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Traducere din limba

engleză

Declarntia CCBE privind echilibrul dintre securitate şi
î n legi s l aţ ia a nt itcrori ·Hi

justiţie

Consiliul Barourilor şi ocictăţilor de Drept din Europa (CCBE), care prin intcr111cdiul Barourilor
al Societăţilor de Drept naţionale din stat Ic 111c111br ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului
Eco nomic uropean reprezintă pe te 700.000 de a caţi europeni, condamnă terori mul sub orie
formă. Terorismul trebuie prevenit şi combătut la ni ci naţional , european i internaţional cu
dct ·rminare fer111ă şi prin statul de drept.

şi

CBE ar dori să sublinieze în acelaşi ti111p că este datoria tuturor guvernelor să păstreze şi să
promoveze drepturile ş i libertăţile funda111entale precu111 i statul de drept, care sunt fundamentele
societăţilor democratice. ub111inarea acestor aiori fundamentale ar conduce în direcţia dorită de
cei care au sco pul de a distruge democraţia prin folosir a violenţei în forma sa cca mai inu111ană .
CBE recunoaşte că poate fi dificil să se gă ca că un echilibru între asigurarea sccurită\ii publice,
pc de o parte, şi 111enţincrea drepturilor omului şi a libertăţilor civile, pc de altă parte. Cu toate
acestea, CCBE este fer111 convins că atât securitatea cât i drepturile omului pot coexista pc deplin
i unt absolut necesare pentru prevenirea şi co111baterea terorismului.
CCBE salută iniţiativele ş i declaraţiile adoptate în adrul diferitelor foruri internaţionale pc acea tă
lemă - în special, Parlamentul European, Consiliul Europei,
on iliul de ccuritatc al O U şi
Adunarea Generală i Oficiul Înaltului Co111i ar O U pentru Drepturile Omului - toate acestea
ubliniază necesitatea de a gă iun echilibru ade at între pr ocupările legitime pri ind securitatea
naţională ş i protecţia libertăţilor fundamental . 1
CCl3E consid ·ră că Con cnţia Europeană a Drepturilor Omului s-a do edit a fi un instrument
eficient şi echitabil pentru menţinerea unui echilibru corc punzător în contextul european. /\tât
tratatul , cât ş i jurisprudenţa au con tribuit la 111cnţincrca şi dezvoltarea statului de drept ş i a
sistemu lui european de protecţie a drepturi lor 0111u Iui. CB E va sprijini pc dcpl in eforturile de
îmbunătăţire a funcţion ă rii actualului sistem european , inclu siv prin con olidarca sprijinului politic
pentru eoni inuarca api icări i acestu ia.
u toate acestea,
BS c te profund îngrijorat de tendinţa ere · cândă din Europa de a combate
terori mul prin propunerea i adoptarea legi !aţici de la caz la caz după fiecare atac terorist.
/\ceastă le gisla ţi arc adc ca o calitate îndoie lni că şi arc con ccinţe asupra pilonilor civilizaţiei şi
valorilor europene. Trebuie să a111i nti111 că este ncce ar să fim fermi nu numai în cc ·a cc pr i veşte
criminalitatea I tcroris111ul , i ş i cauzele acestuia.
În ceea ce priveşte legi s laţia la nivelul UE, CCBE şi-a exprimat deja temerile ·rioa ·c cu privire
la mai multe iniţiative. De exemplu, Direcli a 2001/97/ E privind spălarea banilor, consolidată
prin cca de-a treia Directivă recentă privind pălarca banilor, a avu t un impact puternic asupra
relaţiei dintre a ocat şi client prin impunerea unor obligaţii de raportare a ocatului, care nu numai
că subminează dreptu I unui ci ient de a e con su Ita u un a ocat în mod con fidcnţ iul, dar , i încalcă
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avoca\i lor europeni fă ră n1 c1un teme i sau dovadă că acest lucru va conduce la
in fl uen\e sem ni ncmive în lupta împotriva spă l ăr ii bani lor ş i a terorismu Iu i. Recentu I mandat
european de arestare (Decizia-cadru 2002/584 I JA I) ilu trează, de asemenea, modul în care a fost
introdusă legislaţia înain te de con enirea gara n ţi il or necesare pentru suspecţi şi inculpaţi . Mai
recent, actualul proiect de dec izie-cadru a Con il iulu i (ul tima versiune: 11510/05) pri ind
păstrarea date lor nu stabileş te garanţii uficie nte pent ru dreptu l la protecţia datelor cu cara ·tcr
per onal şi respectarea vieţii private şi a con !iden\ialită ţ ii . În schimb, subliniază necesitatea
prevenirii şi urmăririi infracţiuni l or penale, inclusiv a terorismu lui . CCBE const ată cu satisfacţie
că, în rezo lu\ia sa din 27 septembrie 2005, Pa rl amentul Euro pean a respins această iniţiativ ă din
cauza faptului că încalcă, print re altele, dreptul la viaţa p ri va t ă şi la viaţa de familie, dupi:i cum se
prevede în articolul 8 al Co n ve n ţiei Europene a Drepturilor Omu lui. 2 Din perspectiva profesiei
juridice, proiectul de decizie-cadru este foa rte pro blematic în ceea cc priveşte confidenţialitatea
relaţiei avocat-client şi prot ec ţ ia secretul ui profesional.
CCl3E consideră că adop tarea pur i simpl u a un ei legi l aţ ii no i i mai re trictive nu va rezolva, în
sine, cauzele fundamenta le ale tero rismul ui şi nu a conduce în mod necesa r la creşterea securităţii.
Dimpotrivă , mai multe legi adoptate pentru a con ingc opi nia p ubl i că că guvernul este activ va
avea ca efect creşterea nes i guranţei prin ubminarea dreptu ril or cetăţen i lo r.
În consecinţă, CCl3E îndeamnă statele membre şi in sti t u ţiil e europene să-şi respecte p' deplin
obligaţiile legale europene i i nter n aţio n a l e de a s u sţi n e drepturil e omului în toate acţiunile
acestora împotriva teror ismu lui, pentru a asigura secu ritatea prin protecţia crucia l ă a drepturil or
omului şi a statu lui de drept.

Referinţe

adoptate de
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ş i iniţiativele
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internaţionale

P a rl a m e ntul E u ro p ea n :

Reco mandarea a dres ată Consiliului E uropean şi Consiliului pri vind atacurile te roriste:
prevenirea , pre g ătirea ş i răspunsul (2005/2043 (JNI)):
ră;.,puns la atacurile teroriste sau nu, trebuie să
întotdeauna protecfia drepturilor omului şi respectarea libert ăţilor fimdamentale, un
de 11ro e111ă
element esential 'f•·i simbol al identitătii in ·titwiilor noa ·/re 'J',.i /·.. .} orice /euis!atie
b
trebuie să fle în conformitate cu respectarea drepturilor 011111/ui, a libert ăfilorjimdamentale şi a
cerinf elor privind protecf ia datelor ".

Para. C: "[. ..]lupta împotriva terorismului, fie ca

includă
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Rezoluţia legislativă a Parl amentulu i European din 27 septembrie 2005 privind i niţi a tiva Rep ublicii Franceze,
Irlandei, Regatului Suediei şi Regatului Unit al Mari i Britanii pentru un proiect de decizie-cadru privind p ăstrarea
datelor prelucrate şi stocat e în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice des tinat e publiculu i sau
a datelor privind reţelele publice de comunicaţii în scopul prevenirii, cercetării, depi s tării şi urm ăririi criminalităţii şi
infracţiunilor penale, inclusiv a terorism ulu i (8958/2004 - CG-0198 / 2004 - 2004/0813 (CNS)) .
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Heco mand area <l in 7 iuni e 2005 către Consiliul E uropea n
acţi une a l UE împo tri va teroris mului (2004/2214 (lNI)):

ş1

Co ns iliu pr ivind Planul <le

Para . A: "întrucât drepturile omului nu w 1t negociabile, suni indivizibile ş i netramferabile, iar
cea mai importantă sarcină a democrafiei este protejarea libertăj ii şi a drepturifor.f11nda111entafe
ale cet ăfe nilor, în contex t11! sus{inerii luptei împotriva terorismului, 11 11 ar trebui e laborată nicio
legisla/ie care ar p utea avea con ecinfe care să co ntra v ină acestui ob iectiv"
Para . O: "/. ..} numai democra fia ş i respectul ab ·olul al drepturilor omului şi al lib ert ăfilor
funda mentale pol garanta un răspuns europ ean eficient în lup ta împotriva /erorism11lui";
Lin iile directoare din 11iulie2002 ale Comitetului de
<frcpturilc om ului şi lupta împofriva terori ·mului:

Miniştri

al Co ns iliului Europei p1·i ind

"(..) nu este doa r pos ibilă, ci ş i absolut necesară, lupta împotriva terorismului, respectând în
ace laş i limp drep turile omului, statul de dr pt şi, după caz, dreptul umanitar internafional".
0

Hezoluţia

1456 (2003) a Co ns iliului de Securitate al O NU:

Para. 6: "Statele trebuie să ea igure că orice m ăsură luat ă pentru a combate terorismul respectă
toate obliga{ iile care le revin în temeiul drep tului interna{ ionat şi trebuie ·ă adopte astfel de
măsuri în conformitate cu dreptul internafional, în special dreptul interna{ionat în materie de
drepturile 011111lui, drep tul refugiafilor ş i dreptul umanitar ".
Rezo luţi a A dun ăr ii

Rc1.oluJia

Ad u năr i i

Ge nerale a ON

58/ 187 (2003):

Generale a O U 58/187 (2003). 2 Rczolu1 1a

legis l a t ivă

a Parlame ntului European din 27 septembrie 2005 prmnd 111111at11•a

Repub licii Franceze,
Irlande i, Regatului Suediei

şi

Regatul ui Unit pentru un proiect de decizie-cadru privind

lurn17...arcu d1,; scn•1c 11 de comun1cu11 1 clcct r on1cc dcstinutc pu bl 1c ul u1 sau cu date pr 1v 1nd

111vcsl 1găru, de pi stăm ş 1 u rm ări rea pe n ală

a mfrac\iunilor

şi

păs tra rea

datelor prel ucrate

n..:\1o;ld · publi ·c du

şi

stocate în

c:omun 1cat 11 În

kg:nură

cu

scopul pn.:..,1.·n1r11 .

a mfraqiun 1lor, inc lusiv a terorismul ui (895812004 - C6-0198 I 2001 · 200·1/0813

(C S))

Para . I: "Reaflnnăfaptul că slutele trebuie să se asigure că orice m ăsură luat ă pentru combaterea
terorismului respe ctă obliga{ iile care le revin în temeiul dreptului inlernafioncil, în special dreptul
internafional în materie de drepturile omului, dreptul ref11gia filor şi dreptul umanitar; ".
Para . 8: "incurajează statele, în contextul luptei împotriva terorismului, să ia în considerare
rezoh1/iile ş i deciziile relevante ale af iunilor Unite privind drepturile omului ş i le in c uraje o::ă să
ia în co nsiderare re co m andările procedurilor i mecanis111elor p eciale ale Comisiei p entru
Drepturile Omului ş i comentariile ş i p unctele de vedere relevante ale Organelor Nafiunilor Unite
pentru drep turile omului; ".
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Oficiul În altulu i C omisar O N

pentru Drepturile Omului (OJJ CHR):

ompendiu d , j11ri.s11r11d 0 11Ja al Organiza/iei Nafiunilor Unite şi al 01· ~anizafiilor

privind proiect ia drepturilor omului în combaterea terorismului. (Actualizat

şi

„'g io11al

0

pL1blicat periodic)

l'rotecf ia drepturilor omului şi a libertăf ilorfundamentale în combaterea terori ·mului - Raportul
Secretarului General (2210912005)
Raportul domnului Martin Scheinin, raportor special al Comisiei pentru drepturile 011111/ui privind
promovarea şi protec(ia drepturilor omului şi a liberlăf ilor jimdamentale în combaterea
terorismului (2 l /09/2005)
Drepturile omului şi terorismul, Rapo rtu l ecretaru lu i Ge neral". (O I/09/2005)
Protejarea drepturilor omului ;ia libertă/ilor fundamen tale în combaterea terorismului, Raportul
ccretarului General. (22/09/2005)
Probleme specifice privind drepturile omului: noi priorităf i, în special terorismul şi combaterea
terori ·mului, Raportul final al rapo rtorulu i specia l, Ka ll iopi K. Koufa (25/06/2004).
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