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Lista hotararilor relevante si a hotararilor preliminare pendinite ale Curtii de Justitie a Uniunii 

Europene 

I. Directiva privind conditiile de receptie 2003/9/EC (reformarere 2013/33/EU) 

Hota rari 

Cauza C-179/11 Cimade, Groupe d'information et de soutien des immigres (GISTI} împotriva 

Ministre de l'lnterieur, de l'Outre-mer, des Collectivites territoriales et de l'lmmigration având ca 

obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE 

de Conseil d'Etat (Franţa), prin decizia din 7 aprilie 2011, primită de Curte la 18 aprilie 2011 

1) Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru 

primirea solicitanţilor de azil în statele membre trebuie interpretată în sensul că un stat membru 

sesizat cu o cerere de azil este obligat să acorde cond iţiile minime de primire a solicitanţilor de azil 

prevăzute de Directiva 2003/9 ch iar ş i unui solicitant de azil pentru care decide, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi 

mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, să solicite unui 

alt stat membru să preia sau să reprimească acest solicitant în calitate de stat membru responsabil de 

examinarea cererii sale de azil. 

2) Obligaţia statului membru sesizat cu o cerere de azil de a acorda condiţiile minime prevăzute de 

Directiva 2003/9 unui so licitant de azil pentru care decide, în temeiul Regulamentului nr. 343/2003, 

să so licite unui alt stat membru să preia sau să reprimească acest solicitant în calitate de stat membru 

responsabil de examinarea cererii sale de azil încetează la transferul efectiv al aceluiaşi solicitant de 

către statul membru solicitant, iar sarcina financiară a acordării acestor condiţii minime revine acestui 

din urmă stat membru, care are obligaţia respectivă. 

Cauza C-534/11 Mehmet Arslan împotriva Policie CR, Krajskereditelstvi policie Usteckeho kraje, 

odbor cizinecke policie. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Nejvyssi 

spravni soud - Republica Cehă. Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie - Directiva 2008/115/CE -

Standarde şi proceduri comune pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de 

şedere ilegală - Aplicabilitate cu privire la solicitanţii de azil - Posibilitate de a menţine în custodie 

publică un resortisant al unei ţări terţe după formularea unei cereri de azil. 

1) Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 

returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilega lă coroborat cu considerentul (9) 
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al acesteia trebuie interpretat în sensul că directiva amintită nu este aplicabilă unui resortisant al unei 

ţări terţe care a formulat o cerere de protecţie internaţională, în sensul Directivei 2005/85/CE a 

Consi liului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele 

membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat, ş i aceasta în perioada cuprinsă între 

formularea cererii menţionate ş i adoptarea deciziei în primă instanţă care statuează asupra acestei 

cereri sau, dacă este cazul, soluţionarea că ii de atac introduse împotriva deciziei respective. 

2) Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru 

primirea so licitanţilor de azi l în state le membre şi Directiva 2005/85 nu se opun ca resortisantul unei 

ţări terţe, care a formulat o cerere de protecţie internaţională în sensul Directivei 2005/85 după ce a 

fost luat în custodie publică în temeiul artico lului 15 din Directiva 2008/115, să fie menţinut în custodie 

publică în temeiul unei dispoziţii din dreptul naţiona l în situaţia în ca re, în urma unei aprecieri de la 

caz la caz a tuturor împrejurăril or relevante, reiese că această cerere a fost formu lată cu unicul scop 

de a întârzia sau de a compromite executarea deciziei de returnare şi că este obiectiv necesar să se 

menţină măsura luării în custodie publică pentru a se evita ca persoana interesată să se sustragă 

definitiv de la returnarea sa. 

Cauza C-79/13, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers împotriva Selver Saciri având 

ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Arbeidshof te 

Brussel (Belgia}, prin decizia din 7 februarie 2013, primită de Curte la 15 februarie 2013 

1) Articolul 13 alineatul (5) din Directiva 2003/9/CE a Consi liului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a 

standardelor minime pentru primirea so li citanţilor de azil în statele membre trebuie interpretat în 

sensul că, atunci când un stat membru a ales să acorde condiţ iil e materiale de primire sub formă de 

a locaţii financiare sau tichete, aceste a locaţii trebuie să fie furnizate din momentul prezentării cererii 

de azi l, în conformitate cu dispoziţiil e articolului 13 al ineatul (1) din această directivă, şi să respecte 

standardele minime consacrate de dispoziţiile articolului 13 alineatul (2) din directiva menţionată. 

Acest stat membru trebuie să garanteze că valoarea tota l ă a alocaţiilor financiare care acoperă 

condiţiile materiale de primire este suficientă pentru a garanta un nivel de trai demn şi adecvat pentru 

să nătatea solicitanţi lor de azil, precum şi pentru a asigura subzistenţa acestora, permiţând u-le în 

specia l să dispună de cazare, ţinând seama, eventual, de ocrotirea interesu lui persoanelor care au 

nevoi specia le, în temeiul dispoziţiilor articolului 17 din aceeaşi directivă. Condiţi i le materiale de 

primire prevăzute la articolul 14 alineate le (1), (3), (5) şi (8) din Directiva 2003/9 nu se impun statelor 

membre atunci când acestea au ales să acorde cond iţii l e respective exclusiv sub formă de alocaţ ii 

financiare. Cu toate acestea, cuantumul respectivelor a l ocaţii trebuie să fie suficient pentru a permite 

copiilor minori să fie cazaţi cu părinţii lor, astfe l încât unitatea fami l ia lă a so licitanţilo r de azil să poată 

fi menţinută. 

2) Directiva 2003/9 trebuie interpretată în sensu l că nu se opune posi bi lităţii statelor membre ca, 

în caz de saturare a structurilor de cazare destinate so licita nţilo r de azil, să îi trimită pe aceştia către 

entităţi din cadrul sistemului de asi stenţă publică generală , în măsura în care acest sistem asigură 

so licita nţilor de azil respectarea standarde lor minime prevăzute de această directivă. 
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Cauza C-601/15 PPU J. N. împotriva Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, având ca obiect o 

cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Raad van State {Consiliul 

de Stat, Ţările de Jos), prin decizia din 17 noiembrie 2015 

„Articolul 8 alineatul (3) primul paragraf litera (e) din Directiva 2013/33 este valid în considerarea 

artico lului 6 din cartă: 

1) într-o situaţie în care un resortisant al unei ţări terţe a fost plasat în detenţie în temeiul articolului 

8 alineatu l (3) primul paragraf litera (e) din această directivă şi are dreptul, în temeiul articolului 9 din 

Directiva 2013/32, de a rămâne într-un stat membru până la adoptarea unei decizii în primă instanţă 

cu privire la cererea sa de azil şi 

2) ţ inând seama de Explicaţiile cu privire la cartă, potrivit cărora restrângeri le la care pot fi supuse 

drepturile prevăzute la articolul 6 nu le pot depăşi pe cele permise chiar de artico lul 5 alineatul (1) 

litera (f) din CEDO şi de interpretarea dată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului aceste i din urmă 

dispoziţii, în special în Hotărârea Nabil şi alţii împotriva Ungariei (nr. 62116/12, § 38, 22 septembrie 

2015), potrivit căreia detenţia unui solicitant de azil este contrară dispoziţiei citate anterior a CEDO în 

cazul în care această măsură nu a fost impusă în scopu l îndepărtării?" 

Examinarea articolului 8 alineatul (3) primul paragraf litera (e) din Directiva 2013/33/UE Parlamentului 

European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de 

protecţie internaţională nu a revelat niciun element de natură să afecteze validitatea acestei dispoziţii 

în considerarea artico lului 6 şi a articolului 52 alineatele (1) şi (3) din Carta drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene. 

Hotarari preliminare pendinte 

Cauza C-18/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag cu sediul în Haarlem 

(Ţările de Jos) la 13 ianuarie 2016 - K/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

Articolul 8 alineatul (3) litere le (a) şi (b) din Directiva privind primirea este conform cu artico lul 6 din 

Cartă: 

l) într-o situaţie în care un resortisant al unei ţări terţe a fost plasat în custodie publică în temeiul 

articolului 8 alineatul (3) literele (a) şi (b) din Directiva privind primirea şi are dreptul, în temeiul 

articolului 9 din Directiva privind procedurile de azil de a rămâne într-un stat membru până la 

adoptarea unei decizii în primă instanţă cu privire la cererea sa de azil, ş i 
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2) ţinâ nd seama de Exp licaţiile cu privire la cartă (JO 2007, C 303/02) pot rivit cărora restrângerile la 

care pot fi supuse drepturile prevăzute la articolul 6 nu le pot depăşi pe cele permise chiar de 

artico lul 5 alineatul (1) litera (f) din CEDO [Conve nţi a e uropeană a drepturilor omulu i] şi de 

interpretarea d ată de Curtea Europea nă a Drepturilor Omului acestei din urmă dispoziţi i , în special 

în Hotă râ rea din 22 septembrie 2015, Nabil ş i a lţii împotriva Ungariei, 62116/12, potrivit căreia 

luarea în custod ie publică a unui solicitant de azil este contra ră d ispoziţie i citate anterior a CEDO 

în cazu l în care această măsură nu a fost impusă în scopul înde pă rtă rii? 

li. Regulamentul Dublin li 343/2003 (reformat 604/2013) 

Hota rari 

Cauza C-19/08 Migrationsverket împotriva lui Edgar Petrosian şi alţii (cerere de pronunţare a unei 

hotărâri preliminare formulată de Kammarrătten i Stockholm, Migrationsoverdomstolen) 

Artico lul 20 alineatul (1) litera (d) şi alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343 (2003} al Consiliului din 

18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a st atului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un 

resortisant al unei ţă ri te rţe trebuie interpretat în sensul că, în cazul în ca re legislaţia statului membru 

solicitant prevede efectul suspensiv al unei căi de atac, te rmenul de executare a t ransferului nu începe 

să curgă încă de la decizia provizorie a insta nţe i de suspendare a punerii în aplica re a procedurii de 

transfer, ci numai de la decizia insta nţe i care statuează cu privire la caracterul întemeiat al proceduri i 

şi ca re nu mai poate împiedica această punere în aplicare. 

Cauzele conexate C-411/10 şi C-493/10 N. S. împotriva Secretary of State for the Home Department 

şi M. E. şi alţii împotriva Refugee Applications Commissioner şi M inister for Justice, Equality and Law 

Reform [cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare formulate de Court of Appeal (England & 

Wales) (Civil Division) şi de High Court (Irlanda)] 

1) Decizia adoptată de un stat membru în temeiul articolului 3 alineat ul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 343/2003 al Consiliulu i din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de 

determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul 

dintre statele membre de către un reso rt isant al unei ţări te rţe, de a examina sau de a nu examina o 

ce rere de azil în p rivinţa căre ia nu este responsabil conform criteriilor stabilite în capitolul III din acest 

regulament, pune în aplicare dreptul Uniunii în sensul artico lului 6 TUE şi/sau al articolului 51 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

2) Dreptul Uniunii împiedică aplica rea unei prezumţii irefragabile conform căre ia statul membru 

pe ca re articolul 3 alineatul (1) din Regulament ul nr. 343/2003 îl desemnează drept responsabi l 

respectă drepturile fundamentale ale Uniunii Europene. 
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Articolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că 

revine statelor membre, inclusiv instanţelor naţionale, obligaţia de a nu transfera un solicitant de azil 

către „statul membru responsabil" în sensul Regulamentului nr. 343/2003 atunci când acestea nu pot 

ignora faptul că deficienţele sistemice ale procedurii de azil şi ale condiţiilor de primire a solicitanţilor 

de azil în acest stat membru constituie motive serioase şi întemeiate să se creadă că solicitantul va fi 

expus unui risc real de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante în sensul acestei dispoziţii. 

Sub rezerva prerogativei de a examina el însuşi cererea menţionată la articolul 3 alineatul (2) din 

Regulamentul nr. 343/2003, imposibilitatea de a transfera un solicitant de azil către un alt stat 

membru al Uniunii Europene, atunci când acest stat este identificat drept statul membru responsabil 

potrivit criteriilor prevăzute în capitolul III din acest regulament, impune statului membru care trebuia 

să efectueze acest transfer să continue examinarea criteriilor din capitolul menţionat pentru a verifica 

dacă vreunul dintre criteriile ulterioare permite identificarea unui alt stat membru drept responsabil 

de examinarea cererii de azil. 

Cu toate acestea, trebuie ca statul membru în care se află solicitantul de azil să se asigure că încălcarea 

drepturilor fundamentale ale acestuia nu se agravează printr-o procedură de determinare a statului 

membru responsabil care ar avea o durată nerezonabilă. La nevoie, revine acestui stat obligaţia de a 

examina el însuşi cererea în conformitate cu modalităţile prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din 

Regulamentul nr. 343/2003. 

3) Articolele 1, 18 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu determină un 

răspuns diferit. 

4) În măsura în care întrebările anterioare se referă la obligaţiile Regatului Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord, răspunsurile la întrebările a doua-a şasea adresate în cauza C-411/10 nu sunt 

influenţate de Protocolul (nr. 30) privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

în Republica Polonă şi în Regatul Unit. 

Cauza C-620/10, Migrationsverket împotriva Nurije Kastrati având ca obiect o cerere de pronunţare 

a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Kammarrătten i Stockholm 

-Migrationsoverdomstolen (Suedia), prin decizia din 16 decembrie 2010, primită de Curte la 27 

decembrie 2010 

Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi 

mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil 

prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe trebuie interpretat 

în sensul că retragerea unei cereri de azil în sensul articolului 2 litera (c) din acesta, care are loc înainte 

ca statul membru responsabil de examinarea acestei cereri să fi acceptat preluarea solicitantului, are 

ca efect inaplicabilitatea acestui regulament. Într-un astfel de caz, revine statului membru pe teritoriul 

căruia a fost depusă cererea sarcina de a lua deciziile care se impun în raport cu această retragere şi, 

în special, aceea de a încheia examinarea cererii consemnând la dosarul solicitantului informaţia 

referitoare la retragere. 
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Cauza C-4/11, Bundesrepublik Deutschland împotriva Kaveh Puid având ca obiect o cerere de decizie 

preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Hessischer Verwaltungsgerichtshof 

(Germania}, prin decizia din 22 decembrie 2010, primită de Curte la 5 ianuarie 2011 

Atunci când statele membre nu pot ignora faptu l că deficienţele sistemice ale procedurii de azil şi ale 

condiţii l or de primire a so licitanţ ilor de azi l în statul membru desemnat iniţia l drept responsabi l în 

temeiul criteriilor prevăzute în capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 

februarie 2003 de stabilire a criteri ilor ş i mecanismelor de determinare a statului membru responsabil 

de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant 

al unei ţări terţe constitu ie motive serioase şi întemeiate să se creadă că solicitantul de azil în cauză 

va fi expus unui risc real de a fi supus unor tratamente inu mane sau degradante în sensul articolului 4 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, ceea ce revine instanţe i de trimitere să 

verifice, statul membru care procedează la determinarea statului membru responsabil este ţinut să 

nu transfere so licitantul de azil către statul membru desemnat iniţial drept responsabil şi, sub rezerva 

exe rcitării facu ltăţii de a examina el însuşi cererea, să continue examinarea criteriilor din capitolu l 

menţionat pentru a stabili dacă vreunul dintre aceste criterii sau, în lipsa lor, articolul 13 din acelaşi 

regulament permite identificarea unui alt stat membru drept responsabil. 

În schimb, într-o astfel de situaţie, imposibilitatea transferului unui solicitant de azil către statul 

membru desemnat iniţial drept responsabil nu imp lică, în sine, că statul membru care procedează la 

determinarea statului membru responsabil este ţinut să examineze el însuşi cererea de azil în temeiul 

articolului 3 alineatul (2) din Regulamentu l nr. 343/2003. 

Cauza C-245/11, K împotriva Bundesasylamt având ca obiect o cerere de decizie preliminară 

formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Asylgerichtshof (Austria), prin decizia din 20 mai 2011, 

primită de Curte la 23 mai 2011 

În împrejură ri precum cele din cauza principa l ă, articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 

nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criterii lor şi mecanismelor de 

determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul 

dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe trebuie interpretat în sensul că un stat 

membru care nu este responsabil de examinarea unei cereri de azil potrivit criteriilor prevăzute în 

capitolul III din regulamentul menţionat dobândeşte această ca litate. Revine statului membru devenit 

statul membru responsabil în sensu l aceluiaşi regulament sarcina de a-şi asuma obligaţiile 

co respunzătoa re acestei responsabilităţi. Statul respectiv informează cu privire la acest aspect statul 

membru anterior responsabil. Această interpretare a articolului 15 alineatul (2) se aplică şi atunci când 

statu l membru ca re era responsabil în teme iul criteriilor prevăzute în capitolul III din regulamentul 

amintit nu a prezentat o cerere în acest sens în conformitate cu alineatul (1) a doua teză al ace l uiaşi 

art icol. 

Cauza C-528/11 Zuheyr Frayeh Halaf împotriva Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia 

savet, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de 
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Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), prin decizia din 12 octombrie 2011, primită de Curte la 18 

octombrie 2011 

1) Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 

de stabi lire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 

unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 

trebuie interpretat în sensul că permite unui stat membru, pe care criteriile prevăzute în cap itolul III 

din acest regulament nu îl desemnează responsabil, să examineze o cerere de azil chiar în cazul în care 

nu există nicio împrejurare care să justifice ap licarea clauzei umanitare prevăzute la articolul 15 din 

regulament. Această posibilitate nu este subordonată împrejurării că statul membru responsabil în 

temeiul criteriilor menţionate nu a răspuns unei cereri de reprimire a solicitantului de azil în cauză. 

2) Statul membru în care se află solicitantu l de azil nu este obligat, în cadrul procesului de 

determinare a statului membru responsabil, să solicite o opinie a Înaltului Comisariat al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi în cazul în care din documentele acestei organizaţii rezultă că statu l 

membru pe care criteriile prevăzute în capitolul III din Regulamentul nr. 343/2003 îl desemnează 

responsabil ar încălca normele dreptului Uniunii în materie de azil. 

Cauza C-648/11 The Queen, la cererea: MA, BT, DA împotriva Secretary of State for the Home 

Department, cu participarea: The AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) (UK), având ca 

obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Court of Appeal 

(England & Wales) (Civil Division) (Regatul Unit), prin decizia din 14 decembrie 2011, primită de 

Curte la 19 decembrie 2011 

Articolul 6 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 

de stabilire a criterii lor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 

unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 

trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări precum cele din litigiul principal, în care un minor 

neînsoţit, care nu are niciun membru al familiei prezent în mod legal pe teritoriul unui stat membru, 

a depus cereri de azil în mai multe state membre, desemnează ca „stat membru responsabil" statul 

membru în care se află minorul respectiv după ce a depus acolo o cerere de azil. 

Cauza C-394/12 Shamso Abdullahi împotriva Bundesasylamt, având ca obiect o cerere de decizie 

preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Asylgerichtshof (Austria), prin decizia din 

21 august 2012, primită de Curte la 27 august 2012 

Articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de 

stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea 

unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe 

trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări în care un stat membru a acceptat preluarea unui 

solicitant de azil în temeiul criteriului care figurează la articolul 10 alineatul (1) din regulamentul 

menţionat, şi anume în cal itate de stat membru al primei intrări a so licitantului de azi l pe teritoriul 

Uniunii Europene, solicitantul respectiv nu poate pune în discuţie alegerea acestui criteriu decât dacă 
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invocă existenţa unor deficienţe sistemice ale procedurii de azil şi ale condiţiilor de primire a 

so li c itanţ ilor de azil în acest stat membru care constituie motive serioase şi întemeiate să se creadă că 

solicitantul menţionat va fi expus unui risc real de a fi supus unor tratamente inumane sau degradante, 

în sensu l articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

Hotarari preliminare pendinte 

Cauza C-63/15 cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag, sediul din 's

Hertogenbosch (Ţările de Jos) la 12 februarie 2015 - Mehrdad Ghezelbash/Staatssecretaris van 

Veiligheid en Justitie 

Care este domeniul de aplicare al articolului 27 din Regulamentul nr. 604/2013! , eventual coroborat 

cu considerentul {19) al acestui regulament? 

Conform acestui articol, într-un caz cum este ce l din speţă, în care resortisantul străin este confruntat 

cu cererea de preluare abia după acceptarea acesteia şi prezintă dovezi care pot conduce la concluzia 

că nu statul membru solicitat, ci statul membru solicitant este responsabil de examinarea cererii de 

azil, iar ulterior, statu l membru solicitant nu verifică aceste documente şi nici nu le prezintă statului 

membru solicitat, are un solicitant de azil dreptul la o cale de atac (efectivă) împotriva aplicării 

criteriilor de determinare a statu lui membru responsabil, prevăzute de Regulamentul nr. 604/2013, la 

capitolul III? 

În situaţia în care statu l membru solicitat a acceptat o cerere de preluare, iar pentru a invoca aplicarea 

eronată a criterii lor de determinare a statului membru responsabil, resortisantul străin nu se poate 

întemeia, în principiu, nici pe Regulamentul nr. 604/2013 şi nici pe Regulamentul nr. 343/2003?. , este 

corectă susţinerea pârâtului, potrivit căreia o derogare de la acest principiu ar fi posibilă numai în 

situaţii familiale de natura celor prevăzute în articolu l 7 din Regulamentul nr. 604/2013, sau pot fi 

acceptate şi alte fapte şi împrejurări speciale, pe baza cărora resortisantul străin poate invoca 

aplicarea eronată a criteriilor de determinare a statului membru responsabil?În măsura în care 

răspunsul la a doua întrebare este că, pe l ângă situaţiile fami liale, există şi alte împrejurări care permit 

resortisantului străin să invoce aplicarea eronată a criterii lor de determinare a statului membru 

responsabil, sunt faptele şi împrejurăril e prezentate la punctul 12 din această hotărâre astfel de fapte 

şi împrejurări speciale? 

Cauza C-155/15 Cerere de decizie preliminară introdusă de Kammarrătten i Stockholm -

Migrationsoverdomstolen (Suedia) la 1 aprilie 2015 - George Karim/Migrationsverket 

l) Noile dispoziţii cu privire la dreptul la o cale eficientă de atac prevăzute de Regulamentul 

nr. 604/2013 (1) [considerentul 19 şi articolul 27 alineatele (1) şi (S)] implică faptul că un solicitant 

de azil trebuie, de asemenea, să aibă posibilitatea să conteste criteriile prevăzute în capitolul III 

din regulamentul menţionat pe baza cărora urmează să fie transferat în alt stat membru, care a 
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acceptat să îl primească? Sau dreptul la o cale eficientă de atac poate fi limitat numai la dreptul 

de control al existenţei unor deficienţe sistemice în procedura de azil şi cu privire la condiţi ile de 

primire în statu l membru în care solicitantul urmează să fie transferat (astfel cum a statuat Curtea 

în Hotărârea Abdullahi, C-394/12, EU:C:2013:813)? 

2) În cazul în care Curtea ar considera că este posibil să se conteste criteriile prevăzute în capitolul III 

din Regulamentu l 604/2013, se solicită, de asemenea, un răspuns la următoarea întrebare: artico lul 

19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 604/2013 implică faptul că regulamentul menţionat nu este 

aplicabil în cazul în care solicitantul de azi l face dovada că s-a aflat în afara teritoriului statelor 

membre o perioadă de cel puţin trei luni? 

Cauza C-528/15 Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyssf sprâvnf soud (Republica Cehă) 

la 7 octombrie 2015 - Policie CR/Salah Al Chodor şi alţii 

Simpla împrejurare că legea nu a definit criteriile obiective pentru aprecierea unui risc ridicat de 

sustragere de la procedură a unui cetăţean străin [articolul 2 litera (n) din Regulamentul nr. 604/2013 

determină inaplicabilitatea detenţiei în sensu l articolului 28 alineatul (2) din acest regulament? 

Cauza C-695/15 PPU Cerere de decizie preliminară introdusă de Debreceni Kozigazgatâsi es 

Munkaugyi Bfr6sâg (Ungaria) la 23 noiembrie 2015 - Shiraz Baig Mirza/Bevândorlâsi es 

Ăllampolgârsâgi Hivatal 

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE} nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre state le 

membre de un resortisant al unei ţări terţe sau de un apatrid1 (denumit în continuare „Regulamentul 

Dublin III"} trebuie interpretat în sensul că 

(a} statele membre îşi pot exercita dreptul de a trimite un solicitant către o ţară terţă sigură numai 

înaintea determinării statului membru responsabil sau acestea îşi pot exercita dreptul respectiv ş i 

după această determinare? 

(b} Răspunsul la întrebarea de mai sus este diferit în cazul în care statu l membru constată că este 

statu l responsabil nu în momentul în care cererea este prezentată pentru prima dată la autorităţile 

sale, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III şi cu capito lul III din 

regulamentul menţionat, ci în momentul în care primeşte solicitantul care provine din alt stat membru 

în urma unei cereri de transfer sau de reprimire, în aplicarea capitolelor V şi VI din Regulamentul 

Dublin III? 
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În cazul în care, potrivit interpretării date de Curte ca răspuns la prima întrebare, dreptul de a trimite 

un solicitant către o ţară terţă sigură poate fi exercitat şi în urma unui transfer efectuat în aplicarea 

procedurii prevăzute în Regulamentul Dublin III (denumită în continuare „procedura Dublin") : 

Articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul Dublin III poate fi interpretat în sensu l că statele membre îşi 

pot exercita acest drept şi în cazul în care statu l membru care efectuează transferul nu a fost informat, 

în cursul procedurii Dublin, cu privire la reglementarea naţională precisă referitoare la exercitarea 

acestui drept sau cu privire la practica ap l icată de autorităţile naţionale? 

3) Articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul Dublin III poate fi interpretat în sensul că, în cazul unui 

solicitant care a fost reprimit în temeiul articolului 18[, alineatul (1)] litera (c) din regulamentul 

menţionat, procedura trebuie continuată din stadiul în care a fost întreruptă cu ocazia procedurii 

anterioare? 

III. Directiva privind Calificarea 2004/83/EC (republicata 2011/95/EU) 

Hota rari 

Cauza C-465/07 Meki Elgafaji şi Noor Elgafaji împotriva Staatssecretaris van Justitie. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Raad van State - Ţările de Jos. 

Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la conditiile de acordare a statutului de 

refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Persoană care poate beneficia de 

protecţie subsidiară - Articolul 2 litera (e) - Risc real de a suferi vătămări grave - Articolul 15 litera 

(c) - Ameninţări grave şi individuale la adresa vieţii sau a persoanei unui civil ca urmare a violenţei 

generalizate în caz de conflict armat - Probă. 

Articolul 15 litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele 

minime referitoare la condiţii l e pe ca re trebuie să le îndeplinească resort isanţi i ţărilor terţe sau 

apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele ca re, din alte motive, au 

nevoie de protecţie internaţiona l ă şi referitoare la conţinutul protecţie i acordate coroborat cu 

articolul 2 litera (e) din aceeaşi directivă trebuie interpretat în sensul că: 

existenţa unor ameninţări grave şi individuale la adresa vieţii sau a persoanei solicitantului de 

protecţie subsidia ră nu este supusă condiţiei ca acesta să facă dovada faptului că ameninţările îl 

vizează în mod specific ca urmare a unor elemente proprii situaţiei sa le personale; 

în mod excepţional, existenţa unor astfe l de ameninţări poate fi considerată dovedită în cazul în 

ca re gradul de violenţă generalizată ce ca racterizează conflictul armat aflat în curs de desfăşurare, 

apreciat de autorităţi le naţionale competente sesizate cu o cerere de protecţie subsidiară sau de 

instanţe le din cadrul unui stat membru la ca re se atacă decizia de respingere a unei astfel de cereri, 

atinge un nivel atât de ridicat încât există motive serioase şi întemeiate de a crede că un civil trimis în 

ţara respectivă sau, după caz, în regiunea în cauză ar fi expus, ca urmare a simplei sale prezenţe în 

teritoriile menţionate, unui risc rea l de a suferi respectivele ameninţări. 
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Cauze conexate C-175/08, C-176/08, C-178/08 şi C-179/08 Aydin Salahadin Abdulla (C 175/08), Kamil 

Hasan (C-176/08), Ahmed Adem, Hamrin Mosa Rashi (C-178/08} şi Oier Jamal (C-179/08} împotriva 

Bundesrepublik Deutschland. Cereri având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: 

Bundesverwaltungsgericht - Germania. Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la 

condiţiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară -

Calitate de «refugiat» - Articolul 2 litera (c) - Încetarea statutului de refugiat - Articolul 11 -

Schimbarea circumstanţelor - Articolul 11 alineatul (1) litera (e) - Refugiat - Temere nefondată de 

persecuţie - Apreciere - Articolul 11 alineatul (2) - Revocarea statutului de refugiat - Probă -Articolul 

14 alineatul (2). 

1) Articolul 11 alineatu l (1) litera (e) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind standardele minime referitoare la cond iţiil e pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 

ţări lor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutu l de refugiat sau persoanele care, din alte 

motive, au nevoie de protecţie internaţiona lă şi referitoare la conţinutu l protecţiei acordate trebuie 

interpretat în sensul că : 

statutul de refugiat al unei persoane încetează atunci când, având în vedere o schimbare de 

circumstanţe care este semnificativă şi nu este provizorie, ce a avut loc în ţara terţă vizată, 

circumstanţe le care au justificat temerea acesteia de a fi persecutată pentru unul dintre motivele 

menţionate la articolul 2 litera (c) din Directiva 2004/83 şi în urma cărora a fost recunoscută ca refugiat 

au încetat să existe, iar această persoană nu are alte motive pentru a se teme să fie „persecutată" în 

sensul articolului 2 litera (c) din Directiva 2004/83; 

în vederea aprecierii unei schimbări de circumstanţe, autorităţile competente ale statului 

membru trebuie să verifice, în raport cu situaţ i a personală a refugiatului, dacă agentul sau agenţ ii de 

protecţie menţionaţi la articolul 7 alineatu l (1) din Directiva 2004/83 au luat măsuri rezonabile pentru 

a împiedica persecuţia, dacă aceştia dispun astfel, printre altele, de un sistem juridic eficient care să 

permită descoperirea, urmărirea penală şi sancţionarea acţiunilor ce constituie o persecuţie şi dacă, 

în caz de încetare a statutului său de refugiat, resortisantul respectiv va avea acces la o astfel de 

protecţie; 

agenţii de protecţie menţionaţi la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2004/83 pot 

cuprinde organizaţii internaţionale care controlează statul sau o parte importa ntă din teritoriul 

acestuia, inclusiv prin intermediul prezenţei unei forţe multinaţionale pe acest teritoriu. 

2) Atunci când circumstanţele care au determinat acordarea statutulu i de refugiat au încetat să 

existe, iar autorităţi le competente ale statu lui membru verifică faptul că nu există alte circumstanţe 

care să justifice temerea persoanei vizate de a fi persecutată, fie pentru acelaşi motiv precum cel aflat 

iniţial în discuţie, fie pentru unul dintre celelalte motive menţionate la articolul 2 litera (c) din Directiva 

2004/83, criteriul probabilităţii ce are rol în aprecierea riscu lui care rezultă din aceste alte 

circumstanţe este acelaşi precum cel aplicat la momentul acordării statutului de refugiat. 
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3) Artico lul 4 alineatul (4) din Directiva 2004/83, în măsura în ca re oferă preciză ri privind 

amploarea, din punct ul de vedere al forţe i probante, a unor acte sau ameninţă ri anterioare de 

persecuţie, îş i poate găsi aplicarea atunci când autorităţil e competente intenţio nează să revoce 

statut ul de refugiat în temeiu l artico lului 11 alineatul (1) litera (e) din Di rect iva 2004/83, iar persoana 

inte resată, pentru a justifica pers i ste nţa unei temeri fondate de persecuţie, invocă circumstanţe 

diferite de cele în urma că rora a fost recunoscută ca refugiat . Totuş i, această situaţie nu se regăseşte 

în mod normal decât atunci când motivul de persecuţie est e diferit de ce l reţinut la moment ul 

acordă rii statutului de refugiat şi atunci când ex i stă acte sau ameninţări anterioare de persecuţie care 

prezintă o legătură cu motivul de persecuţie examinat în această etapă. 

Cauza C-31/09 Nawras Bolbol împotriva Bevandorlasi es Allampolgarsagi Hivatal. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Fovarosi Blrosag - Ungaria. 

Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat - Apatrid de 

origine palestiniană care nu a solicitat protecţia sau asistenţa Agenţiei ONU de Ajutorare şi 

Construcţie pentru Refugiaţii Palestinieni din Orientul Mijlociu (UNRWA) - Cerere de acordare a 

statutului de refugiat - Respingere pentru motivul neîndeplinirii condiţi i lor prevăzute la articolul 1 

secţiunea A din Convenţia privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951 - Drept 

al acestui apatrid la recunoaşterea statutului de refugiat în temeiul articolului 12 alineatul (1) litera 

(a) a doua teză din Directiva 2004/83. 

În scopul aplicării artico lului 12 alineatul (1) litera (a) prima teză din Directiva 2004/83/ CE a Consiliului 

din 29 aprilie 2004 privind standarde le minime referitoare la condiţii le pe care t rebuie să le 

înd e plinească resortisanţii ţă rilor te rţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat 

sau persoane le ca re, din alte motive, au nevoie de protecţie inte rnaţiona l ă ş i referitoare la conţinutul 

protecţi ei acordate, o persoa nă benefi ci ază de protecţia sau de asistenţa unei agenţii a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al Organizaţi ei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, at unci 

când a recurs efectiv la protecţia sau la asistenţa menţionată. 

Cauze conexate C-57 /09 şi C-101/09 Bundesrepublik Deutschland împotriva B(C-57 /09) şi D(C-

101/09). Cereri având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Bundesverwaltungsgericht 

- Germania. Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a 

statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Articolul 12 - Excludere de 

la recunoaşterea statutului de refugiat - Articolul 12 alineatul (2) literele (b) şi (c) - Noţiunea 

«infracţiune gravă de drept comun» - Noţiunea «acte contrare scopurilor şi principiilor Organizaţiei 

Naţiunilor Unite» - Apartenenţă la o organizaţie implicată în acte de terorism - Înscriere ulterioară 

a acestei organizaţii pe lista persoanelor, a grupurilor şi a entităţilor care constituie anexa la Poziţia 

comună 2001/931/PESC - Răspundere individuală pentru o parte dintre actele comise de respectiva 

organizaţie - Condiţii - Drept de azil în temeiul dreptului constituţional naţional - Compatibilitate cu 

Directiva2004/83/CE. 

12 



Traducere neoficiala in limba romana a documentului ECRE/ELENA (European Council on Refugees and Exiles/European Legal 
Network on Asylum), „List of Relevant Asylum Judgments and Pending Preliminary References from the Court of Justice of 
the European Un ion" (decembrie 2015). Toate hotararile prezentate in acest document pot fi accesate pe site-ul web al Curtii 
http://curia.europa.eu/ 

1) Articolul 12 alineatu l (2) litere le (b) şi (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind standardele minime referitoare la co ndiţiil e pe care trebuie să le îndeplinească resortisa nţii 

ţări l or terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele ca re, din alte 

motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate trebuie 

interpretat în sensul că: 

faptul că o persoană a făcut parte dintr-o organizaţie înscrisă pe lista care constituie anexa la 

Poziţia comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri 

specifice pentru combaterea terorismului ca urmare a implică rii acesteia în acte de terorism şi că a 

susţinut în mod activ lupta armată a acest ei organizaţii nu constit uie în mod automat un motiv 

întemeiat pentru a considera că această persoană a comis „o infracţiune gravă de drept comun" sau 

„acte contrare scopurilor ş i principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite"; 

constat area, într-un astfel de context, a existenţei unor motive întemeiate pentru a considera că 

o persoană a comis o astfe l de infracţiune sau s-a făcut vinovată de astfel de acte este co ndiţionată de 

efectuarea unei aprecieri de la caz la caz a faptelor specifice pentru a se stabili dacă actele comise de 

organizaţia în ca uză îndeplinesc condiţiile instituite prin dispoziţiile menţionate ş i dacă persoanei în 

ca uză i se poate atribui o răspundere individua lă în ceea ce priveşte săvârşirea acestor acte, ţinâ nd 

seama de nivelul probatoriu impus de articolul 12 alineatul (2) menţionat. 

2) Excluderea de la recunoaşte rea statutului de refugiat în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) 

literele (b) sau (c) din Directiva 2004/83 nu presupune ca persoana în cauză să reprezinte un pericol 

actual pentru statul membru de primire. 

3) Excluderea de la recunoaşterea statutului de refugiat în conformitate cu articolul 12 alineat ul (2) 

literele (b) sau (c) din Directiva 2004/83 nu presupune o examinare a proporţiona lităţii în raport cu 

cazu l în speţă. 

4) Articolul 3 din Directiva 2004/83 trebuie interpretat în sensul că stat ele membre pot să 

recunoască un drept de azil în temeiul dreptului lor naţiona l unei persoane ca re este exclusă de la 

recunoaşterea statutului de refugiat potrivit articolului 12 alineatul (2) din această directivă, cu 

condiţia ca acest alt tip de protecţie să nu prezinte un risc de confuzie cu statutul de refugiat în sensul 

acesteia din urmă . 

Cauze conexate C-71/11 şi C-99/11 Bundesrepublik Deutschland împotriva V (C-71/11) şi Z (C 

99/11). Cereri având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Bundesverwaltungsgericht -

Germania. Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a 

statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Articolul 2 litera (c) -

Calitatea de «refugiat» - Articolul 9 alineatul (1) - Noţiunea «acte de persecuţie» - Articolul 10 

alineatul (1) litera (b) - Religia drept motiv de persecuţie - Legătura dintre acest motiv de persecuţie 

şi actele de persecuţie - Resortisanţi pakistanezi membri ai comunităţii religioase ahmadiyya - Acte 

ale autorităţilor pakistaneze prin care se urmăreşte interzicerea dreptului de a practica religia în 

public - Acte suficient de grave pentru ca persoana interesată să poată avea temeri bine fondate de 
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a fi expusă unei persecuţii din cauza religiei sale - Evaluare individuală a faptelor şi a circumstanţelor 

- Articolul 4. 

1) Articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor 

terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate trebuie 

interpretat în sensul că : 

nu orice atingere adusă dreptului la libertatea de religie care încalcă articolul 10 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene poate constitui un „act de persecuţie" în sensul 

dispoziţiei respective din directivă, 

existenţa unui act de persecuţie poate rezu lta dintr-o atingere adusă manifestării exterioare a 

acestei libertăţi şi 

pentru a aprecia dacă o atingere adusă dreptu lui la libertatea de religie care încalcă articolul 10 

alineatul (1) din Carta drepturilor fundamenta le a Uniunii Europene poate constitui un „act de 

persecuţie", autorităţile competente trebuie să verifice, având în vedere situaţia personală a 

persoanei interesate, dacă din cauza exercitării acestei libertăţi în ţara sa de origine aceasta se expune 

unui risc real, în special de a fi urmărită penal sau de a fi supusă unor tratamente sau pedepse inumane 

ori degradante care să provină de la unul dintre agenţii prevăzuţi la articolul 6 din Directiva 2004/83. 

2) Articolul 2 litera (c) din Directiva 2004/83 trebuie interpretat în sensul că temerile solicitantului 

de a fi persecutat sunt fondate din moment ce autorităţile competente, având în vedere situaţia 

personală a solicitantului, consideră că este rezonabil să se creadă că, la întoarcerea în ţara de origine, 

acesta va efectua acte religioase care îl expun unui risc real de persecuţie. În cadrul evaluării 

individuale a unei cereri de obţinere a statutului de refugiat, autorităţile respective nu se pot aştepta 

în mod rezonabil ca solicitantul să renunţe la aceste acte religioase. 

Cauza C-277/11 M. M. împotriva Minister for Justice, Equality and Law Reform, lreland şi Attorney 

General. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: High Court -

Irlanda. Trimitere preliminară- Sistemul european comun de azil - Directiva 2004/83/CE - Standarde 

minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin 

protecţie subsidiară - Articolul 4 alineatul (1) a doua teză - Cooperarea statului membru cu 

solicitantul pentru evaluarea elementelor relevante ale cererii sale - Conţinut - Legalitatea 

procedurii naţionale urmate pentru examinarea unei cereri de protecţie subsidiară ulterior 

respingerii unei cereri de acordare a statutului de refugiat - Respectarea drepturilor fundamentale 

- Dreptul de a fi ascultat. 

Cerinţa de cooperare a statului membru în cauză cu solicitantul de azil, astfel cum este prevăzută la 

articolu l 4 alineatul (1) a doua teză din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

standardele minime referitoare la condiţii l e pe care trebuie să le îndeplinească resortisa nţii ţărilor 
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terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate, nu poate fi 

interpretată în sensul că, în ipoteza în care un străin solicită beneficiul statutului conferit prin protecţie 

subsidiară ulterior respingerii cererii de acordare a statutului de refugiat, iar autoritatea naţională 

competentă intenţionează să respingă şi cea de a doua cerere, această autoritate ar fi ţinută în acest 

scop, înainte de adoptarea deciziei sale, să informeze persoana interesată cu privire la rezultatul 

negativ pe care îşi propune să îl rezerve cererii sale, precum şi să îi comunice argumentele pe care 

înţelege să întemeieze respingerea acesteia, astfel încât să permită solicitantului respectiv să îşi 

prezinte punctul de vedere în această privinţă . 

Cu toate acestea, în ceea ce priveşte un sistem precum cel instituit prin reglementarea naţională în 

discuţie în litigiul principal, caracterizat prin existenţa a două proceduri distincte şi succesive pentru 

examinarea cererii prin care se urmăreşte obţinerea statutului de refugiat şi, respectiv, a cererii de 

protecţie subsidiară, revine instanţei de trimitere sarcina de a asigura respectarea, în cadrul fiecăreia 

dintre aceste proceduri, a drepturilor fundamentale ale solicitantului şi în special a dreptului de a fi 

ascultat, în sensul că trebuie să aibă posibilitatea să îşi prezinte în mod util observaţiile înainte de 

adoptarea oricărei decizii de respingere a acordării beneficiului protecţiei solicitate. Într-un asemenea 

sistem, împrejurarea că persoana interesată a fost deja ascultată în mod legal cu ocazia examinării 

cererii sale de acordare a statutului de refugiat nu înseamnă că se poate face abstracţie de această 

formalitate în cadrul procedurii privind cererea de protecţie subsidiară. 

Cauza C-364/11 Mostafa Abed El Karem El Kott şi alţii împotriva Bevândorlâsi es Ăllampolgârsâgi 

Hivatal. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Fovarosi Blr6sâg - Ungaria. 

Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de 

refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Apatrizi de origine palestiniană care au 

recurs efectiv la asistenţă din partea Agenţiei ONU de Ajutorare şi Construcţie pentru Refugiaţii 

Palestinieni din Orientul Mijlociu (UNRWA) - Dreptul acestor apatrizi la recunoaşterea statutului de 

refugiat în temeiul celei de a doua teze a articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/83 

- Condiţii de aplicare - Încetarea respectivei asistenţe din partea UNRWA «din orice motive» - Probă 

- Consecinţe pentru persoanele interesate care solicită acordarea statutului de refugiat - Dreptul de 

a putea «beneficia ipso facto de [această] directiv[ă]» - Recunoaşterea de plin drept a calităţii de 

refugiat în sensul articolului 2 litera (c) din aceeaşi directivă şi acordarea statutului de refugiat 

conform articolului 13 din aceasta. 

1) A doua teză a articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 

aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 

care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei 

acordate trebuie interpretată în sensul că încetarea protecţiei sau a asistenţei din partea unui 

organism sau a unei instituţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), „din orice motive" vizează de asemenea 

situaţia unei persoane care, după ce a recurs efectiv la respectiva protecţie sau la respectiva asistenţă, 
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încetează să beneficieze de aceasta dintr-un motiv dincolo de controlul său şi independent de voinţa 

sa. Revine autorităţilor naţionale competente din statul membru responsabil cu examinarea cererii de 

azil formulate de o astfel de persoană sarcina de a verifica, pe baza unei evaluări individuale a cererii, 

dacă această persoană a fost obligată să părăsească zona de operaţiuni a acestui organism sau a 

acestei in stituţii, situaţie ca re se regăseşte atunci când aceasta se afla într-o stare personală de 

insecuritate gravă şi când organismul sau instituţia în cauză nu era în măsură să îi asigure, în zona 

respectivă, condiţii de viaţă conforme misiunii care îi revine organismulu i menţionat sau instituţiei 

menţionate. 

2) A doua teză a articolului 12 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/83 trebuie interpretată în 

sensul că, în cazu l în care autorităţile competente ale statului membru responsabil cu examinarea 

cererii de azil au stabilit că este îndeplinită condiţia privind încetarea protecţiei sau a asistenţei din 

partea Agenţiei ONU de Ajutorare şi Construcţie pentru Refugiaţii Pa lestinieni din Orientul Mijlociu 

(UNRWA) în privinţa solicitantului, faptul de a putea „beneficia ipso facto de [această] d irectiv[ă]" 

implică recunoaşterea de către statul membru respectiv a ca lităţii de refugiat în sensul articolului 2 

litera (c) din directiva menţionată şi acordarea de plin drept a statutului de refugiat solicitantului 

menţionat, în măsura în care acesta nu intră totuşi în domeniul de aplicare al alineatului (1) litera (b) 

sau al alineate lor (2) ş i (3) ale acestui artico l 12. 

Cauzele conexate C-71/11 şi C-99/11 Bundesrepublik Deutschland împotriva Y (C-71/11), 

Z (C-99/11), cu participarea: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, 

Bundesbeauftragter tur Asylangelegenheiten beim Bundesamt tur Migration und FIUchtlinge, având 

ca obiect cereri de pronunţare a unor hotărâri preliminare formulate în temeiul articolului 267 TFUE 

de Bundesverwaltungsgericht (Germania), prin deciziile din 9 decembrie 2010, primite de Curte la 

18 februarie şi, respectiv, la 2 martie 2011 

1) Articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

standardele minime referitoare la co ndiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor 

terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională ş i referitoare la conţinutu l protecţiei acordate trebuie 

interpretat în sensul că : 

nu orice atingere adusă dreptului la libertatea de religie care înca lcă articolul 10 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene poate constitui un „act de persecuţie" în sensul 

dispoziţiei respective din directivă, 

existenţa unui act de persecuţie poate rezulta dintr-o atingere adusă manifestării exterioare a 

acestei libertăţi şi 

pentru a aprecia dacă o atingere adusă dreptului la libertatea de religie care încalcă articolul 10 

alineatul (1) din Carta drepturi lor fundamentale a Uniunii Europene poate constitui un „act de 

persecuţie", autorităţi l e competente trebuie să verifice, având în vedere situaţia persona lă a 

persoanei interesate, dacă din cauza exercitării acestei libertăţi în ţara sa de origine aceasta se expune 

16 



Traducere neoficiala in limba romana a documentului ECRE/ELENA (European Council on Refugees and Exiles/European Legal 
Network on Asylum), „ List of Relevant Asylum Judgments and Pending Preliminary References from the Court of Just ice of 
the European Un ion" (decembrie 2015). Toate hotararile prezentate în acest document pot fi accesate pe site-ul web al Curtii 

http://curia.europa.eu/ 

unui risc real, în special de a fi urmărită penal sau de a fi supusă unor tratamente sau pedepse inumane 

ori degradante care să provină de la unul dintre agenţii prevăzuţi la articolul 6 din Directiva 2004/83. 

2) Articolul 2 litera (c) din Directiva 2004/83 trebuie interpretat în sensul că temerile solicitantului 

de a fi persecutat sunt fondate din moment ce autorităţile competente, având în vedere situaţia 

personală a solicitantului, consideră că este rezonabil să se creadă că, la întoarcerea în ţara de origine, 

acesta va efectua acte religioase care îl expun unui risc real de persecuţie . În cadrul evaluării 

individuale a unei cereri de obţinere a statutului de refugiat, autorităţile respective nu se pot aştepta 

în mod rezonabil ca solicitantul să renunţe la aceste acte religioa se. 

Cauza C-285/12 Aboubacar Diakite împotriva Commissaire general aux refugies et aux apatrides. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Conseil d'Etat - Belgia. 

Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de 

refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Persoană care poate beneficia de 

protecţie subsidiară - Articolul 15 litera (c) - Ameninţări grave şi individuale la adresa vieţii sau a 

persoanei unui civil ca urmare a violenţei generalizate în caz de conflict armat - Noţiunea «conflict 

armat intern» - Interpretare autonomă în raport cu drept ul internaţional umanitar - Criterii de 

apreciere. 

Articolul 15 litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele 

minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţă rilor terţe sau 

apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au 

nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate trebuie interpretat 

în sensul că exi stenţa unui conflict armat intern trebuie să fie admisă , în scopul a plicării acestei 

dispoziţii, atunci când forţele regulate ale unui stat înfruntă unul sau mai multe grupuri armate sau 

când se confruntă două sau mai multe grupuri armate, fără să fie necesar ca acest conflict să poată fi 

calificat drept conflict armat care nu prezintă un caracter internaţional în sensul dreptului 

internaţional umanitar ş i fă ră ca intensitatea înfruntărilor armate, nivelul de organizare a forţelor 

armate prezente sau durata conflictului să facă obiectul unei aprecieri distincte de cea a gradului de 

violenţă de pe teritoriul în cauză . 

Cauza C-604/12 H. N. împotriva Minister for Justice, Equality and Law Reform şi alţii. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Supreme Court - Irlanda. 

Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de 

refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Directiva 2005/85/CE - Standarde 

minime cu privire la procedurile din statele membre privind acordarea şi retragerea statutului de 

refugiat - Normă naţională de procedură care condiţionează examinarea unei cereri de protecţie 

subsidiară de respingerea prealabilă a unei cereri de acordare a statutului de refugiat -

Admisibilitate - Autonomie procedurală a statelor membre - Principiul efectivităţii - Dreptul la bună 

administrare - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 41 - Imparţialitatea şi 

celeritatea procedurii. 
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Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea 

beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie 

internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate, precum şi principiul efectivităţii şi 

dreptul la bună administrare nu se opun unei norme naţionale de procedură, precum cea în discuţie 

în litigiul principal, care condiţionează examinarea unei cereri de protecţie subsidiară de respingerea 

prealabilă a unei cereri de acordare a statutului de refugiat, cu condiţia ca, pe de o parte, cererea de 

acordare a statutului de refugiat ş i cererea de protecţie subsidiară să poată fi introduse simultan şi, 

pe de altă parte, ca această normă naţională de procedură să nu aibă drept consecinţă examinarea 

cererii de protecţie subsidiară într-un termen nerezonabil, aspecte a căror verificare este de 

competenţa instanţei de trimitere. 

Cauzele conexate C-148/13-C-150/13 A (C-148/13}, B (C-149/13), C (C-150/13) împotriva 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cu participarea: United Nations High Commissioner for 

Refugees (UNHCR}, având ca obiect cereri de decizie preliminară formulate în temeiul articolului 267 

TFUE de Raad van State (Ţările de Jos), prin deciziile din 20 martie 2013, primite de Curte la 25 martie 

2013 

Articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor 

terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţie i acordate, precum şi 

articolul 13 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind 

standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului 

de refugiat trebuie interpretate în sensul că se opun ca, în cadrul examinării de către autorităţile 

naţionale competente, care acţionează sub controlul instanţei, a faptelor şi a circumstanţelor privind 

orientarea sexuală declarată a unui solicitant de azil a cărui cerere este întemeiată pe o temere de 

persecuţie din cauza acestei orientări, declaraţiile acestui solicitant, precum şi elementele de probă 

scrise sau de altă natură prezentate în susţinerea cererii sale să facă obiectul unei aprecieri de către 

autorităţile menţionate prin intermediul unor interogatorii întemeiate numai pe baza unor noţiuni 

stereotipe privind homosexualii. 

Articolul 4 din Directiva 2004/83, citit în lumina articolului 7 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, trebuie interpretat în sensul că se opune ca, în cadrul acestei examinări, autorităţile 

naţionale competente să efectueze interogatorii detaliate asupra practicilor sexuale ale unui solicitant 

de azil. 

Articolul 4 din Directiva 2004/83, citit în lumina articolul 1 din Carta drepturilorfundamentale a Uniunii 

Europene, trebuie interpretat în sensul că se opune ca, în cadrul examinării menţionate, autorităţile 

amintite să accepte elemente de probă precum săvârşirea de către solicitantul de azil în cauză a unor 

acte homosexuale, supunerea sa la „teste" în vederea stabilirii homosexua lităţii sale sau prezentarea 

de către acesta a unor înregistrări video ale unor astfel de acte. 
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Articolul 4 alineatul (3) din Directiva 2004/83, precum şi articolul 13 alineatu l (3) litera (a) din Directiva 

2005/85 trebuie interpretate în sensu l că se opun ca, în cadrul aceleiaşi examinări, autorităţi l e 

naţionale competente să concluzioneze în sensul lipsei de credib ilitate a declaraţiilor solicitantului de 

azil în cauză pentru unicul motiv că orientarea sexuală declarată a acestuia nu a fost invocată de 

solicitantul respectiv prima dată când i s-a oferit ocazia să prezinte motivele de persecuţie. 

Cauza C-542/13 Mohamed M'Bodj împotriva Statului belgian. Cerere având ca obiect pronunţarea 

unei hotărâri preliminare: Cour constitutionnelle - Belgia. Trimitere preliminară - Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 19 alineatul (2) - Directiva 2004/83/CE - Standarde 

minime referitoare la condiţiile de acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin 

protecţie subsidiară - Persoană care poate beneficia de protecţie subsidiară - Articolul 15 litera (b) -

Tortură sau tratamente sau pedepse inumane sau degradante aplicate unui solicitant în ţara de 

origine - Articolul 3 - Standarde mai favorabile - Solicitant afectat de o boală gravă - Lipsa unui 

tratament adecvat disponibil în ţara de origine - Articolul 28 - Protecţie socială - Articolul 29 -

Îngrijirea sănătăţii. 

Articolele 28 şi 29 din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 apri lie 2004 privind standardele 

minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţări lor terţe sau 

apatrizii pentru a putea beneficia de statutu l de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au 

nevoie de protecţie internaţiona lă şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate coroborate cu 

articolul 2 litera (e) şi cu artico lele 3, 15 şi 18 din aceasta trebuie interpretate în sensul că un stat 

membru nu este obligat să acorde posibilitatea de a beneficia de protecţia socia l ă şi de îngrijirea 

sănătăţii prevăzute la aceste articole unui resortisant al unei ţări terţe a cărui şede re este autorizată 

pe teritoriul statului membru respectiv în temeiul unei legislaţii naţionale precum cea în discuţie în 

litigiul principal, care prevede autorizarea şederii în statu l membru menţionat a străinului care suferă 

de o boală ce prezintă un risc real pentru viaţa sau integritatea sa corporală sau un risc real de 

tratament inuman sau degradant atunci când nu există niciun tratament adecvat în ţara de origine a 

străinului respectiv sau în ţara terţă în care acesta avea reşedinţa anterior, fără să fie în cauză o lipsire 

cu intenţie de îngrijiri a străinului respectiv în această ţară. 

Cauza C-562/13 Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve împotriva Moussa 

Abdida. Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Cour du travail de Bruxelles 

- Belgia. Trimitere preliminară - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 19 

alineatul (2) şi articolul 47 - Directiva 2004/83/CE - Standarde minime referitoare la condiţiile de 

acordare a statutului de refugiat sau a statutului conferit prin protecţie subsidiară - Persoană care 

poate beneficia de protecţie subsidiară - Articolul 15 litera (b) - Tortură sau tratamente sau pedepse 

inumane sau degradante aplicate unui solicitant în ţara de origine - Articolul 3 - Standarde mai 

favorabile - Solicitant afectat de o boală gravă - Lipsa unui tratament adecvat disponibil în ţara de 

origine - Directiva 2008/115/CE - Returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere 

ilegală - Articolul 13 - Cale de atac jurisdicţională cu efect suspensiv - Articolul 14 - Garanţii în 

aşteptarea returnării - Nevoi de bază. 
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Artico lele 5 şi 13 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 

2008 privind standardele şi procedurile comune ap licabi le în statele membre pentru returnarea 

resortisanţilor ţări lor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilega l ă coroborate cu articolul 19 alineatul (2) şi 

cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi articolul 14 alineatul 

(1) litera (b) din această directivă trebu ie interpretate în sensul că se opun unei legislaţii naţ i onale: 

care nu conferă efect suspensiv unei căi de atac exercitate împotriva unei decizii prin care se 

dispune ca un resortisant al unei ţări terţe afectat de o boală gravă să părăsească teritoriul unui stat 

membru, atunci când executarea acestei decizii îl poate expune pe resortisantu l în cauză al unei ţări 

terţe unui risc serios de deteriorare gravă şi ireversibilă a stării sa le de sănătate, şi 

care nu prevede acoperirea, în măsura posibilului, a nevoilor de bază ale resortisantului unei ţări 

terţe menţionat, pentru a garanta că îngrijirea medicală de urgenţă şi tratamentul de bază al bolii pot 

fi efectiv acordate, în perioada în care statul membru respectiv este obligat să amâne îndepărtarea 

aceluiaşi resortisant al unei ţă ri terţe ca urmare a exercitării căii de atac în discuţie. 

Cauza C-472/13 Andre Lawrence Shepherd împotriva Bundesrepublik Deutschland, având ca obiect 

o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bayerisches 

Verwaltungsgericht Munchen (Germania}, prin decizia din 20 august 2013, primită de Curte la 2 

septembrie 2013 

1) Dispoziţiile articolului 9 alineatul (2) litera (e) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind standardele minime referitoare la condiţii le pe care trebuie să le îndeplinească 

resortisanţii ţări lo r terţe sau apatrizi i pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele 

care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei 

acordate trebuie interpretate în sensul că: 

acoperă întregul personal militar, inclusiv personalul logistic sau tehnic; 

vizează situaţia în ca re serviciul militar efectuat ar presupune în sine, într-un conflict determinat, 

comiterea unor crime de război, inclusiv situaţi ile în care solicitantul statutului de refugiat nu ar 

participa decât în mod indirect la comiterea unor astfel de crime în condiţiile în care ar furniza, prin 

exercitarea funcţiilor sale, cu o plauzibilitate rezonabilă, un sprijin indispensabil pentru pregătirea sau 

pentru săvâ rşirea acestora; 

nu v izează în mod exclusiv situaţiile în care se dovedeşte că au fost deja comise crime de război 

sau că acestea ar fi susceptibile să intre în competenţa Cu rţii Penale Internaţionale, ci şi cele în care 

solicitantu l statutu lui de refugiat este în măsură să dovedească că este foarte probabil ca astfel de 

crime să fie comise; 

aprecierea faptelor care este doar de competenţa autorităţilor naţionale, sub controlul instanţei, 

în vederea calificări i s ituaţiei serviciului respectiv, trebuie să se întemeieze pe o serie de indicii de 

natură să dovedească, având în vedere ansamblul împrejurărilor în cauză, în special cele referitoare la 
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fapte le relevante privind ţara de origine în momentul luă rii unei decizii privind cererea, precum şi la 

statutul individual şi la situaţia persona lă a solicitantului, că situaţia serviciului face plauzibilă 

săvârşirea crimelor de război invocate; 

împrejură rile că o intervenţie militară a fost angajată în temeiu l unui mandat al Consiliului de 

Securitate al Organ iza ţi ei Naţiun ilor Unite sau pe baza unui consens al comunităţii internaţiona le şi că 

statul sau statele care desfăşoară operaţiuni le pedepsesc crimele de război trebuie să fie luate în 

considerare în cadrul aprecierii care este în sarcina a utorităţ ilor naţiona le şi 

refuzul efectuării serviciului militar t rebuie să constituie unicul motiv care să permită 

solicitantului statutului de refugiat să evite participarea la crimele de război invocate ş i, în consecinţă, 

în cazul în care acesta s-a abţinut să recurgă la o procedu ră având ca obiect obţinerea statutului de 

obiector de conştiinţă, o astfel de împrejurare exclude orice protecţie în t emeiul articolului 9 alineatul 

(2) litera (e) din Directiva 2004/83, cu excepţia situaţiei în care solicitantul menţionat dovedeşte că 

nicio procedură de o asemenea natură nu i-ar fi fost disponibilă în situaţia sa concretă. 

2) Dispoziţiile articolului 9 alineatul (2) literele (b) şi (c) din Directiva 2004/83 trebuie interpretate 

în sensul că, în împrejurări precum cele din cauza principa lă, nu rezu ltă că măsuri le la care se expune 

un militar ca urmare a refuzului de a-şi efectua serviciul, precum condamnarea la o pedeapsă privativă 

de libertate sau excluderea din armată, pot fi considerate, ţinâ nd seama de exercitarea l egitimă, de 

către statul în ca uză, a dreptului să u de a menţine forţe armate, ca fiind atât de d isproporţionate sau 

de discriminatorii încât să se numere printre actele de persecuţie prevăzute la dispoziţi i le respective. 

Cu toate acestea, este de competenţa a utorităţilor naţionale să verifice acest aspect. 

Cauza C-373/13 H. T. împotriva Land Baden-Wi.irttemberg, având ca obiect o cerere de decizie 

prelimina ră formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Wi.irttemberg (Germania), prin decizia din 27 mai 2013, primită de Curte la 2 iulie 2013 

1) Directiva 2004/83/CE a Consi liului din 29 apri lie 2004 privind standardele minime referitoare la 

cond iţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea 

beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie 

inte rnaţiona l ă şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate trebuie interpretată în sensul că un 

permis de şedere, odată acordat unui refugiat, poate fi revocat, fie în temeiul articolului 24 alineatul 

(1) din această directivă, atunci când există motive imperioase de siguranţă naţiona l ă sau de ord ine 

p ublică în sensul acestei dispoziţi i , fie în aplicarea articolului 21 alineatul (3) din directiva menţionată 

atunci când există motive pentru aplicarea derogă rii de la principiul nereturnă rii prevăzute la articolu l 

21 alineatul (2) din aceeaş i directivă. 

2) Susţinerea unei asociaţii teroriste înscrise pe lista anexată la Poziţia comună 2001/931/PESC a 

Consiliu lui din 27 decembrie 2001 privind ap licarea de măsuri specifice pentru combaterea 

terorismului, în versiunea în vigoare la data faptelor din litigiul principal, poate constitui unul dintre 

„motivele imperioase de siguranţă naţiona lă sau de ordine publică" în sensul articolului 24 alineatul 
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(1) din Directiva 2004/83, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 21 alineatul 

(2) din aceasta. Pentru ca un permis de şedere acordat unui refugiat să poată fi revocat în temeiul 

articolului 24 alineatu l (1) din această directivă, pentru motivu l că refugiatu l respectiv susţine o 

asemenea asociaţie teroristă , autorităţ il e competente sunt obligate totuşi să efectueze, sub controlul 

instanţelor naţiona l e, o apreciere individuală a elementelor de fapt specifice referitoare atât la 

acţiunile asociaţie i vizate, cât şi ale refugiatului în cauză. Atunci când un stat membru decide să 

îndepărteze un refugiat al căru i permis de şedere a fost revocat, însă suspendă executarea acestei 

decizii, este incompatibil cu directiva menţionată faptul de a-l priva de accesul la avantajele garantate 

de capitolul VII din această directivă, cu excepţia cazu lui în care se ap li că o excepţie prevăzută în mod 

expres de aceeaşi directivă. 

Cauzele conexate C-443/14 şi C-444/14 Kreis Warendorf împotriva lbrahim Alo (C-443/14) şi Amira 

Osso împotriva Region Hannover (C-444/14), cu participarea Vertreter des Bundesinteresses beim 

Bundesverwaltungsgericht (C-443/14 şi C-444/14), având ca obiect cereri de decizie preliminară 

formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă 

Federală, Germania), prin deciziile din 19 august 2014, primite de Curte la 25 septembrie 2014 

1) Articolul 33 din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consi liului din 13 decembrie 

2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe ca re trebuie să le îndeplinească resort i sa nţii ţări lor 

te rţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţiona lă, la un statut uniform pentru 

refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul 

protecţiei acordat e t rebuie interpretat în sensul că o obligaţie privind reşedinţa impusă unui beneficiar 

al statutului conferit prin protecţia subsidiară, precum cele în discuţie în litigi ile principale, constituie 

o restricţie privind libertatea de circulaţie gara ntată la articolu l respectiv, chiar şi în cazu l în ca re 

această măsură nu interzice beneficiarului menţionat să se deplaseze liber pe teritoriul statului 

membru care a acordat această protecţie şi să aibă reşedinţa în mod temporar pe teritoriul amintit în 

afara locu lui desemnat prin obligaţia privind reşedinţa . 

2) Articolele 29 ş i 33 din Directiva 2011/95 trebuie interpretate în sensul că se opun impunerii unei 

obligaţii privind reşedinţa, precum cele în discuţie în litigiile principale, unui beneficiar al stat utului 

conferit prin protecţia subsidiară care percepe anumite prestaţii sociale specifice, în vederea realizării 

unei re pa rtiză ri adecvate a sarcinii ca re decurge din plat a acestor prestaţii între diferitele instituţii 

competente în materie, atunci când reglementarea naţională aplicabi l ă nu prevede impunerea unei 

astfe l de măsuri refugiaţilor, resortisanţilor unor ţări terţe care au reşedinţa în mod lega l pe teritoriul 

statului membru în ca uză pentru alte motive decât cele umanitare, politice sau care ţin de dreptul 

internaţiona l ş i resortisanţilor acestui stat membru care percep prestaţiile menţionate . 

3) Articolul 33 din Directiva 2011/95 trebuie interpretat în sensul că nu se opune impunerii unei 

obligaţii privind reşedinţa, precum cele în d iscuţie în litigiile principale, unui beneficiar al statutului 

conferit prin protecţia subsidiară care percepe anumite prestaţii sociale specifice, cu obiectivul 

faci lită rii integră rii resortisanţilor unor ţări terţe în statul membru care a acordat această protecţie, 

atunci când reglementarea naţională ap licabi l ă nu prevede impunerea unei astfel de măsuri 
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resortisanţilor unor ţări terţe care au reşedinţa în mod lega l în acest stat membru pentru alte motive 

decât cele umanitare, politice sau ca re ţin de dreptul internaţional ce percep prestaţiile menţionate, 

în cazul în care beneficiarii statutului conferit prin protecţia subsidiară nu se află într-o situaţie obiectiv 

comparabilă , în raport cu obiectivul amintit, cu cea a resortisanţilor unor ţări terţe care au reşedinţa 

în mod legal pe teritoriul statului membru în cauză pentru alte motive decât cele umanitare, po litice 

sau care ţin de dreptul internaţiona l , aspect a cărui verificare este de competenţa instanţei de 

trimitere. 

Hotarari preliminare pendinte 

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'Etat (Belgia) la 11 decembrie 2014 -

Commissaire general aux refugies et aux apatrides/Mostafa Lounani (Cauza C-573/14} 

Articolul 12 alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 

standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor 

terţe sau apatrizi i pentru a putea beneficia de statutu l de refugiat sau persoanele care, din alte motive, 

au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate± trebuie 

interpretat în sensul că implică în mod necesar, pentru a putea fi aplicată clauza de excludere pe care 

o prevede, ca solicitantul de azil să fi fost condamnat pentru una dintre infracţiunile de terorism 

prevăzute la artico lul 1 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 

privind combaterea terorismului~ , care a fost transpusă în Belgia prin Legea din 19 decembrie 2003 

privind infracţiuni l e de terorism? 

În cazul unui răspuns negativ, fapte precum cele prevăzute la punctul 5.9.2. din hotărârea atacată, nr. 

96.933, a Conseil du contentieux des etrangers, pronunţată la 12 februarie 2013, care sunt imputate 

intimatului prin hotărârea tribunal correctionnel de Bruxe lles din 16 februarie 2006 şi pentru care 

acesta a fost condamnat pentru participare la o orga nizaţie teroristă, pot fi considerate acte contrare 

scopurilor şi principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, în sensul articolului 12 alineatul (2) litera (c) din 

Directiva 2004/83/CE, citată anterior? 

În cadrul examinării excluderii unui solicitant de la acordarea protecţiei internaţiona le ca urmare a 

participării sa le la o organizaţie teroristă, condamnarea în ca litate de membru de conducere al unei 

organizaţii teroriste, prin care se constată că sol icitantul de protecţie internaţională nu săvârşise, nu 

încerca se să săvârşească şi nici nu ameninţase că va săvârşi un act terorist, este suficientă pentru a se 

putea constata existenţa unui act de participare sau de instigare, în sensul articolului 12 alineatul (3) 

din Directiva 2004/83/CE, imputabil solicitantu lui sau este necesar să se procedeze la o examinare 

individuală a faptelor cauzei şi să se demonstreze participarea sau instigarea la săvârşirea unei 

infracţiuni de terorism definite la articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind 

combaterea terorismului?În cadru l examinării excluderii unui solicitant de la acordarea protecţiei 

internaţionale ca urmare a participării sa le la o orga nizaţie teroristă, dacă este cazul în calitate de 

conducător, actul de instigare sau de participare prevăzut la articolul 12 alineatul (3) din Directiva 

2004/83/CE trebuie să privească săvârşirea unei infracţiuni de terorism astfel cum este definită la 
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articolul 1 din Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului sau 

poate privi participarea la un grup terorist, prevăzută la articolul 2 din decizia-cadru respectivă?În 

materie de terorism, excluderea de la acordarea protecţiei internaţiona le, prevăzută la articolul 12 

alineatul (2) litera (c) din Directiva 2004/83/CE, este posibilă în lipsa săvârşirii, a instigării sau a 

partici pării la un act violent, de o natură deosebit de crudă, astfel cum este prevăzut la articolul 1 din 

Decizia-cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului? 

Cauza C-560/14: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda} la 5 decembrie 

2014 - MM/Minister for Justice and Equality, Irlanda şi Attorney General 

«Dreptul de a fi ascu ltat» consacrat de legislaţia Uniunii Europene implică obligaţia ca persoana care 

a formulat o cerere de protecţie subsidiară în temeiul Directivei 2004/83/CEJ 1l să beneficieze de o 

audiere în raport cu această cerere, inclusiv de dreptul de a propune sau de a interoga martori, atunci 

când cererea este formulată în împrejurări în care statul membru respectiv aplică în mod succesiv 

două proceduri distincte pentru examinarea cereri lor de acordare a statutului de refugiat şi, respectiv, 

a cereri lor de protecţie subsidiară?" 

Cauza C-150/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Săchsisches Oberverwaltungsgericht 

(Germania} la 30 martie 2015 - Der Bundesbeauftragte fur Asylangelegenheiten/N 

l) Articolu l 9 alineatul (1) litera (a) coroborat cu articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Directiva 

2011/95/UE trebuie interpretat în sensul că: 

a) trebuie să se pornească de la premisa existenţe i unei încălcări grave a libertăţii de religie 

garantate de articolul 10 alineatu l (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

ş i de articolul 9 alineatul (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi astfel a unui act 

de persecuţie în sensul articolului 9 alineatu l (1) litera (a) din directivă, în cazu l în care actele 

religioase sau formele de comportament - care sunt impuse de doctrina rel igioasă practicată 

în mod activ de so licitant şi care constituie un element central al acesteia sau care sunt 

fondate pe credinţe le religioase ale solicitantului, în sensu l că sunt deosebit de importante 

din punctul de vedere al identităţii sale religioase - sunt interzise în ţara de origine respectivă 

fiind pasibile de sa ncţiuni penale; 

sau 

b) este necesar ca solicitantul ca re este un practicant activ al unei anumite doctrine religioase 

să dovedească şi faptu l că acte le religioase sau formele de comportament impuse de această 

doctrină religioasă ca un element cent ra l al acesteia şi care constituie manifestări religioase 

susceptibile de sancţiuni penale în ţara sa de origine, sunt „deosebit de importante" şi astfel 

„ indispensabile" pentru păstrarea identităţii sa le religioase? 

2) Articolul 9 alineatu l (3) coroborat cu artico lul 2 litera (d) din Directiva 2011/95/UE trebuie 

interpretat în sensul că: 
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pentru a stabili că există o temere fondată de a fi persecutat şi un risc real („real risk") de a fi 

urmă rit sau de a fi supus la tratamente sau pedepse inumane sau degradante de către unul dintre 

agenţii menţionaţi la articolul 6 din Directiva 2011/95/UE 

din cauza actelor religioase sau a formelor de comportament care sunt impuse de doctrina 

religioasă practicată în mod activ de solicitant şi care constituie un element central al acesteia sau 

care sunt fondate pe credinţele religioase ale solicitantului, în sensul că sunt deosebit de 

importante din punctul de vedere al identităţii sale religioase şi care sunt interzise în ţara sa de 

origine fiind pasibile de sancţiuni penale, 

a) este necesară o evaluare comparativă în sensul corelării numărului de adepţi ai religiei căreia 

îi aparţine solicitantul şi care încalcă interdicţia de practicare a religiei cu numărul de acte de 

persecuţie săvârşite efectiv în ţara de origine a solicitantului din cauza practicării 

convingerilor religioase şi trebuie luate în considerare eventualele stări de nesiguranţă şi 

incertitudini pe care le implică practica statului respectiv în materia urmăririi penale; 

sau 

b) este suficient să se poată dovedi că în practica urmăririi penale din ţara de origine se aplică 

efectiv normele care [interzic] sub sancţiuni penale actele religioase sau formele de 

comportament care sunt impuse de doctrina religioasă practicată în mod activ de solicitant 

şi care constituie un element central al acesteia sau care sunt fondate pe credinţele religioase 

ale solicitantului, în sensul că acestea sunt deosebit de importante din punctul de vedere al 

identităţii sale religioase? 

3) O dispoziţie a dreptului procesual naţional care prevede că instanţa de fond este obligată să 

respecte dezlegarea dată chestiunilor de drept de către instanţa de recurs [în speţă, articolul 144 

alineatul (6) din Codul de procedură administrativă] este compatibilă cu principiul supremaţiei 

dreptului Uniunii, în cazul în care instanţa de fond, care ar dori să dea unei norme a dreptului 

Uniunii o interpretare diferită de cea a instanţei de recurs, este împiedicată să procedeze astfel 

în temeiul dreptului naţional potrivit căruia este ţinută de dezlegarea dată chestiunilor de drept 

de instanţa de recurs chiar şi după parcurgerea procedurii preliminare conform articolului 267 al 

doilea paragraf TFUE? 

Cauza C-429/lSCerere de decizie preliminară introdusă de Court of Appeal {Irlanda) la 5 august 2015 

- Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality I re land şi Attorney General 

O cerere de azil, reglementată de legislaţia internă care reflectă obligaţiile unui stat membru potrivit 

[Directivei 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la 

condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisa nţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea 

beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie 

internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate], poate să fie considerată un element de 

comparaţie adecvat pentru o cerere de protecţie subsidia ră în lumina principiului echivalenţei?În cazul 
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unui răspuns afirmativ la prima întrebare, este relevant în acest scop faptul că termenul impus pentru 

cererile de protecţie subsidiară serveşte interesului major de a asigura soluţionarea cererilor de 

protecţie internaţională într-un termen rezonabil? 

IV. Directiva privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei 

internationale 2005/85/EC (reformulare 2013/32/EU) 

Hota rari 

Cauza C-133/06 Parlamentul European împotriva Consiliului Uniunii Europene. 

Acţiune în anulare - Politică comună în domeniul azilului - Directiva 2005/85/CE - Procedura de 

acordare şi de retragere a statutului de refugiat în statele membre - Ţări de origine sigure - Ţări terţe 

europene sigure - Liste comune minimale - Procedură de adoptare şi de modificare a listelor comune 

minimale - Articolul 67 alineatele (1) şi (5) prima liniuţă CE - Necompetenţă. 

1) Anu lează articolul 29 alineate le (1) şi (2) şi articolul 36 alineatul (3) din Directiva 2005/85/CE a 

Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele 

membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat. 

2) Obligă Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuie lilor de jud ecată. 

3} Republica Franceză ş i Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată. 

Cauza C-69/10 Brahim Samba Diouf împotriva Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'lmmigration. 

Cerere având ca obiect pronunţarea unei hotărâri preliminare: Tribunal administratif - Luxemburg. 

Directiva 2005/85/CE - Standarde minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare 

şi de retragere a statutului de refugiat - Noţiunea «hotărâr[e] luat[ă] cu privire la cererea [ ... ] de 

azil» în sensul articolului 39 din această directivă - Cerere de obţinere a statutului de refugiat 

formulată de un resortisant al unei ţări terţe - Lipsa unor motive care să justifice acordarea protecţiei 

internaţionale - Respingerea cererii în cadrul unei proceduri accelerate - Inexistenţa unei căi de atac 

împotriva deciziei de a judeca cererea potrivit unei proceduri accelerate - Dreptul la un control 

jurisdicţional efectiv. 

Articolul 39 din Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime 

cu privire la procedurile din state le membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat ş i 

principiul protecţie i jurisdicţio nale efective trebuie să fie interpretate în sensul că nu se opun unei 

reglementări naţionale, precum cea în cauză în acţiunea principa l ă , potrivit căreia nu poate fi 

exercitată nicio ca le de atac autonomă împotriva deciziei a utorităţ ii naţionale competente de 

examinare a unei cereri de azil în cadrul unei proceduri accelerate atât t imp cât motivele care au 

determinat această autoritate să examineze temeinicia cererii menţionate în cadrul unei astfel de 
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proceduri pot fi supuse în mod efectiv unui control ju risdicţi onal în cadrul căii de atac al căre i obiect îl 

poate constitui decizia finală de respingere, împrejurare a cărei apreciere revine instanţei de trimitere. 

Cauza C-431/10 Comisia Europeană împotriva Irlandei. Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat 

membru - Directiva 2005/85/CE - Drept de azil - Proceduri de acordare şi de retragere a statutului 

de refugiat - Standarde minime - Netranspunere completă în termenul prevăzut. 

1) Prin neadaptarea, în termenul prevăzut, a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative 

necesare pentru a se conforma Directivei 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele 

minime cu privire la procedurile din statele membre de acord are şi retragere a statutului de refugiat , Irlanda 

nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 43 din această directivă. 

2) Obligă Irlanda la plata cheltuielilor de judecată. 

Cauza C-175/11 H.l.D., B.A./Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for 

Justice, Equality and Law Reform, lreland, Attorney General 

1. Artico lul 23 alineatele (3) şi (4) din Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind 

standardele minime cu privire la proceduri le din state le membre de acordare şi retragere a statutului 

de refugiat trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să supună unei proceduri 

prioritare sau accelerate examinarea anumitor categorii de cereri de azil definite pe baza criteriului 

cetăţeniei sau al ţă rii de origine a so licitantului, cu co ndiţia respectării principiilor de bază şi a garanţiilo r 

fundamentale vizate în capitolul li din aceeaşi directivă. 

2. Artico lul 39 din Directiva 2005/85 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei reglementări 

naţiona le precum cea în discuţie în litigiile principale, care permite unui solicitant de azil fie să introducă 

o acţiune împotriva deciziei auto rităţii decizionale la o instanţă precum Refugee Appeals Tribuna l 

(Irlanda), şi să declare apel împotriva deciziei acestuia la o instanţă superioară precum High Court 

(Irlanda), fie să conteste validitatea deciziei aceleiaşi autorităţi decizionale la High Court, ale cărei decizii 

pot face obiectul unui recurs la Supreme Court (Irlanda). 

Cauza C-239/14 Abdoulaye Amadou Tall împotriva Centre public d'action sociale de Huy, cu 

participarea: Agence federale pour l'accueil des demandeurs d'asile (Fedasil), având ca obiect o 

cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de tribunal du travail de Liege 

(Tribunalul pentru Litigii de Muncă Liege, Belgia), prin decizia din 7 mai 2014, primită de Curte la 14 

mai 2014 

Art icolul 39 din Directiva 2005/85/CE a Consi liului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime 

cu privire la procedurile din statele membre de acordare şi retragere a statutului de refugiat, citit în 

lumina artico lului 19 alineatu l (2) şi a articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene, trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei legislaţii naţionale care nu conferă efect 
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suspensiv unei acţiun i exercitate împotriva unei hotă râ ri, precum cea în discuţie în lit igiul principa l, de 

a nu examina în continuare o cerere de azil ulte rioară. 




