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*** 

 

Abrevieri 

 

Comisia EDO – Comisia europeană a Drepturilor Omului 

Convenția EDO - Convenția europeană a Drepturilor Omului 

Curtea EDO - Curtea europeană a Drepturilor Omului 

 

*** 

 

I. Aspecte generale ale tezei de doctorat 

 

I.1. Chestiuni prealabile 

 

Titlul tezei de doctorat anunță o lucrare ce prezintă caracteristicile unui demers curajos. 

Într-adevăr, titlul ne dezvăluie compatibilitatea dintre anumite subiecte de drept specifice mediului 

de afaceri și un instrument juridic internațional necaracteristic acestei categorii de persoane 

juridice. Cu alte cuvinte, titlul relevă faptul că persoanele juridice cu scop lucrativ beneficiază de 

protecția anumitor dispoziții din cadrul Convenției EDO. Totodată, studiul, analiza și redactarea 

tezei au evidențiat, în fiecare etapă, fascinația Convenției EDO și a organelor care o pun în aplicare, 

raportat la evoluția sa constantă și la capacitatea de a-și adapta prevederile la nevoile actuale ale 

societății. 

 

Interesul pentru un astfel de subiect are drept origine cursurile de Drepturile omului și 

dreptul afacerilor, din curriculumul Masterului profesional de drept european și internațional al 

afacerilor, organizat de Colegiul juridic franco-român de studii europene. Cu ocazia acestor 

cursuri, am observat că sistemul pus în funcțiune de Convenția EDO însemnă mult mai mult decât 

drepturile fiinţei umane și că o posibilă protecție a persoanelor juridice cu scop lucrativ merită să 

fie aprofundată. Raportat la aceste aspecte, este necesar să explicăm de ce am ales analiza 

regimului juridic convențional al persoanelor juridice cu scop lucrativ și nu am optat pentru, de 
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exemplu, regimul juridic convențional al profesioniştilor persoane fizice sau al persoanelor 

juridice fără scop lucrativ.  

 

Alegerea între persoanele juridice cu scop lucrativ și persoanele juridice care nu urmăresc 

un astfel de scop a fost simplă și s-a impus aproape în mod automat. După cum se poate observa 

din cele ce urmează, persoanele juridice fără scop lucrativ sunt bine reprezentate în anumite 

dispoziții ale Convenției EDO. Pentru început, poate fi suficient să avem în vedere doar art. 11 din 

Convenție, care garantează libertatea de a înființa o persoană juridică fără scop lucrativ. Opțiunea 

între persoanele juridice cu scop lucrativ și profesioniştii persoane fizice s-a realizat pe baza 

preferințelor personale. Pe de o parte, considerăm că statutul de persoană juridică cu scop lucrativ 

este mult mai interesant decât cel specific persoanelor fizice angajate în activități cu scop lucrativ. 

Pe de altă parte, datorită statutului organic și particularităților funcționării acestora, persoanele 

juridice cu scop lucrativ pot da naștere unui număr mai mare de subiecte de analiză juridică, în 

comparație cu altele. 

 

Tema aleasă, așa cum se deduce din titlul tezei, necesită totuși o clarificare subsecventă. 

Ne-am referit la protecția substanțială a persoanelor juridice cu scop lucrativ, și anume la drepturile 

prevăzute de Convenția EDO de care beneficiază și persoanele juridice cu scop lucrativ, precum 

și la modul concret în care se aplică acestora. Deși pot apărea unele întrebări interesante în ceea ce 

privește sesizarea Curții EDO de către persoanele juridice cu scop lucrativ, acestea nu au făcut 

obiectul studiului. 

 

I.2. Noutatea și originalitatea tezei de doctorat 

 

Revenind la tema tezei de doctorat, cercetările pe care le-am întreprins ulterior au arătat că 

aceasta va avea potențial atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere practic.  

 

În primul rând, din punct de vedere teoretic, teza reprezintă o noutate printre studiile 

doctrinare privind Convenția EDO și jurisprudența Curții. Literatura de specialitate publicată până 

în prezent abordează protecția convențională a persoanelor juridice în general, fără a face distincție 

între persoanele juridice cu scop lucrativ și cele care nu urmăresc un astfel de scop. Astfel cum 
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reiese din prezenta teză de doctorat, regimul juridic al protecției convenționale a persoanelor 

juridice cu scop lucrativ este fundamental diferit de cel al persoanelor juridice fără scop lucrativ. 

Primul dintre acestea necesită o abordare distinctă și aprofundată. Într-adevăr, există o serie de 

articole care au analizat, punctual, fracțiuni ale protecției persoanelor juridice cu scop lucrativ în 

jurisprudența Curții EDO. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că nu există o lucrare completă 

care să abordeze această problematică in extenso. 

 

În al doilea rând, din punct de vedere practic, este important ca practicienii dreptului, dar 

chiar și persoanele juridice cu scop lucrativ însele, să cunoască protecția pe care Convenția EDO, 

în conformitate cu jurisprudența Curții, o acordă acestei categorii de subiecte de drept. Întrucât 

judecătorul național este primul judecător de drepturile omului, acesta trebuie să se asigure că 

drepturile convenționale ale persoanelor juridice cu scop lucrativ sunt respectate. În același timp, 

aceste entități cu scop lucrativ trebuie să aibă reprezentarea faptului că sesizarea Curții EDO le 

este permisă dacă au calitatea de victime ale unor ingerințe în drepturile de care beneficiază, 

imputabile autorităților naționale. 

 

Raportat la aspectele menționate anterior și luând în considerare atât problematica tezei, 

cât și analiza juridică necesară pentru a răspunde la aceasta (care este, de fapt, conținutul lucrării), 

putem concluziona că teza de doctorat prezintă elemente de noutate și originalitate. 

 

I.3. Problematica tezei de doctorat 

 

Pentru a determina problematica tezei, am demarat identificarea prevederilor Convenției 

EDO potențial aplicabile persoanelor juridice cu scop lucrativ. Constatând că art. 11 din Convenția 

EDO nu garantează libertatea de asociere în vederea înființării unei persoane juridice cu scop 

lucrativ, am realizat faptul că aceste entități nu sunt protejate din punct de vedere al existenței lor, 

ca subiecte de drept, astfel cum este cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ. În acest caz, se 

poate vorbi cel mult de o protecție convențională fracționată (prin dispoziții care protejează 

anumite activități sau aspecte ale persoanelor juridice cu scop lucrativ), spre deosebire de protecția 

completă a persoanelor juridice care nu urmăresc un astfel de scop.  
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Prin urmare, cercetarea a avut ca scop identificarea dispozițiilor Convenției EDO care pot 

fi aplicate și persoanelor juridice cu scop lucrativ, ceea ce a implicat deopotrivă observarea 

mecanismului concret de protecție acordat acestei categorii de subiecte de drept. Pentru a stabili 

dacă nivelul de protecție este ridicat sau nu, am avut în vedere, prin comparație, modul în care 

aceeași dispoziție convențională se aplică și persoanelor juridice fără scop lucrativ, favorite, astfel 

cum am evidențiat supra, în viziunea Convenției EDO. 

 

Rezumând, am examinat dacă persoanele juridice cu scop lucrativ beneficiază de protecție 

în temeiul unui instrument juridic de drept internațional, creat inițial pentru a apăra o serie de 

drepturi fundamentale ale ființei umane. 

 

Nu în ultimul rând, există o delimitare a problematicii pe care trebuie să o menționăm. Teza 

de doctorat nu s-a referit la prevederile convenționale referitoare la procedurile penale care pot 

viza persoanele juridice cu scop lucrativ, deoarece, pe de o parte, jurisprudența Curții EDO nu este 

extrem de complexă în acest sens, iar pe de altă parte, termenul de comparație lipsește, deoarece 

persoanele juridice fără scop lucrativ nu au sesizat până în prezent Curtea EDO în conformitate cu 

dispozițiile convenționale respective. 

 

I.4. Metodele de cercetare utilizate 

 

În ceea ce privește metodele de cercetare, astfel cum era de așteptat, studiul jurisprudenței 

Curții EDO a avut un rol decisiv în elaborarea tezei. Deoarece nicio dispoziție a Convenției EDO 

nu se referă în mod expres la persoanele juridice cu scop lucrativ în calitate de titulare ale protecției 

convenționale, salvgardarea acestei categorii de subiecte de drept a putut fi decelată doar prin 

studiul jurisprudenței. În vederea elaborării tezei, au fost analizate 38 de decizii pronunțate de 

Comisia EDO și 289 de hotărâri și decizii pronunțate de Curtea EDO. 

 

Studiul jurisprudenței a fost completat de studiul doctrinei. Deși uneori insuficientă sau 

neaprofundată pe această temă, doctrina ne-a ajutat să realizăm selecția vastei jurisprudențe și să 

interpretăm corect unele hotărâri ale Curții EDO. Pentru elaborarea prezentei teze de doctorat, au 

fost analizate 34 de lucrări generale și monografii, 4 teze de doctorat și 82 de articole de 
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specialitate. La cele două metode de cercetare menționate anterior s-a adăugat metoda studiului 

legislațiilor naționale, care a avut ca scop clarificarea semnificației anumitor noțiuni identificate 

în jurisprudența Curții EDO. De asemenea, cu ajutorul acestei metode, am descoperit modul în 

care anumite drepturi convenționale sunt protejate la nivelul reglementărilor interne și care sunt 

consecințele implicite. 

 

În cele din urmă, cele trei metode de cercetare substanțială, astfel cum preferăm să le 

numim, au fost coroborate cu o serie de metode de cercetare procedurală. Mulțumită metodei 

logice și metodei comparative, am reușit să analizăm jurisprudența Curții EDO prin raportare la 

problematica antamată și să extragem concluziile care vor fi observate în cadrul tezei. 

 

 

II. Conţinutul tezei de doctorat 

 

II.1. Structura tezei de doctorat 

 

Teza de doctorat cuprinde 2 părți. În cadrul primei părți am analizat protecția explicită a 

persoanelor juridice cu scop lucrativ în sistemul Convenției EDO. Protecția explicită include 

dispozițiile convenționale care acordă în mod expres protecţie titularelor persoane juridice, precum 

și dispoziţiile care, indirect, se referă la anumite persoane juridice care activează în domeniul 

radiodifuziunii, cinematografiei sau televiziunii. Deși nu se poate vorbi de o protecție expresă a 

persoanelor juridice cu scop lucrativ, dispozițiile convenționale analizate în cadrul primei părți se 

aplică, generic, persoanelor juridice, categorie care include și entitățile cu scop lucrativ.  

 

În ceea ce privește protecția convențională pretoriană, ce face obiectul celei de-a doua părți 

a tezei, explicația este următoarea: există anumite dispoziții convenționale care nu fac referire la 

persoane juridice în general și cu atât mai puțin la persoane juridice cu scop lucrativ, dar a căror 

aplicabilitate a fost extinsă, prin intermediul jurisprudenței Curții EDO, în beneficiul acestor 

entități lucrative. 
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Fiecare parte a tezei cuprinde 2 titluri, corespunzătoare unei dispoziţii convenționale 

analizate. În ceea ce priveşte protecția convențională explicită, am examinat protecția proprietății 

- un instrument versatil și eficace și libertatea de exprimare a persoanelor juridice cu scop lucrativ 

- un instrument cu eficacitate variabilă. Pe de altă parte, în cazul protecției convenţionale 

pretoriene, ne-am preocupat de extinderea protecției domiciliului și corespondenței la persoanele 

juridice cu scop lucrativ, precum și de dreptul la un proces echitabil, în componenta sa civilă, pe 

care l-am considerat aproape un El Dorado pentru această categorie de persoane juridice. 

  

Titlurile sunt alcătuite din câte 3 capitole, fiecare dintre acestea finalizându-se cu câte un 

set de concluzii. De asemenea, teza de doctorat conține concluzii aferente titlurilor, părţilor, 

precum și concluziile finale. 

 

Primul titlu al primei părți a tezei cuprinde următoarele trei capitole:  

Capitolul 1. Consacrarea protecției proprietății persoanelor juridice cu scop lucrativ             

Capitolul 2. Protecția convențională concretă a bunurilor caracteristice persoanelor juridice cu 

scop lucrativ 

Capitolul 3. Protecția convențională concretă a bunurilor necaracteristice persoanelor juridice cu 

scop lucrativ 

 

Al doilea titlu al primei părți a tezei cuprinde următoarele trei capitole:  

Capitolul 1. Domeniul de aplicare al libertății de exprimare a persoanelor juridice cu scop lucrativ 

Capitolul 2. Libertatea de exprimare, esențială activității anumitor persoane juridice cu scop 

lucrativ 

Capitolul 3. Libertatea ocazională de exprimare a persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 

Primul titlu al celei de-a doua părți a tezei cuprinde următoarele trei capitole:  

Capitolul 1. Dreptul la respectarea „domiciliului” și corespondenței persoanelor juridice cu scop 

lucrativ - misiune îndeplinită de judecătorul de la Strasbourg 

Capitolul 2. Tentativele consacrării unei potențiale vieți private a persoanelor juridice cu scop 

lucrativ 
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Capitolul 3. Specificul protecției “domiciliului” și corespondenței persoanelor juridice cu scop 

lucrativ 

 

 

Al doilea titlu al celei de-a doua părți a tezei cuprinde următoarele trei capitole:  

Capitolul 1. Importanța și domeniul de aplicare al componentei civile a procesului echitabil în ceea 

ce privește persoanele juridice cu scop lucrativ 

Capitolul 2. Garanțiile explicite ale procesului civil echitabil în ceea ce privește persoanele juridice 

cu scop lucrativ 

Capitolul 3. Garanțiile implicite ale procesului civil echitabil în ceea ce privește persoanele juridice 

cu scop lucrativ 

 

 

II.2. Protecţia substanţială a persoanelor juridice cu scop lucrativ 

 

Protecţia proprietăţii de care beneficiază persoanele juridice cu scop lucrativ poate fi 

rezumată în câteva fraze de principiu. 

 

Curtea EDO este extrem de permisivă în ceea ce privește conținutul noțiunii autonome de 

bunuri, care pot fi invocate de persoanele juridice cu scop lucrativ. Chestiunile tehnice, cum ar fi 

acțiunile emise de societăți comerciale, autorizațiile pentru exercitarea unei activități lucrative, 

clientela etc., au fost calificate de Curtea EDO, fără rezerve, ca bunuri în sensul Convenției EDO.  

 

În ceea ce privește protecția concretă de care beneficiază persoanele juridice cu scop 

lucrativ, aceasta are un nivel ridicat în cazurile în care măsurile autorităților naționale nu sunt 

prevăzute de lege sau sunt lipsite de un scop legitim. În aceste cazuri, un astfel de nivel de protecție 

era previzibil, deoarece Curtea EDO sancționează automat încălcarea condițiilor de mai sus, 

indiferent de calitatea persoanelor care se adresează Curții. 

 

În cazurile în care Curtea EDO trebuie să examineze caracterul necesar al măsurii într-o 

societate democratică, hotărârile se axează pe marja de apreciere de care dispun autoritățile 
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naționale în astfel de situații. În general, în cauzele analizate, Curtea EDO permite autorităților 

naționale o marjă de apreciere considerabilă, justificată de faptul că, de cele mai multe ori, Statele 

Părți sunt cel mai bine plasate pentru a adopta cele mai bune decizii în materii economice. Cu toate 

acestea, Curtea EDO derogă de la această regulă dacă măsura în cauză riscă să pună în pericol 

funcţionarea sau chiar existența persoanei juridice cu scop lucrativ vizate. În aceste situații, 

judecătorii de la Strasbourg reduc puterea discreționară a statelor, sancționându-le pentru astfel de 

ingerinţe. 

 

În ceea ce privește libertatea de exprimare a persoanelor juridice cu scop lucrativ, 

jurisprudența Curții EDO a fost, încă de la început, destul de tranșantă asupra unui anumit aspect. 

Persoanele juridice cu scop lucrativ care își desfășoară activitatea în domeniul presei, în mass-

media audiovizuală sau care transmit informații care ar putea conduce la dezbateri de interes 

public, pe Internet sau prin orice alt mijloc de comunicare, trebuie protejate cu aproape orice preț. 

În aceste situații, este vorba de persoane juridice cu scop lucrativ al căror obiect de activitate este 

reprezentat de activități specifice presei, în sens larg. 

 

În cazul acestei categorii de persoane juridice cu scop lucrativ, Curtea EDO protejează nu 

numai activitatea lor concretă, ci și aspectele conexe: licențe și autorizații de funcţionare, 

caracterul secret al surselor jurnalistice, sancţionând întotdeauna interdicția, totală sau parțială, de 

difuzare sau publicare a materialelor scrise, radio, video sau online. 

 

Jurisprudența Curţii de la Strasbourg a mers până la a permite persoanelor juridice cu scop 

lucrativ să administreze platforme pe Internet, unde diverse persoane pot comenta ştiri, într-un 

mod mai acid, fără a fi sancționate pentru că au pus la dispoziţia publicului un spaţiu virtual pentru 

dezbateri. În aceste cazuri, Curtea EDO a stabilit că persoana juridică cu scop lucrativ răspunde 

juridic pentru comentariile pe care le publică audienţa pe platformele electronice pe care le 

gestionează. Cu toate acestea, autoritățile naționale trebuie să fie foarte atente atunci când impun 

sancțiuni, deoarece art. 10 din Convenția EDO permite comentarii care implică un limbaj mai acid 

sau chiar ofensator. Libertatea de exprimare poate fi restricționată numai dacă limbajul utilizat 

incită la ură sau la amenințări cu moartea, orice măsură contrară fiind de natură să submineze grav 

unul dintre pilonii democrației, care este presa. 
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Persoanele juridice cu scop lucrativ beneficiază, în astfel de situații, de o protecție 

convențională completă și totală strict datorită obiectului de activitate pe care îl exploatează. Cu 

toate acestea, protecția oferită de Curtea EDO nu este absolută, ci se oprește atunci când persoana 

juridică cu scop lucrativ se ocupă cu activități specifice presei de tip tabloid. În astfel de cazuri, 

judecătorii de la Strasbourg acordă prioritate protejării dreptului la viață privată al persoanelor 

vizate de publicații sau informații dăunătoare.  

 

Libertatea de exprimare, protejată de art. 10 din Convenția EDO, include și discursul 

comercial, informativ sau publicitar. Orice persoană juridică cu scop lucrativ, indiferent de 

obiectul său de activitate, beneficiază așadar de protecție convențională la un nivel sau altul. Cu 

toate acestea, în circumstanțe pur lucrative, Curtea EDO permite autorităților naționale o marjă de 

apreciere considerabilă. Trebuie totuși remarcat faptul că, în jurisprudența sa recentă, Curtea EDO 

a redus puterea discreționară a statelor în cazul publicității comerciale, alegând să protejeze 

libertatea de exprimare în detrimentul unor chestiuni sensibile, precum moralitatea și religia. 

 

În ceea ce privește aplicabilitatea, pe cale pretoriană, a anumitor dispoziții ale Convenției 

EDO persoanelor juridice cu scop lucrativ, jurisprudența Curții EDO a înregistrat o turnură 

extraordinară. Deși anunțată de o serie de indicii însă destul de timide, la nivelul anului 2002, 

judecătorii de la Strasbourg au procedat la o veritabilă interpretare evolutivă a Convenției EDO, 

adaptându-i conținutul la caracteristicile și nevoile actuale ale societății.  

 

In concreto, Curtea EDO a reținut că noțiunea de «domiciliu», una din componentele vieții 

private protejate prin art. 8 din Convenția EDO trebuie să includă, printre altele, sediile, agențiile 

și spațiile profesionale operate de persoane juridice cu scop lucrativ. Odată pornită pe această 

cale, Curtea EDO a statuat că nu există niciun obstacol care să împiedice corespondența 

persoanelor juridice cu scop lucrativ să beneficieze, de asemenea, de protecție convențională. Art. 

8 din Convenție nu se aplică însă în integralitatea componentelor sale persoanelor juridice cu scop 

lucrativ. Indiferent de controversele doctrinare ce ar putea fi invocate, nu există compatibilitate 

între dreptul la viață privată și această categorie de subiecte de drept. În orice caz, protecția spațiilor 

și corespondenței persoanelor juridice cu scop lucrativ reprezintă o realizare jurisprudențială 

importantă. 
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În ciuda marjei de apreciere considerabile acordate autorităților naționale, Curtea EDO a 

sancționat de nenumărate ori ingerinţele care au încălcat dreptul la respectarea spațiilor 

profesionale operate de persoanele juridice cu scop lucrativ și a corespondenței acestora. Chiar 

dacă persoanele juridice cu scop lucrativ se plâng în mod distinct de violarea “domiciliului”, 

respectiv a corespondenței, din cauza anchetelor penale, fiscale sau anticoncurențiale, Curtea EDO 

utilizează criterii comune pentru a determina dacă dispoziția convențională a fost încălcată. 

 

Deși jurisprudența europeană este spectaculoasă în acest domeniu, persoanele juridice cu 

scop lucrativ sunt uneori dezamăgite. În concret, chiar dacă judecătorii de la Strasbourg constată 

că dispoziția convențională a fost încălcată, satisfacția echitabilă nu le mulțumește pe reclamante, 

Curtea EDO acordându-le despăgubiri mai degrabă de natură simbolică în comparație cu amenzile 

aplicate de autoritățile naționale în urma constatării unor practici anticoncurențiale, de exemplu. 

 

Pe de altă parte, în special în acest domeniu, jurisprudența Curţii de la Strasbourg are o 

particularitate remarcabilă, cele mai multe hotărâri fiind pronunțate ca urmare a anumitor 

deficiențe identificate în sistemele legislative interne. Drept consecință a jurisprudenței menționate 

anterior, Statele Părți își modifică în mod constant legislația pentru a o adapta principiilor și 

garanțiilor extrase din practica europeană. 

     

Dreptul la un proces echitabil a fost în mod natural recunoscut persoanelor juridice cu 

scop lucrativ. Am considerat acest drept ca fiind un El Dorado pentru această categorie de subiecte 

de drept, având în vedere că, pe de o parte, majoritatea cererilor individuale formulate de aceste 

reclamante se bazează pe articolul 6 din Convenția EDO, invocat singur sau alături de alte 

dispoziții convenţionale pretins încălcate. Pe de altă parte, art. 6 din Convenție este extrem de 

ofertant, deoarece cuprinde 4 garanții explicite și 5 garanții implicite. Având la dispoziţie această 

gamă largă de principii care trebuie respectate la soluţionarea proceselor în fața instanțelor 

naționale, persoanele juridice cu scop lucrativ speră să se poată identifica încălcări ale cel puțin 

uneia dintre garanțiile procesului echitabil. 

 

În ceea ce privește protecția convențională concretă, art. 6 din Convenția EDO este 

aplicabil cu condiția ca litigiul derulat în fața instanțelor naționale să se fi referit la drepturi și 
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obligații de natură civilă, în sensul autonom al noțiunii. Curtea EDO a statuat că această categorie 

include majoritatea litigiilor în care sunt implicate persoanele juridice cu scop lucrativ, în special 

cele care pot avea consecințe decisive în ceea ce privește funcţionarea sau chiar existența persoanei 

juridice respective, cum ar fi litigiile privind autorizațiile sau licențele de funcționare. Cu toate 

acestea, litigiile fiscale care nu întrunesc condițiile pentru a fi calificate drept acuzații în materie 

penală nu intră sub incidența articolului 6 din Convenția EDO, în componenta sa civilă. 

 

În ceea ce privește publicitatea procesului civil și cerința potrivit căreia litigiul trebuie 

soluționat de o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, statutul de persoană juridică 

cu scop lucrativ nu prezintă mare importanță din perspectiva nivelului concret de protecție. Curtea 

EDO analizează dacă garanțiile au fost sau nu respectate, într-un mod relativ obiectiv, astfel încât 

nivelul de protecție ce poate fi invocat de persoanele juridice cu scop lucrativ ajunge să fie similar 

cu cel instituit în beneficiul celorlalți titulari ai dispoziției convenționale. 

 

Cu toate acestea, există anumite domenii în care persoanele juridice cu scop lucrativ se 

bucură de un nivel mai ridicat de protecție, având în vedere specificul acestora ca subiecte de drept. 

Termenul rezonabil în care trebuie soluţionat un proces este mult redus în cazul persoanelor 

juridice cu scop lucrativ, Curtea EDO insistând în soluționarea rapidă a acestor litigii pentru a 

răspunde în mod eficient nevoilor persoanelor juridice cu scop lucrativ. Judecătorii de la 

Strasbourg observă că, în anumite situații, existența persoanei juridice cu scop lucrativ depinde de 

rapiditatea soluționării litigiului, caz în care aceştia sunt și mai severi în sancționarea autorităților 

naționale.  

 

Referitor la garanțiile implicite ale dreptului la un proces echitabil, persoanele juridice cu 

scop lucrativ beneficiază de un nivel de protecție similar celui instituit în favoarea entităților care 

nu urmăresc un astfel de obiectiv. Chiar și în aceste cazuri, în situaţia în care sunt aduse în discuţie 

aspecte specifice acestei categorii de subiecte de drept, Curtea EDO ajustează nivelul de protecție 

convențională. Cu titlu ilustrativ, la stabilirea taxelor judiciare de timbru, faptul că solicitanta este 

o persoană juridică cu scop lucrativ nu înseamnă în mod automat că aceasta dispune de o situație 

financiară excelentă. Dimpotrivă, la determinarea taxei respective trebuie să se țină seama de 
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situația financiară efectivă, precum și de alți factori caracteristici persoanelor juridice cu scop 

lucrativ. 

 

În cele din urmă, în ceea ce privește concluziile generale ale tezei, și anume răspunsul la 

problematica pe care am abordat-o, cercetările efectuate au condus la următoarele rezultate. Deși 

persoanele juridice cu scop lucrativ nu beneficiază de o dispoziție convențională care să le 

protejeze existența, astfel cum este cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ cu articolul 11 din 

Convenţie, acestea beneficiază, totuși, de protecție convențională parțială, fracţionată, în virtutea 

jurisprudenței Curții EDO. 

 

Chiar dacă nu beneficiază de protecţie convenţională completă, persoanele juridice cu scop 

lucrativ pot invoca totuși protecția proprietății, libertatea de exprimare, dreptul la respectarea 

sediilor, agențiilor, spaţiilor profesionale și corespondenței, precum și dreptul la un proces 

echitabil. Deși tendința generală a Curții EDO este de a permite autorităților naționale o marjă de 

apreciere considerabilă, deoarece ne aflăm în domenii de natură economică, nivelul protecției 

convenționale este adesea ridicat. 

 

De altfel, judecătorii de la Strasbourg au sancționat, în temeiul art. 1 din Protocolul nr. 1 

adițional la Convenţie, măsurile autorităților naționale care au privat persoanele juridice cu scop 

lucrativ de autorizații și licențe de funcționare, precum și de diferite bunuri sau sume de bani 

absolut necesare funcționării acestora. Este lesne de înțeles că, prin aceste hotărâri, Curtea EDO 

protejează indirect însăși existența persoanelor juridice cu scop lucrativ. De asemenea, 

jurisprudența Curţii de la Strasbourg protejează tot ceea ce ţine de activitatea persoanelor juridice 

cu scop lucrativ care activează în domeniul mass-mediei, de la aspecte tehnice, licențe de 

exploatare, surse jurnalistice, portaluri online pentru dezbateri publice, la rezultatele concrete ale 

manifestării libertății de exprimare. Jurisprudența recentă a arătat o predilecţie a judecătorilor 

europeni pentru publicitatea comercială, care poate fi un element important în determinarea 

profitabilităţii unei persoane juridice cu scop lucrativ. 

 

În ce măsură este important, pentru persoanele juridice cu scop lucrativ, dreptul la 

respectarea sediilor, agențiilor, spațiilor profesionale şi corespondenţei nu ar trebui să necesite 
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nicio explicație. Cu toate acestea, în principal, art. 8 din Convenţia EDO este esențial pentru 

această categorie de reclamante, deoarece protecția spațiilor și corespondenței implică cel mai 

adesea protecția know-how-ului și a altor secrete de afaceri, esențiale pentru funcționarea 

persoanelor juridice cu scop lucrativ. Art. 6 din Convenţia EDO instituie în beneficiul persoanelor 

juridice cu scop lucrativ garanţiile convenţionale explicite şi implicite ale procesului echitabil, 

indiferent dacă acestea sunt implicate în dispute de importanţă redusă sau, dimpotrivă, hotărâtoare 

pentru funcţionarea sau existenţa lor ca subiecte de drept. 

 

 Așadar, jurisprudența Curții EDO este remarcabilă în ceea ce privește persoanele juridice 

cu scop lucrativ. Chiar dacă acestea beneficiază de o protecție convențională fracționată, instanța 

de la Strasbourg, ultimul resort la care această categorie de persoane juridice poate apela, se 

dovedește a fi câteodată singurul organism care le poate proteja de consecințele ingerințelor 

autorităților naționale, salvându-le, în anumite cazuri, însăși existența. 


