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Supravegherea video a sălilor de curs a încălcat dreptul profesorilor 

la viață privată 
 

 

Prin hotărârea Camerei
1
 din data de 28.11.2017 în cauza Antović și Mirković împotriva 

Muntenegru (cererea nr. 70838/13), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat: 

Cu patru voturi la trei, că a avut loc o încălcare a Articolului 8 (dreptul la respectarea 

vieții private și de familie) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. 

 Cazul a vizat o plângerea formulată de doi profesori de la Facultatea de Matematică din 

cadrul Universității din Muntenegru, Nevenka Antović și Jovan Mirković, după ce au fost 

montate camere de supraveghere video în sălile de curs. Aceștia au susținut că li s-a adus 

atingere dreptului la viață privată și la protecția datelor personale. Aceștia au declarat că nu au 

putut avea niciun control efectiv asupra informațiilor colectate și că supravegherea a fost ilegală. 

Instanțele naționale au respins cererile de despăgubire, constatând că problema vieții private nu 

poate fi pusă în discuție deoarece sălile de curs în care doamna Antović și domnul Mirković au 

predat erau spații publice. 

 Curtea a respins mai întâi argumentul Guvernului potrivit căruia cauza ar fi inadmisibilă 

întrucât nu se poate ridica problema confidențialității; s-a susținut de Guvern că spațiul supus 

supravegherii este public, fiind destinat desfășurării activității profesionale. Curtea a constatat că 

anterior s-a apreciat că ,,viața privată” ar putea include activități profesionale și acesta este cazul 

doamnei Antović și domnului Mirković. Prin urmare, articolul 8 este aplicabil. 

 Pe fondul cauzei, s-a constatat că supravegherea cu camere video a reprezentat o atingere 

adusă dreptului la viață privată și că dovezile arată că supravegherea a încălcat dispozițiile 

dreptului intern. Într-adevăr, instanțele judecătorești naționale, nici măcar nu au luat în 

considerare vreo justificare legală a supravegherii deoarece au decis încă de la bun început că nu 

a existat nici o încălcare a vieții private. 

 Faptele principale / Principalele constatări 

 Reclamanții sunt cetățeni ai Muntenegrului care trăiesc în Podgorica. 

 În februarie 2011 decanul Facultății de Matematică a anunțat că a decis să instaleze 

camere de supraveghere în mai multe spații, inclusiv în sălile unde erau ținute cursuri. Mai 

                                                             
1 Conform art. 43 și 44 din Convenție, această hotărâre a Camerei nu este definitivă. Timp de trei luni de la 
comunicare, oricare dintre părți poate solicita trimiterea cauzei la Marea Cameră a Curții. Dacă o astfel de cerere 
este formulată, un complet de cinci judecători decide asupra examinării ulterioare a cazului.  În cazul în care se 
decide aceasta, Marea Cameră, va audia și va emite o decizie finală. Dacă cererea de sesizare este respinsă, 
hotărârea Camerei  va deveni definitivă în acea zi. 
Odată ce hotărârea devine definitivă, aceasta va fi trimisă Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru 
supravegherea punerii sale în executare. 
Informații suplimentare despre procesul de executare pot fi găsite aici: www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 
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târziu, în aceeași lună s-a emis o decizie conform căreia măsura este luată pentru a proteja 

oamenii și proprietățile dar și să monitorizeze procesul educațional.  

 Doamna Antović și domnul Mirković s-au adresat Agenției Pentru Protecția Datelor în 

martie, spunând că supravegherea video și colectarea datelor personale au avut loc fără 

consimțământul acestora. Aceștia au afirmat că nu văd niciun motiv pentru a se îngrijora pentru 

siguranța cuiva dar și că existau alte modalități pentru a proteja oamenii și proprietățile. De 

asemenea, au solicitat îndepărtarea camerelor de supraveghere. 

 Doi inspectori ai Agenției, inițial, au luat apărarea Facultății, dar după o obiecție ridicată 

de doamna Antović și domnul Mirković Consiliul Agenției a decis că măsura nu a fost în 

conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal din Muntenegru. 

Acesta a susținut că nu există nici un motiv rezonabil pentru supravegherea video întrucât nu este 

nici un pericol pentru oameni ori bunuri iar supravegherea procesului educațional nu se regăsea 

între motivele prevăzute de Lege. 

 În ianuarie 2012 doamna Antović și domnul Mirković au solicitat despăgubiri în instanță, 

invocând articolul 8 din Convenție (dreptul la respectarea vieții private și de familie) și dreptul 

intern. Cu toate acestea, instanțele naționale au respins cererea acestora. Acestea au considerat că 

problematica vieții private nu poate fi pusă în discuție, sălile unde au predat doamna Antović și 

domnul Mirković fiind spații publice. Datele colectate de camerele de supraveghere video nu au 

fost, prin urmare, date cu caracter personal. 

  

Reclamații, procedura și componența Curții 

Bazându-se pe articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) al Convenției 

Europene a Drepturilor Omului, doamna Antović și domnul Mirković s-au plâns că presupusa 

instalare ilegală și folosirea echipamentului video de supraveghere în auditoriile universității, 

unde țineau cursuri au încălcat dreptul la viață privată. 

Cererea a fost depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 25 octombrie 2013.  

Hotărârea a fost pronunțată de o Cameră formată din șapte judecători, compusă astfel din: 

Robert Spano (Islanda), președinte, 

Julia Laffranque (Estonia), 

Ledi Bianku (Albania), 

Nebojša Vučinić (Muntenegru), 

Paul Lemmens (Belgia), 

Jon Fridrik Kjølbro (Danemarca), 

Stéphanie Mourou-Vikström (Monaco), 

și, de asemenea, Stanley Naismith, Grefier. 
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Decizia Curții 

 Articolul 8 

 Curtea a început prin a respinge argumentul Guvernului potrivit căruia cauza este 

inadmisibilă deoarece viața privată a celor doi profesori nu poate fi pusă în discuție deoarece 

spațiile supravegheate au fost publice, fiind locații de desfășurare a muncii. Curtea a constatat că 

anterior s-a apreciat că ,,viața privată” ar putea include activități profesionale și acesta este cazul 

doamnei Antović și domnului Mirković. Prin urmare, articolul 8 este aplicabil iar cauza 

admisibilă. 

 Ulterior, Curtea a subliniat că în hotărârile anterioare a decis că noțiunea de viață privată 

poate include activități profesionale sau activități care se desfășoară în spații publice și a 

evidențiat că amfiteatrele universitare sunt locurile de desfășurare a activității profesorilor, unde 

nu numai că aceștia predau dar și interacționează cu studenții, stabilind relații și zidindu-și 

identitatea lor socială. Aceasta a menționat anterior că supravegherea video ascunsă/mascată la 

locul de muncă reprezintă o atingere adusă vieții private a angajatului și nu există nici un motiv 

să se considere altfel în ceea ce privește supravegherea video care nu este mascată sau ascunsă. 

În consecință, viața privată a doamnei Antović și a domnului Mirkovic este pusă în joc iar 

montarea camerelor de supraveghere s-a dovedit a fi o ingerință în drepturile lor. 

 Mai mult, instanțele naționale nu au examinat legalitatea măsurii luate deoarece acestea 

nu au considerat, în primul rând că ar fi implicate probleme de confidențialitate. Cu toate acestea, 

Agenția de Protecție a Datelor a considerat-o ca fiind o ingerință și au constatat că nu a fost în 

conformitate prevederile legale. Spre exemplu, legislația internă a afirmat că pot fi instalate 

camere de supraveghere pentru a monitoriza zonele de acces la sediile oficiale, totuși, în acest 

caz camerele au fost instalate în amfiteatre. 

 Legislația națională prevedea de asemenea că supravegherea ar putea fi efectuată dacă 

scopul măsurii, precum prevenirea punerii în pericol a bunurilor sau oamenilor, nu putea fi 

realizat în alt mod. Agenția de Protecție a Datelor a constatat că nu a existat un asemenea pericol 

în timp ce un alt motiv ridicat pentru luarea măsurii, supravegherea predării, nu poate fi 

fundamentat pe lege ca justificare. 

 Prin urmare Curtea a constatat că supravegherea video nu a fost în conformitate cu legea 

și că a avut loc o încălcare a articolului 8. 

  

Compensații 

 Curtea a decis cu patru voturi pentru și trei împotrivă că Muntenegru trebuie să plătească 

reclamanților câte 1000 euro fiecăruia pentru prejudiciul moral adus și la 1669,5 euro pentru alte 

costuri și cheltuieli. 

  

 Opinii separate 

Judecătorii Vučinić și Lemmens au exprimat o opinie comună concurentă. Judecătorii 

Spano, Bianku și Kjølbro a exprimat o opinie comună diferită. Aceste opinii sunt anexate la 

hotărâre. 


