” úi la
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„temeinicia unei acuzaĠii în materie penală”. Nici autorii ConvenĠiei úi nici organele
acesteia nu au dat o definiĠiei acestor noĠiuni, CEDO úi Comisia Drepturilor Omului
(Comisia DO) preferând o interpretare de la caz la caz. Astfel, ne aflăm în prezenĠa
unor noĠiuni autonome, definite în lumina ConvenĠiei, de către organele acesteia,
independent de normele naĠionale5.
JurisprudenĠa a consacrat o interpretare extensivă a noĠiunilor, ceea ce a provocat
o extindere a domeniului clasic al procesului echitabil. Caracterul de instrument viu
al ConvenĠiei impune luarea în considerare a compatibilităĠii dispoziĠiilor naĠionale
cu privire la elementele care alcătuiesc dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6,
cu textul ConvenĠiei, prin precizarea úi extinderea domeniului său de aplicare.
O situaĠie deosebită din punctul de vedere al aplicării art. 6 o reprezintă litigiile
fiscale. Atât în domeniul civil, cât úi în cel penal, acest text consacră în primul rând
dreptul la un tribunal sau la un judecător, apoi dreptul de a beneficia de un proces
echitabil úi într-un termen rezonabil. Problema care se pune este de a úti dacă
garanĠiile prevăzute de art. 6 al ConvenĠiei se aplică úi procedurilor fiscale.
IniĠial, jurisprudenĠa fostei Comisii oferea o abordare restrictivă conform căreia
„art. 6 al ConvenĠiei este inaplicabil impunerilor fiscale”6. Potrivit acestei formule
lapidare contenciosul fiscal nu intra în sfera de aplicare ratione materiae a
ConvenĠiei. Ulterior, jurisprudenĠa CurĠii a evoluat semnificativ, aúa cum va rezulta
din analiza următoare.
Obiectul prezentului studiu îl reprezintă analiza aplicării garanĠiilor oferite de
art. 6 alin. (1) la domeniul fiscal, prin prisma a două hotărâri fundamentale pentru
subiectul analizat, respectiv:
- Hotărârea CEDO din 12 iulie 2001, Ferrazzini c. Italia;
- Hotărârea CEDO din 24 februarie 1994, Bendenoun c. FranĠa.
Astfel, pornind de la distincĠia clară între „contestaĠie cu privire la drepturi úi
obligaĠii cu caracter civil” úi „acuzaĠii în materie penală”, vom analiza evoluĠia
jurisprudenĠei CurĠii Europene a Drepturilor Omului în sensul neaplicării art. 6
alin. (1) sub aspectul civil la contenciosul fiscal (partea I), precum úi condiĠiile în
care sancĠiunile fiscale pot fi considerate acuzaĠii în materie penală (partea a II-a).
I. Neaplicarea art. 6 alin. (1) „aspectul civil” la contenciosul fiscal
În cazul în care contenciosul fiscal are un aspect patrimonial, se poate pune
problema aplicării art. 6 alin. (1) sub aspectul civil la domeniul fiscal.
Astfel, în speĠa Ferrazzini c. Italia7, dl Ferrazzini, cetăĠean italian, a sesizat
Comisia Europeană a Drepturilor Omului cu privire la încălcarea art. 6 alin. (1) din
ConvenĠie ca urmare a duratei a trei proceduri fiscale în care era implicat. În fapt,
reclamantul, împreună cu o altă persoană, au transferat un teren, imobile úi o sumă de
bani unei societăĠi cu răspundere limitată pe care acesta o constituise, al cărei capital
îl deĠinea aproape integral úi al cărei reprezentant era. Societatea, al cărei obiect de
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activitate era agroturismul, a solicitat administraĠiei fiscale o reducere a impozitului
pe transferul de proprietate, conform unei legislaĠii pe care o considera aplicabilă, úi
a plătit suma pe care o considera datorată.
SpeĠa se referă la trei recursuri: unul cu privire la plata taxei pe valoarea adăugată
úi alte două cu privire la taxa de înregistrare, taxa ipotecară úi pe transferul de
proprietate úi cu privire la aplicarea unei reduceri de taxă.
Cu privire la primul recurs, administraĠia fiscală a emis, în data de 31 august
1987, o decizie de rectificare prin care dispunea plata impozitului datorat úi penalităĠi, întrucât valoarea dată bunurilor transferate nu era corectă. În data de 14 ianuarie 1988 reclamantul depune recurs în anulare la comisia fiscală. Comisia fiscală
stabileúte data audierii în 21 martie 1998. Ulterior, administraĠia fiscală a acceptat
comentariile reclamantului, iar comisia fiscală a úters cazul de pe rol.
Referitor la celelalte două recursuri, administraĠia fiscală a emis o decizie de
rectificare, în data de 16 noiembrie 1987, considerând că societatea nu poate beneficia de reducere de impozit úi a dispus aplicarea unei penalităĠi administrative de
20% din sumă în cazul în care nu se efectua plata în termen de 60 de zile. În data de
15 ianuarie 1988 reclamantul depune la comisia fiscală două contestaĠii în anularea
deciziilor de rectificare. PronunĠarea este amânată până la 22 mai 1999, când cele
două solicitări sunt respinse.
În data de 27 octombrie 2000 societatea formulează apel la comisia fiscală regională.
Reclamantul pretinde că durata procedurilor încalcă principiului „termenului
rezonabil” prevăzut de art. 6 alin. (1) din ConvenĠie, conform căruia orice persoană
are dreptul la judecarea cauzei sale într-un termen rezonabil, de către un tribunal care
va hotărî, fie asupra încălcării drepturilor úi obligaĠiilor sale cu caracter civil, fie
asupra temeiniciei oricărei acuzaĠii în materie penală îndreptate împotriva sa.
Reclamantul consideră că este vorba despre un „drept cu caracter civil”, având în
vedere aspectul financiar. Guvernul italian consideră că art. 6 alin. (1) nu se aplică
procedurilor fiscale, care aparĠin dreptului public.
Curtea, pronunĠându-se în speĠă cu privire la aplicabilitatea art. 6 parag. (1) din
ConvenĠie, a considerat că un contencios fiscal, „în pofida efectelor patrimoniale pe
care le are asupra situaĠiei contribuabililor, nu intră în domeniul drepturilor úi
obligaĠiilor de natură civilă”8.
Pentru a înĠelege soluĠia CurĠii este necesar, în primul rând, să analizăm noĠiunea
de „drepturi úi obligaĠii cu caracter civil” (secĠiunea A). Hotărârea Ferrazzini fixează
jurisprudenĠa clară a CEDO cu privire la neaplicabilitatea art. 6 alin. (1) sub aspectul
„civil” la litigiile fiscale, în sensul că evoluĠiile care au avut loc cu privire la raporturile dintre particulari úi autorităĠile publice nu privesc totuúi, în materie fiscală,
obligaĠia de a plăti impozite (secĠiunea B). Totuúi, această jurisprudenĠă a ocazionat o
serie de opinii divergente, în sensul extinderii protecĠiei art. 6 alin. (1) la toate
cazurile care implică determinarea poziĠiei legale a unei persoane de drept privat, de
către o autoritate publică (secĠiunea C).

8

Idem, parag. 29.

NRDO • 3-2010

24

A. NoĠiunea de „drepturi úi obligaĠii cu caracter civil”

Autorii ConvenĠiei nu au dat o definiĠie pentru noĠiunea de „drepturi úi obligaĠii
cu caracter civil”. În jurisprudenĠa CurĠii, termenul „civil” este utilizat alternativ cu
„privat”, ceea ce poate conduce la interpretări diferite din partea statelor contractante,
întrucât demarcaĠia între drept public úi privat este destul de neclară în general, iar
criteriile utilizate pentru stabilirea acestei demarcaĠii sunt diferite în funcĠie de sistemele de drept9. Judecătorii de la Strasbourg au fost determinaĠi să aducă o serie de
precizări cu privire la această noĠiune, jurisprudenĠa marcând o tendinĠă extensivă a
acesteia.
Din jurisprudenĠa CurĠii se desprind următoarele aspecte:
- Caracterul autonom al noĠiunii. NoĠiunea de „drepturi úi obligaĠii cu caracter
civil” nu determină conĠinutul material al „drepturilor úi obligaĠiilor civile” în
ordinea juridică a statelor contractante10, această noĠiune este definită prin efectele
produse în dreptul în cauză, pentru a vedea dacă poate fi considerat sau nu un drept
sau o obligaĠie civilă în sensul ConvenĠiei. Orice altă interpretare ar risca să producă
rezultate incompatibile cu obiectul úi scopul ConvenĠiei11. În primul rând, Curtea
analizează natura dreptului invocat sau a obligaĠiei, conform dreptului statului în
speĠă. Sunt mai importante conĠinutul úi efectele dreptului, decât calificarea legală.
Acest criteriu nu este decisiv; ceea ce contează este dacă, potrivit principiilor generale obiective, noĠiunea de „drept/ obligaĠie cu caracter civil” poate fi asociată dreptului/ obligaĠiei invocate în speĠă12;
- De asemenea, „nu este necesar ca părĠile în litigiu să fie persoane de drept
privat; nu contează norma juridică pe baza căreia urmează a fi soluĠionată contestaĠia
(civilă, comercială, administrativă), úi nici autoritatea competentă în speĠă (instanĠă
de drept comun, organ administrativ)”13;
- Ulterior, Curtea a stabilit că „în cazul unei contestaĠii între un particular úi o
autoritate publică, nu este decisiv dacă aceasta din urmă acĠionează ca persoană de
drept privat sau ca deĠinătoare a puterii publice”14.
Ulterior, acestor constatări, caracterul „civil” a fost extins de la caz la caz, în două
direcĠii convergente15. Prima se referă la reclamant: aspectul personal úi patrimonial
al reclamaĠiei ocupă un loc din ce în ce mai important în atribuirea „caracterului
civil”. A doua se referă la stat: intervenĠia puterii publice exclude din ce în ce mai
puĠin „caracterul civil”. Aplicarea art. 6 este înlăturată numai în cazul intervenĠiei
puterii discreĠionare a statului.
9

P. Van Dijk, G.J.H. van Hoof, Theory and practice of the European Convention on
Human Rights, Deventer, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1990, p. 297.
10
Hotărârea CEDO James ú.a. c. Marea Britanie, 21 februarie 1978, parag. 81.
11
Hotărârile CEDO Engel c. Olanda, supra cit., parag. 81 úi Konig c. Germania, supra cit.,
parag. 88 úi o serie de hotărâri ulterioare (spre exemplu, Hotărârea CEDO Maaouia c. FranĠa,
5 octombrie 2000, parag. 34).
12
P. Van Dijk, G.J.H. van Hoof, op. cit., p. 297.
13
Hotărârea CEDO Ringeisen c. Austria, 16 iulie 1971, parag. 94.
14
Hotărârea CEDO Konig c. Germania, citată, parag. 90.
15
Edmond Pettits, La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article
par article/ sous la direction de Emmanuel Louis Decaux et Pierre-Henri Imbert, Paris; Economica, 1995, p. 251.

Raluca NICOLAE
16

25

Astfel, în hotărârea Edition Periscope atât Comisia Drepturilor Omului, cât úi
CEDO au admis că, din moment ce contestaĠia viza dreptul la o sumă pentru repararea prejudiciului rezultat din tratamentul discriminatoriu la care societatea reclamantului a fost supusă, cu privire la acordarea unor avantaje fiscale úi poútale acordate presei scrise, art. 6 alin. (1) este aplicabil. Curtea a considerat că, deúi speĠa
aparĠine unui domeniu în care statul intervine în calitate de deĠinător al puterii
publice, acĠiunea societăĠii reclamante are un obiect „patrimonial” úi este fondată pe
o atingere adusă unor drepturi patrimoniale. „Drepturile respective au „un caracter
civil”, indiferent de originea diferendului úi de competenĠa instanĠei administrative”17.
Cu privire la a doua categorie, două hotărâri pronunĠate împotriva Italiei sunt
relevante.
În speĠa Lombardo18, reclamantul era un jandarm care solicita o suplimentare a
pensiei pentru boala dobândită în cursul muncii. Curtea a decis că „în ciuda aspectelor de drept public semnalate de guvern, în speĠă este vorba despre obligaĠia statului
de a vărsa unui funcĠionar o pensie, conform legislaĠiei în vigoare. În îndeplinirea
acestei obligaĠii statul nu utilizează prerogativele discreĠionare; în speĠă putându-se
compara cu un angajator într-un contract de muncă de drept privat. Astfel, dreptul
jandarmului la pensie [...] trebuie considerat un drept cu caracter civil în sensul art. 6
alin. (1), care este aplicabil în speĠă”.
În hotărârea Salesi19, reclamanta solicita un ajutor social, iar guvernul susĠinea că
o astfel de acĠiune este exclusiv de drept public. Ajutorul social nu era legat de un
contract de muncă, regimul ajutoarelor sociale fiind finanĠat exclusiv de stat, independent pe achitarea unei cotizaĠii. Curtea consideră că „în ciuda aspectelor de drept
public semnalate de guvern, reclamanta nu a fost afectată în relaĠiile sale cu autoritatea administrativă în exerciĠiul puterilor sale discreĠionare; reclamanta a suferit o
ingerinĠă în mijloacele sale de existenĠă úi invocă un drept subiectiv cu caracter
patrimonial. Articolul 6 alin. (1) este aplicabil în speĠă”.
ğinând cont de evoluĠia jurisprudenĠială, domeniul „civil” al art. 6 este în permanentă extindere. Rămâne exterior acestuia „nucleul dur” al puterii publice. Astfel,
exced sferei de aplicare a garanĠiei unui proces echitabil, sub aspect civil: contenciosul referitor la dreptul de a alege úi de a fi ales, acordarea naĠionalităĠii, statutul
străinilor, accesul la funcĠia publică úi statutul acesteia, obligaĠiile fiscale.
Litigiile fiscale reprezintă o situaĠie aparte de aplicare a art. 6 alin. (1) sub
aspectul său „civil”.
IniĠial, Comisia a decis că nu poartă asupra unor drepturi úi obligaĠii cu caracter
civil contestaĠiile cu privire la rambursarea de către administraĠia fiscală a sumelor
plătite de către un exportator ca impozit pe cifra de afaceri, cele care fac obiectul
unor proceduri privind taxele fiscale sau procedurile cu privire la calculul impozitului20.
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De asemenea, Curtea a subliniat, printr-o jurisprudenĠă constantă, că art. 6
alin. (1) din ConvenĠie nu este aplicabil „contestaĠiilor” ce Ġin exclusiv de domeniul
dreptului public úi în special procedurile fiscale ca atare, deoarece nu au caracterul
unor contestaĠii cu caracter civil. Natura „patrimonială” a unui litigiu nu este suficientă pentru ca acesta să fie inclus în noĠiunea de „drepturi úi obligaĠii cu caracter
civil”, mai ales când natura obligaĠiei în litigiu rezultă din obligaĠia fiscală.
Neaplicarea art. 6 alin. (1) sub aspectul civil la litigiile fiscale a fost consacrată de
către Curtea Europeană a Drepturilor Omului prin hotărârea Ferrazzini.
B. Consacrarea jurisprudenĠială a principiului

În cauza Ferrazzini instanĠa europeană a arătat că evoluĠiile care au avut loc în
societăĠile democratice din statele contractante, cu privire la relaĠiile dintre particulari
úi autorităĠile publice, nu privesc, în materie fiscală, obligaĠia indivizilor/ societăĠilor
de a plăti impozite. FaĠă de momentul adoptării ConvenĠiei nu există elemente noi
care să ducă la calificarea acestei obligaĠii ca „civile”.
Într-o primă etapă, Curtea aminteúte jurisprudenĠa Konig21 în care a afirmat principiul autonomiei noĠiunilor, în sensul art. 6 alin. (1) al ConvenĠiei: noĠiunea de
„drepturi úi obligaĠii cu caracter civil” nu poate fi interpretată numai prin referire la
dreptul intern al statului pârât. Orice altă soluĠie riscă să conducă la rezultate incompatibile cu obiectul úi scopul ConvenĠiei22.
De asemenea, Curtea reaminteúte că procedura fiscală are un aspect patrimonial,
dar dovedirea naturii „patrimoniale” a unui litigiu nu este suficientă pentru a antrena
aplicarea art. 6 alin. (1) sub aspectul „civil”23. Conform jurisprudenĠei organelor
ConvenĠiei pot exista obligaĠii „patrimoniale” faĠă de stat sau de autorităĠile publice,
care, în sensul art. 6 alin. (1), sunt considerate ca aparĠinând exclusiv dreptului public
úi, în consecinĠă, nu pot fi încadrate în categoria „drepturilor úi obligaĠiilor cu
caracter civil”. Cu excepĠia amenzilor aplicate cu titlu de „sancĠiune penală”, acesta
este cazul obligaĠiilor de natură patrimonială care rezultă din legislaĠia fiscală sau fac
parte din obligaĠiile civice normale într-o societate democratică24.
Pornind de la principiul deja consacrat în jurisprudenĠă conform căruia ConvenĠia
este un instrument viu care trebuie interpretat în lumina condiĠiilor de viaĠă actuale25,
Curtea recunoaúte că relaĠiile dintre stat úi indivizi au evoluat în intervalul de la
adoptarea ConvenĠiei ca urmare a intervenĠiei crescute a normelor publice în relaĠiile
de drept privat úi consideră că procedurile care Ġin de „dreptul public” în dreptul
intern pot intra în câmpul de aplicare a art. 6, aspectul „civil”, dacă rezultatul este
determinant pentru drepturi úi obligaĠii cu caracter privat. Curtea oferă câteva exem21

Hotărârea CEDO Konig c. Germania, citată, parag. 88-89.
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ple în acest sens: vânzarea de terenuri, exploatarea unei clinici private, dreptul de
proprietate. Pe de altă parte, intervenĠia tot mai puternică a statului în viaĠa de zi cu zi
a individului, spre exemplu în domeniul protecĠiei sociale, a determinat Curtea să
evalueze aspectele de drept public úi de drept privat înainte de a concluziona că
dreptul invocat poate fi considerat cu caracter civil”26.
În cazul Ferrazzini, Curtea a considerat, cu privire la domeniul fiscal, că evoluĠiile care au avut loc într-o societate democratică nu privesc natura obligaĠiei indivizilor/ societăĠilor de a plăti impozite. FaĠă de epoca în care a fost adoptată ConvenĠia,
nu există noi ingerinĠe ale statului în domeniul „civil” al vieĠii individului. Curtea
consideră că domeniul fiscal aparĠine exerciĠiului unor prerogative absolute ale puterii publice, iar caracterul public al raportului juridic între contribuabil úi colectivitate
rămâne predominant.
Luând în considerare cele menĠionate Curtea decide, cu valoare de principiu, că
un contencios fiscal „în pofida efectelor patrimoniale pe care le are asupra situaĠiei
contribuabililor, nu intră în domeniul drepturilor úi obligaĠiilor de natură civilă”.
InstanĠa europeană a arătat că principiul interpretării noĠiunilor autonome ale
ConvenĠiei în lumina condiĠiilor de viaĠă actuale într-o societate democratică nu o
autorizează să interpreteze art. 6 alin. (1) ca úi cum adjectivul „civil”, cu limitele pe
care acesta le impune „drepturilor úi obligaĠiilor” la care se referă textul, nu ar figura
în cuprinsul său.
Din aceste considerente, Curtea a ajuns la concluzia care marchează jurisprudenĠa
actuală, respectiv contenciosul fiscal nu intră în câmpul de aplicare a drepturilor úi
obligaĠiilor cu caracter civil, în ciuda efectelor patrimoniale pe care le are asupra
contribuabililor. Deci, acest contencios, dacă nu are o conotaĠie penală, este incompatibil rationae materiae cu dispoziĠiile art. 6 alin. (1) din ConvenĠie. Această decizie
a dat naútere unor controverse în doctrină.
C. Criticile aduse jurisprudenĠei Ferrazzini

Hotărârea în cazul Ferrazzini nu a fost adoptată în unanimitate. Astfel, există o
opinie divergentă soluĠiei CurĠii27, conform căreia, în cazul în care sunt afectate în
mod direct interesele patrimoniale ale individului úi ingerinĠa autorităĠii publice nu se
bazează pe o putere discreĠionară, punctul de plecare pentru determinarea
aplicabilităĠii ratione materiae a art. 6 alin. (1) al ConvenĠiei trebuie să fie criteriul
patrimonial28, conform jurisprudenĠei Editions Périscope.
Este indubitabil că obligaĠia de a plăti impozite are consecinĠe directe úi importante asupra intereselor patrimoniale ale cetăĠenilor úi că aspectele fiscale se bazează,
într-o societate democratică, pe aplicarea unor dispoziĠii legale úi nu pe puterea
26

A se vedea în acest sens hotărârile CEDO Deumeland c. Germania, 29 mai 1986, parag.
74 úi Schouten úi Meldrum, supra cit., parag. 60.
27
Opinia divergentă a Judecătorului Lorenzen, la care au aderat alĠi cinci judecători,
respectiv judecătorii Rozakis, Bonello, Strážnická, Bîrsan úi Fischbach
28
Corneliu Bîrsan, L'application de la Convention europeenne des droits de l'homme en
matiere fiscale: principes et limites, în Analele UniversităĠii din Bucureúti, Seria Drept,
Anul LIII, nr. III-IV/2003, p. 30.
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discreĠionară a administraĠiei. Astfel, art. 6 ar trebui să se aplice acestor litigii, cu
excepĠia cazurilor în care există circumstanĠe speciale care justifică ca obligaĠia de a
plăti impozite să nu fie considerată cu „caracter civil” în sensul art. 6 alin. (1) al
ConvenĠiei.
Aplicarea art. 6 alin. (1) sub aspectul „civil” nu restrânge puterea statului de a
impune obligaĠii fiscale particularilor úi societăĠilor úi nici libertatea acestuia de a
consolida legislaĠia necesară pentru a asigura plata taxelor. Articolul 6 al ConvenĠiei
reprezintă o garanĠie procedurală care oferă, în primul rând, dreptul de a avea acces
la o instanĠă úi dreptul la judecarea cauzei într-un termen rezonabil. La momentul
adoptării ConvenĠiei nu era foarte clar dacă deciziile administrative în domeniul
fiscal puteau fi revizuite de instanĠe, dar, în prezent, în marea majoritate a statelor
contractante, litigiile în domeniul fiscal pot fi tranúate de către instanĠele ordinare.
Este dificil de înĠeles de ce este necesară privarea contribuabililor de garanĠiile
procedurale elementare consacrate de art. 6 pentru a menĠine puterea statului de a
impune o obligaĠie fiscală, cu atât mai mult cu cât CEDO admite că sancĠiunile fiscale intră în sfera de incidenĠă a art. 6 sub „aspectul penal”29. Rezultă astfel că
nivelul de protecĠie garantat de art. 6 alin. (1) din ConvenĠie variază în funcĠie de
cadrul juridic care reglementează procedurile fiscale în diferitele sisteme juridice. O
astfel de interpretare a ConvenĠiei, care conduce la rezultate atât de aleatorii nu poate
fi considerară satisfăcătoare.
În concluzie, materia civilă include toate contestaĠiile aferente patrimoniului sau
activităĠii economice a justiĠiabilului, toate procedurile în legătură cu interese sale
pecuniare. În cele din urmă, efectele unui drept primează úi nu calificarea acestuia în
ordinea internă a statelor semnatare. Remarcăm extinderea jurisprudenĠei cu privire
la aplicarea art. 6 alin. (1) la „contestaĠiile” ce poartă asupra unor „drepturi úi obligaĠii cu caracter civil” prin luarea în considerare a caracterului patrimonial al litigiilor între particulari, dar úi între aceútia úi autorităĠile publice, litigiile fiscale rămânând în afara garanĠiilor acestui articol, sub aspectul civil. În ciuda evoluĠiilor înregistrate de la momentul adoptării ConvenĠiei, Curtea consideră că materia fiscală
aparĠine încă exerciĠiului unor prerogative absolute ale puterii publice.
Dar, dacă contenciosul fiscal nu se încadrează în categoria „drepturilor úi obligaĠiilor de natură civilă” la care se referă art. 6 alin. (1) din ConvenĠie, pot aceste litigii să fie încadrate în categoria „acuzaĠiilor în materie penală”, la care, de asemenea,
se referă acest articol?
II. Aplicarea art. 6 alin. (1) „aspectul penal” în materie fiscală
Articolul 6 alin. (1) se referă úi la „temeinicia unei acuzaĠii în materie penală”.
NoĠiunea, asemeni celei de „contestaĠie cu privire la drepturi úi obligaĠii cu caracter
civil”, are un caracter autonom în sensul ConvenĠiei europene a drepturilor omului.
ùi în acest domeniu jurisprudenĠa instanĠei de la Strasbourg are un aport foarte
important, precizările făcute de instanĠă de la caz la caz conducând la extinderea
29

F. Sudre, Drept european úi internaĠional al drepturilor omului, Ed. Polirom, Bucureúti,
2006, p. 257.
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considerabilă a sferei dreptului la un proces echitabil. Astfel, au fost incluse în sfera
„penală” a garanĠiei úi procedurile fiscale care îndeplinesc anumite condiĠii afirmate
de către Curte în hotărârea Bendenoun c. FranĠa, inclusiv majorările de impozit.
În cazul Bendenoun c. FranĠa, dl Bendenoun, cetăĠean francez, curtier numismatic, înfiinĠează a societate cu răspundere limitată, care are ca obiect de activitate
tranzacĠii cu monede vechi, obiecte de artă úi pietre preĠioase. Societatea este controlată de autorităĠile vamale; în urma controlului este declanúată urmărirea penală
pentru infracĠiuni vamale, iar ulterior intervine o tranzacĠie, domnul Bendenoun recunoscând infracĠiunile, plăteúte o amendă, iar autorităĠile vamale îi restituie bunurile
sechestrate. În baza legislaĠiei în vigoare la momentul respectiv în FranĠa, dosarul
este transmis la fisc.
AutorităĠile fiscale emit decizii de rectificare însoĠite de penalităĠi (pentru impozitul pe societate úi TVA, precum úi pentru impozitul pe venitul personal al domnului
Bendenoun), confirmate de instanĠa administrativă, în ciuda faptului că în cursul
procedurii o parte din dosar a fost pierdută úi reclamantului nu i s-au putut comunica
o serie de procese-verbale vamale. În consecinĠă, dl Bendenoun a sesizat Comisia
Drepturilor Omului, în baza art. 6 alin. (1) al ConvenĠiei, considerând că nu a avut
acces la dosarul vamal integral, deúi organele fiscale au transmis instanĠelor administrative o serie de probe împotriva lui.
Reclamantul invocă art. 6 alin. (1) din ConvenĠie, conform căruia „orice persoană
are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei sale (...) de către un tribunal (...)
care va decide (...) cu privire la temeinicia unei acuzaĠii în materie penală împotriva
ei (...)”. Reclamantul úi Comisia consideră că acest articol este aplicabil în speĠă.
Guvernul francez susĠine contrariul, considerând că majorările de impozit
reprezintă sancĠiuni administrative conform jurisprudenĠei CurĠii. Dreptul francez
califică aceste majorări drept „sancĠiuni fiscale” úi nu „sancĠiuni penale”; majorările
sunt aplicate de organele fiscale, sub controlul instanĠelor administrative úi nu al
celor penale; acestea sunt calculate în funcĠie de valoarea taxelor eludate iniĠial úi nu
se substituie unei măsuri privative de libertate.
În speĠă, Curtea a decis că, în anumite condiĠii, procedurile fiscale de impunere a
taxelor pot lua forma unor sancĠiuni penale, úi deci, pot intra în câmpul de aplicare al
art. 6 alin. (1).
Având în vedere caracterul autonom al noĠiunii úi tendinĠa extensivă a jurisprudenĠei europene în domeniu, vom analiza în primul rând ce înseamnă „materie
penală” (secĠiunea A), urmând să vedem criteriile în baza cărora procedurile fiscale
pot intra în sfera de aplicare ratione materiae a dispoziĠiilor art. 6 alin. (1) din
ConvenĠie (secĠiunea B), precum úi criticile aduse extinderii excesive a aspectului
„penal” al acestui articol (secĠiunea C).
A. Criterii jurisprudenĠiale pentru a determina o „acuzaĠie în materie
penală”

„Temeinicia unei acuzaĠii în materie penală” a fost interpretată de instituĠiile
ConvenĠiei în sens autonom, fără a fi legate de sensul noĠiunii în dreptul intern al
statelor contractante. Dacă faptele sunt calificate în dreptul intern drept infracĠiuni
penale atunci se vor aplica garanĠiile art. 6. Problema apare în sens invers, când
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sistemele naĠionale stabilesc sancĠiuni pentru un anumit comportament fără a le
încadra în dreptul penal, situaĠie foarte des întâlnită. Judecătorii europeni îúi păstrează libertatea de apreciere în astfel de situaĠii; sancĠiuni considerate de natură
administrativă, disciplinară sau fiscală în dreptul intern al statelor contractante
putând fi considerate sancĠiuni penale conform dreptului european30. Aúadar o faptă
se poate situa în dreptul intern pe terenul răspunderii disciplinare, pentru ca, în raport
cu dispoziĠiile ConvenĠiei, să constituie o „acuzaĠie în materie penală”.
Pentru a stabili dacă o anumită procedură intră în domeniul penal al art. 6, Curtea
Europeană a Drepturilor Omului a instituit trei criterii alternative, stabilite prin
hotărârea Engel31 úi detaliate prin hotărârea Öztürk32. Formulate cu privire la
sancĠiuni disciplinare, aceste criterii au fost reutilizate de numeroase ori de către
organele de la Strasbourg, pentru diferite alte tipuri sancĠiuni din domenii variate33.
Cele trei criterii, în ordinea importanĠei34, sunt următoarele: calificarea din dreptul
intern al statului în cauză, natura faptei, natura úi gradul de gravitate ale sancĠiunii ce
urmează a fi aplicată.
1. Calificarea din dreptul intern al statului în cauză. Autonomia noĠiunii „în materie penală” operează într-un singur sens: dacă măsura este considerată penală în dreptul intern al statului în cauză aplicarea celorlalte criterii nu mai este necesară. Calificarea dată de legislaĠia naĠională nu are decât o valoare „formală úi relativă”, ce
urmează a fi analizată în lumina unui „numitor comun” al legislaĠiilor în materie ale
diverselor state contractante35. Împrejurarea că legea penală a unui stat contractant
prevede că o măsură cu un anumit grad coercitiv poate fi luată împotriva unei
persoane nu semnifică, prin ea însăúi, că intră în sfera de aplicare a art. 6 alin. (1).
2. Natura faptei este criteriul cu cea mai mare greutate în aprecierea CurĠii. Acesta
conĠine două subcriterii: câmpul de aplicare al normei, cui se adresează norma, úi
gravitatea faptei comise. Dacă norma se adresează întregii populaĠii atunci suntem în
prezenĠa penalului, dacă aceasta se adresează numai unei anumite categorii (avocaĠi,
30

Jean Francois Renucci, op. cit., p. 403.
În acest sens, Curtea a statuat, în cauza Engels úi alĠii c. Olanda, că „statului nu îi este
suficient să califice o faptă ca disciplinară pentru a o sustrage obligaĠiei fundamentale de a
asigura un proces echitabil în materie penală”. Prin urmare, cu toate că statul în cauză atribuie
un caracter administrativ-disciplinar sau contravenĠional unei fapte date, aceasta poate fi
considerată, în sensul ConvenĠiei, ca aparĠinând de domeniul penal, prin prisma criteriilor mai
sus menĠionate (Hotărârea Engel úi alĠii c. Olanda, supra cit., parag. 82).
32
În cauza Öztürk c. Germania, 21 februarie 1984, parag. 52 úi urm., Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a stabilit că modul de definire a faptelor în dreptul intern are o valoare
relativă, esenĠiale fiind celelalte două criterii (natura faptei úi gravitatea sancĠiunii), oricărui
„acuzat” garantându-i-se dreptul la un proces echitabil, indiferent de calificarea faptei în
dreptul intern. În mod similar Curtea s-a pronunĠat úi în cauzele Campbell úi Fell c. Regatul
Unit, 1984; Demicoli c. Malta, 1991; Garyfallou Aebe c. Grecia, 1997; Lauko c. Slovacia,
1998.
33
În domeniul economic (hotărârea CEDO Deweer c. Belgia, 27 februarie 1980), domeniul circulaĠiei rutiere (hotărârea CEDO Ozturk, citată anterior), domeniul fiscal (Hotărârea
CEDO Von Sydow c. Suedia, 8 octombrie 1987) etc.
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Edmond Pettits, op. cit., p. 254.
35
Corneliu Bîrsan, ConvenĠia..., op. cit., p. 445.
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medici, militari) în general ne aflăm în sfera disciplinarului. Totuúi, acest subcriteriu
nu oferă singur un răspuns. Chiar dacă fapta este de natură disciplinară, gravitatea
sancĠiunii impuse poate să conducă la reĠinerea calificării penale. Spre exemplu, în
cazul unui militar a cărui indisciplină atrage o pedeapsă privativă de libertate de
lungă durată36.
3. Natura úi gradul de gravitate ale sancĠiunii. Acest criteriu oferă de cele mai
multe ori argumentul determinant al „materiei penale”. Cel mai important indiciu al
existenĠei materiei penale este severitatea sancĠiunii. În primul rând, orice sancĠiune
privativă de libertate întră în domeniul penal. Pe de altă parte, lipsa unei privări de
libertate nu implică în mod obligatoriu neaplicarea art. 6 alin. (1) sub aspectul penal,
întrucât sunt considerate ca având caracter penal acele sancĠiuni pecuniare cu valoare
exorbitantă care, în caz de neplată, se pot transforma în sancĠiuni privative de
libertate, indiferent dacă transformare a avut loc sau nu37.
Curtea a decis că nu este obligatoriu ca o sancĠiune să constea într-o privare de
libertate sau într-o amendă pentru ca fapta să primească calificare penală38. Astfel,
interdicĠia de a exercita funcĠii publice pentru o perioadă de 10 ani a fost considerată
o sancĠiune cu caracter penal (sancĠiunea are efecte importante asupra situaĠiei
personale a celui sancĠionat, care nu mai poate să îúi continue viaĠa profesională, iar
natura sancĠiunii este una punitivă úi preventivă).
Acest criteriu dobândeúte o importanĠă considerabilă, cu atât mai mult cu cât
severitatea sancĠiunii se apreciază într-o manieră relativă. Judecătorii au apreciat că
nimic nu indică faptul că infracĠiunea penală, în sensul european al termenului,
implică în mod necesar un anumit grad de gravitate; sancĠiunea poate fi gravă în
raport cu cazul din speĠă, în sine fiind totuúi simbolică.
În materie de sancĠiuni pecuniare, în cazul în care reclamantul a susĠinut că nu a
beneficiat de un proces echitabil într-o procedură în urma căreia i s-a aplicat o
amendă substanĠială pentru efectuarea unor lucrări fără autorizaĠia necesară conform
legislaĠiei naĠionale, Curtea a reĠinut că obĠinerea autorizaĠiei urmăreúte un scop legitim, respectiv realizarea unei politici de urbanism echilibrat. SancĠiunea nerespectării
acestei cerinĠe nu poate avea caracter punitiv úi represiv. În privinĠa severităĠii
sancĠiunii aplicate, amenda nu poate fi înlocuită cu o pedeapsă privativă de libertate
în caz de neplată, condiĠie necesară pentru a atrage aplicabilitatea art. 6 alin. (1) sub
aspectul penal. În plus, chiar dacă amenda consta într-o sumă mare de bani, în caz de
neplată nu exista posibilitatea declanúării urmăririi penale împotriva reclamantului.
În consecinĠă, ansamblul elementelor cauzei nu a fost de natură să ducă la concluzia
că reclamantul a făcut obiectul unei „acuzaĠii în materie penală” în sensul prevederilor ConvenĠiei.

36

„Într-o societate ataúată principiului preeminenĠei dreptului, aparĠin „materiei penale”
privările de libertate [...] cu excepĠia celor care prin [...] durata sau modul de executare nu ar
cauza un prejudiciu important, datorită valorii pe care o atribuie ConvenĠia libertăĠii fizice a
persoanei, precum úi tradiĠia statelor contractante” (Hotărârea Engel, supra cit.).
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Ibidem.
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B. Criteriile specifice materiei fiscale

În materie fiscală se poate constata o evoluĠie a jurisprudenĠei cu privire la
aplicarea art. 6 al ConvenĠiei sub aspect penal. IniĠial Comisia, susĠinută de Curte, a
refuzat aplicarea art. 6 la delictele de natură fiscală. Aplicarea art. 6 alin. (1) sub
aspectul penal la procedurile fiscale a fost făcută pentru prima dată de fosta Comisie
pentru Drepturile Omului într-o sesizare cu privire la o procedură de rectificare
fiscală în urma căreia tribunalul fiscal regional din Suedia i-a aplicat un impozit
suplimentar de 50%, sumă considerabilă în momentul respectiv39.
CâĠiva ani mai târziu, Comisia úi ulterior Curtea s-au confruntat cu o speĠă similară, speĠa Bendenoun, în care Curtea a decis cu valoare de principiu că, în anumite
condiĠii, procedurile jurisdicĠionale cu privire la taxe úi amenzi fiscale pot constitui
acuzaĠii în materie penală, intrând astfel în sfera de aplicare a art. 6 alin. (1) aspectul
penal. Comisia, în avizul conform formulat în speĠă, a considerat că sancĠiunea aplicată reprezintă „o grea pedeapsă pecuniară, susceptibilă să cauzeze un grav prejudiciu reclamantului”, astfel că, prin gravitatea ei, amenda fiscală aplicată intră în
sfera „materiei penale” a art. 6 alin. (1) din ConvenĠie40.
InstanĠa a arătat în primul rând că un stat contractant trebuie să aibă libertatea să
încredinĠeze fiscului misiunea de a urmări úi reprima, chiar dacă sancĠiunile aplicate
pot fi foarte grele. Un astfel de sistem nu contravine dispoziĠiilor art. 6 al ConvenĠiei
atât timp cât contribuabilul poate sesiza, cu privire la orice decizie administrativă
împotriva sa, un tribunal care să-i ofere garanĠiile prevăzute de acest text.
În al doilea rând, Curtea a stabilit criteriile pentru ca o sancĠiune fiscală să fie
asimilată unei acuzaĠii în materie penală în sensul art. 6 alin. (1)41, respectiv:
- faptele incriminate trebuie prevăzute de o lege generală în materie de impozite –
cod fiscal, lege organică etc. – aplicabilă tuturor persoanelor fizice úi juridice în
calitate de contribuabili, úi nu unor grupuri determinate de persoane care au un statut
special. O astfel de normă impune contribuabililor un anumit tip de comportament,
iar în caz de abatere, atrage aplicarea unor sancĠiuni (de regulă majorări de impozite
sau amenzi fiscale);
- majorările de impozite aplicate să nu aibă ca scop repararea unui prejudiciu, ci
să vizeze pedepsirea persoanei vinovate pentru a preveni repetarea unor fapte
asemănătoare; ceea ce înseamnă că majorările respective au caracterul unei sancĠiuni
úi nu de reparare a prejudiciului;
- baza legală a majorărilor de impozite aplicate să fie o normă generală cu scop
preventiv úi represiv, ca orice normă penală;
- majorările aplicate să aibă o amploare considerabilă, iar în caz de neplată să îl
expună pe cel în cauză la pedeapsa închisorii.
Curtea consideră aceste criterii cumulative, nici unul dintre ele nu este decisiv,
dar adunate úi combinate, sunt de natură să confere „acuzaĠiei” în materie fiscală un
„caracter penal” în sensul art. 6 alin. (1), care devine astfel aplicabil procedurilor care
includ o astfel de „acuzaĠie”.
39
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Urmare a acestei jurisprudenĠe dreptul fiscal represiv intră úi el în sfera de
aplicare a dreptului european al drepturilor omului, în special anumite amenzi fiscale
care, datorită cuantumului ridicat, au un caracter punitiv úi descurajator, intrând astfel
în materia penală. Contribuabilul este deci „acuzat penal” atunci când îi sunt aplicate
sancĠiuni administrative severe42.
Cu privire la „amploarea considerabilă” a majorărilor fiscale ce pot fi asimilate
pedepselor penale în sensul ConvenĠiei, Curtea a decis într-o speĠă „izolată”43 că o
majorare de 10% aplicată la suma datorată cu titlu de impozit neplătit (aproximativ
600 euro), nu are un caracter penal. Ulterior44, Curtea a revenit asupra acestei
jurisprudenĠe, considerând-o o excepĠie.
C. Limitarea sferei de aplicare a criteriilor Bendenoun

Confruntată cu procedura stabilirii impunerii úi a majorării impozitelor în speĠa
Jussila c. Finlanda, Curtea aplică criteriile din hotărârea Engel pentru a stabili dacă
procedura este de natură „penală” în sensul autonom al art. 6, realizând în acelaúi
timp o analiză a jurisprudenĠei sale în materie fiscală. InstanĠa stabileúte relaĠia între
criteriile generale din hotărârea Engel úi cele din speĠa Bendenoun, ajungând în final
la o soluĠie controversată.
În speĠa Jussila c. Finlanda, reclamantul, administrator al unui atelier de mecanică auto, a transmis o declaraĠie privind taxa pe valoarea adăugată care conĠinea o
serie de erori. AdministraĠia fiscală suedeză, constatând nereguli în contabilitatea
Ġinută de reclamant, în special neconcordanĠe între facturi úi chitanĠe, a făcut o estimare a cifrei de afaceri a reclamantului, care s-a dovedit superioară celei declarate de
acesta, úi a emis o decizie de rectificare fiscală prin care i-a impus achitarea unui
impozit suplimentar (aproximativ 380 euro), reprezentând 10% din suma datorată.
Reclamantul a formulat apel la tribunalul administrativ, solicitând audieri. Tribunalul
solicită părĠilor transmiterea de observaĠii scrise, însoĠite de raportul expertului ales
de dl Jussila; în urma acestora consideră nu mai este cazul să se efectueze audieri,
întrucât părĠile úi-au comunicat în scris toate informaĠiile necesare úi respinge cererile
reclamantului. Reclamantul solicită autorizaĠia de a formula apel, cerând din nou
audieri; Curtea administrativă supremă îi refuză acordarea autorizării.
Reclamantul susĠine că procedura de rectificare fiscală este inechitabilă, instanĠele
competente refuzând să facă audieri în speĠă. Curtea Europeană a Drepturilor Omului
a examinat cererea din perspectiva art. 6 al ConvenĠiei, aspectul „penal”.
În speĠă, Curtea a aplică cele trei „criterii Engel”, respectiv calificarea din dreptul
naĠional, natura infracĠiunii úi gradul de severitate al sancĠiunii, reamintind că sunt
criterii alternative úi nu neapărat cumulative. InstanĠa consideră că este posibilă úi o
abordare cumulativă a acestor criterii dacă analiza lor separată nu duce la o concluzie clară cu privire la existenĠa unei acuzaĠii în materie penală45.
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Analizând jurisprudenĠa în materie fiscală Curtea aminteúte că în cazul Bendenoun
a enumerat patru criterii pe care le considera relevante în speĠă, fără a face referire la
„criteriile Engel”, considerând că elementele luate în considerare în Bendenoun se
circumscriu ultimelor două criterii din jurisprudenĠa Engel, întrucât nu e existat
niciodată intenĠia de a se abate de la jurisprudenĠa anterioară. În plus, în speĠa
Bendenoun, Curtea a stabilit că nici unul dintre criterii nu este decisiv în mod
individual úi le-a aplicat cumulativ.
Prin hotărârea Jussila, Curtea stabileúte că „nu există în jurisprudenĠa CurĠii un
precedent important care să ducă la concluzia că modicitatea unei sancĠiuni ar putea
reprezenta, în domeniul fiscal [...], un criteriu decisiv pentru a exclude din câmpul de
aplicare al art. 6 o infracĠiune cu caracter penal”46.
Curtea recunoaúte importanĠa impozitelor pentru buna funcĠionare a statului, dar
nu consideră că sancĠiunile fiscale trebuie exceptate de la garanĠiile procedurale ale
art. 6 în vederea conservării eficienĠei sistemului fiscal úi nici că o astfel de abordare
ar fi conformă spiritului úi scopului ConvenĠiei. În consecinĠă, în speĠă, aplică criteriile Engel, apreciind următoarele:
- majorarea de impozit aparĠine legislaĠiei fiscale úi nu dreptului penal. Totuúi
acest criteriu nu este decisiv;
- majorările de impozit aplicate în speĠă se bazează pe dispoziĠii legale generale,
aplicabile tuturor contribuabililor. Faptul că persoana în cauză a ales să îúi supună
activitatea regimului TVA nu schimbă situaĠia. Majorările urmăreau sancĠionarea
persoanei pentru a descuraja astfel de comportamente úi nu repararea pecuniară a
unui prejudiciu, deci se bazau pe o normă cu scop preventiv úi represiv. Acest criteriu
este considerat suficient pentru a conferi faptei un caracter penal;
- ceea ce distinge această speĠă de cazul Bendenoun este severitatea redusă a
sancĠiunii, care nu este însă de natură să înlăture aplicarea art. 6 sub aspectul penal.
Astfel, în speĠă, art. 6 alin. (1) aspectul penal se aplică indiferent de modicitatea
sumei impuse cu titlu de majorare de impozit.
SoluĠia dată în cazul Jussila nu a întrunit unanimitatea, anumiĠi judecători47
contestând aplicabilitatea art. 6 alin. (1) în speĠă, considerând că art. 6 nu se poate
aplica pentru că „nuanĠa penală” este departe de a fi evidentă. În opinia acestora, cel
de-al doilea criteriu nu este suficient pentru calificarea ca „sancĠiune penală”, în
condiĠiile în care celelalte două criterii Engel nu sunt îndeplinite, din următoarele
considerente:
În primul rând se pune întrebarea de ce aplicarea de sancĠiuni administrative (sub
forma majorărilor) unui contribuabil care încalcă legea trebuie neapărat considerate
de natură penală?
În al doilea rând, sancĠiunile administrative, ca úi cele penale, pot avea un scop
descurajator úi un scop punitiv.
Criteriile utilizate în cazul Bendenoun sunt considerate mai potrivite, întrucât iau
în considerare, în domeniul fiscal, un al patrulea criteriu, úi anume faptul că majorarea a fost „foarte substanĠială”; lipsa celui de-al patrulea criteriu, specific sanc46
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Ġiunilor penale, diminuează semnificativ „conotaĠia penală” astfel încât art. 6 devine
inaplicabil.
CircumstanĠele speĠei arată că situaĠia nu poate fi calificată drept penală sau cu o
conotaĠie penală: reclamantul a comis erori în contabilitate care au dus la completarea greúită a declaraĠiilor de TVA (ceea ce nu constituie în mod obligatoriu o
faptă penală); sancĠiunea impusă (308 euro) nu poate fi considerată „substanĠială”, cu
atât mai puĠin „foarte substanĠială”.
Deúi jurisprudenĠa nu este constantă în domeniul litigiilor fiscale, se consideră că
analiza din speĠa Bendenoun este mai potrivită. Este regretabil că se extinde excesiv
aplicarea aspectului „penal”, în loc să se recunoască că domeniul fiscal este unul
specific, aúa cum s-a afirmat oficial în hotărârea Ferrazzini úi cum reiese din alte dispoziĠii ale ConvenĠiei.
În concluzie, art. 6 alin. (1) sub aspectul „penal” oferă garanĠii procedurale oricărei persoane care face obiectul unei „acuzaĠii în materie penală”. Sensul termenilor
este unul autonom, instanĠele europene stabilind criteriile pentru ca o sancĠiune să
poată fi calificată ca fiind de natură penală. Curtea extins sfera de aplicare a acestui
articol, în anumite condiĠii, úi la contenciosul fiscal, dând naútere la o serie de critici
în doctrină. De altfel, jurisprudenĠa în domeniu nu este suficient de constantă.
III. Concluzii
Articolul 6 alin. (1) al ConvenĠiei garantează dreptul oricărei persoane la judecarea în mod echitabil, public úi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o
instanĠă independentă úi imparĠială, instituită de lege, care va hotărî asupra încălcării
drepturilor sau obligaĠiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei
acuzaĠii în materie penală, îndreptată împotriva sa. Autorii ConvenĠiei nu au dorit ca
aceste garanĠii procedurale să fie aplicabile tuturor procedurilor judiciare.
Aplicarea dreptului la un proces echitabil este limitată de însuúi textul ConvenĠiei,
de semnificaĠia noĠiunilor de „contestaĠie cu privire la drepturi úi obligaĠii cu caracter
civil” úi „acuzaĠie în materie penală”. În ciuda interpretării extensive a acestor noĠiuni, datorită fluctuaĠiilor jurisprudenĠei europene dreptul la un proces echitabil este o
noĠiune destul de fluctuantă cu frontiere incerte48. Astfel, în ciuda importanĠei considerabile a acestei garanĠii esenĠiale, există posibilitatea ca art. 6 să nu se aplice în
anumite cazuri.
Domeniul fiscal nu este străin sistemului protecĠiei europene a drepturilor omului,
jurisprudenĠa CurĠii în acest domeniu nefiind una unitară. Articolul 6 al ConvenĠiei
oferă garanĠii oricărei persoane care face obiectul unei „acuzaĠii în materie penală”
sau este parte într-un litigiu cu privire la „drepturi úi obligaĠii cu caracter civil”.
Articolul 6 nu se aplică contenciosului fiscal cu privire la aspectele patrimoniale ale
impozitelor fiscale, deoarece nu este vorba despre o contestaĠie cu privire la drepturi
úi obligaĠii cu caracter civil, ci despre drepturi úi obligaĠii pe care le are individul nu
în calitate de persoană privată, ci în calitate de cetăĠean, úi care Ġin de dreptul public.
Aúadar raporturile juridice dintre individ úi administraĠia fiscală sunt raporturi de
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autoritate úi nu raporturi de egalitate între părĠi ca în cazul dreptului privat. Pe de altă
parte, Curtea a admis că, în măsura în care contenciosul fiscal vizează sancĠiuni aplicate de autorităĠile fiscale naĠionale úi care au caracterul unei „acuzaĠii în materie
penală”, art. 6 este aplicabil.
Totuúi alte domenii care implică raporturi patrimoniale între administraĠie úi
individ au fost incluse în aspectul „civil” al art. 6 (autorizaĠii profesionale, acordarea
de licenĠe etc.). În aceste condiĠii, se pune problema includerii úi a procedurilor fiscale în această sferă. Mai mult, având în vedere interpretarea extensivă a termenilor,
poate că ar trebui extinsă sfera la toate procedurile. Curtea europeană este copleúită
în prezent, iar timpul astfel câútigat ar fi de apreciat.
De asemenea, se pune întrebarea dacă situaĠia actuală nu aduce atingere principiului garantării efective a drepturilor, prevăzut în preambulul ConvenĠiei.
Un alt argument pentru a susĠine critica adusă formulării acestui text este acela că
toate constituĠiile statelor europene, care reglementează dreptul la un proces echitabil, nu fac niciun fel de distincĠie după natura cauzei úi nu exclud din câmpul de
aplicare anumite proceduri49.
Nu trebuie pierdut din vedere faptul că dreptul civil reglementează raporturile
patrimoniale în totalitatea lor, iar considerentul că trebuie făcută o distincĠie între
dreptul civil úi ramurile învecinate de drept, datorită specificităĠii unor ramuri precum
dreptul administrativ sau fiscal, nu înseamnă că acestea sunt izolate total unele de
celelalte. Dreptul civil este acela care reglementează raporturile patrimoniale úi tot
acesta fundamentează celelalte ramuri de drept învecinate care sunt legate úi se
corelează cu dreptul civil.
Este adevărat că în dreptul civil părĠile sunt pe poziĠie de egalitate în cadrul raporturilor patrimoniale, pe când în dreptul fiscal există relaĠii de subordonare (aúa cum
arată Curtea Europeană a Drepturilor Omului). Este, de asemenea, adevărat faptul că
majoritatea normelor de drept civil au caracter dispozitiv, în timp ce normele de drept
fiscal au un caracter imperativ. Totuúi, ambele categorii de raporturi juridice au evoluat în timp, părĠile fiind puse pe picior de egalitate în anumite situaĠii, indiferent de
titularul drepturilor sau obligaĠiilor, iar normele juridice sunt de acelaúi fel indiferent
de ramura de drept, respectiv dispozitive, imperative sau de recomandare.
JurisprudenĠa referitoare la domeniul de aplicare al art. 6 nu pare pe deplin stabilizată, uneori părând vagă úi complexă.
În prezent se poate remarca că dreptul la un proces echitabil are o dublă limită: în
primul rând inaplicabilitatea tradiĠională a art. 6, conformă cu spiritul textului, în al
doilea rând se poate remarca o aplicabilitate forĠată a textului în ultimii ani, interpretarea judecătorilor europeni mergând dincolo de text.
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