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Teza de doctorat „HOTĂRÂRI ALE CURȚII EUROPENE A 

DREPTURILOR OMULUI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ȘI CONSECINȚELE 

ACESTORA” este realizată de doctoranda Dediu (Nicolau) Ilinca, sub 

coordonarea ştiinţifică a domnului profesor universitar doctor h.c. ALEXANDRU 

ȚICLEA din cadrul Şcolii doctorale a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 

din Bucureşti. 

Prezenta teză de doctorat are un caracter ridicat de interes public şi este 

deosebit de oportună şi de actualitate în cadrul preocupărilor în materia abordată. 

Lucrarea înfăţişează rezultatele acestei cercetări ştiinţifice pe parcursul a cinci 

capitole, dintre care Argumentum cuprinde o parte introductivă, în care este 

precizat titlul temei alese, prezentându-se problematica tratată în cadrul lucrării şi 

justificarea abordării acestei teme, obiectivele cercetării ştiinţifice şi metodologia 

acesteia. La aceste capitole se adaugă lista resurselor bibliografice studiate în 

cursul cercetării ştiinţifice care a dus la elaborarea prezentei lucrări. 

1. Primul capitol este intitulat „CURTEA EUROPEANĂ A 

DREPTURILOR OMULUI” structurat pe paragrafe, puncte și subpucte. 

În analiza CEDO am avut în vedere importanța pe care o are de a reprezenta 

protecția celor mai importante și valoroase drepturi ale omului, întinderea 

atribuțiilor și amploarea sferei sale geografice care sunt fără precedent în istoria 

dreptului internațional.  

CEDO reprezintă principala instituție ce realizează mecanismul de control 

prevăzut de Convenție. Misiunea Curții este de a veghea atât la respectarea 

dispozițiilor Convenției, cât și a Protocoalelor suplimentare de către statele 

semnatare. 

Curtea este o instanță unică și permanentă, având sediul central  la 

Strasbourg. Totodată, Curtea își poate exercita atribuțiile în alte locuri situate pe 
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teritoriile statelor membre ale Consiliului Europei. Succesul Curții și jurisprudența 

europeană reprezintă un factor incontestabil al evoluției drepturilor omului.  

Este împărțită în 5 secții, completele de judecată fiind organizate în cadrul 

acestora. Este membru de drept al Camerei și Marii Camere, judecătorul ales din 

partea unui stat, când acesta este parte în cauză. 

2. Capitolele doi și trei sunt intitulate „HOTĂRÂRI CEDO ÎMPOTRIVA 

ROMÂNIEI ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI PENALĂ”. 

Plecând de la faptul că România a suferit numeroase condamnări la CEDO 

datorită soluțiilor eronate pronunțate de instanțele noastre naționale, am întreprins 

o analiză riguroasă a unor hotărâri soluționate de CEDO împotriva statului Român, 

și anume: hotărârile în materie civilă (hotărârile privind drepturile civile, 

patrimoniale etc.), hotărârile în materie penală (hotărârile privind condamnările, 

arestările) și erorile judiciare. 

3. Cel de-al patrulea capitol – „CONSECINȚE ALE HOTĂRÂRILOR 

CEDO”, este structurat pe paragrafe, puncte și subpuncte. 

Evident că, odată soluționate cauzele de instanța europeană, în sarcina statelor 

pârâte cad anumite obligații. Astfel, hotărârile CEDO (ca și cele ale CJUE), sunt, 

desigur, obligatorii pentru statele membre. Drept urmare, această jurisdicție 

europeană se află în conexiune cu jurisdicția statală națională; deciziile instanțelor 

europene dobândesc astfel autoritate jurisdicțională internă. 

Executarea hotărârilor se realizează prin adoptarea de măsuri care privesc 

prevenirea încălcărilor similare celor deja constatate. Când există încălcări izolate 

ce țin de un act sau de o practică contrară Convenției, este suficientă diseminarea 

hotărârii prin publicare în M. Of., prin distribuire către categoriile profesionale 

interesate ori prin distribuirea hotărârii însoțită de comentarii care preîntâmpină 

încălcări similare. 
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Executarea hotărârii în cazul unor dispoziții legale contrare Convenției 

presupune obligația statului de a abroga sau revizui normele respective care au 

condus la încălcare. În cazul existenței unor practici judiciare sau administrative 

contrare Convenției, statul este obligat să revizuiască respectivele practici potrivit 

prevederilor Curții. 

În reglementarea internă, poate fi cerută revizuirea unei hotărâri pronunțate 

asupra fondului sau care evocă fondul dacă s-a constatat de către CEDO o 

încălcare a drepturilor sau libertăților fundamentale datorată unei hotărâri 

judecătorești, iar consecințele grave ale acestei încălcări continuă să se producă. 

Acest motiv de revizuire a fost stabilit de legiuitor cu scopul de a repara 

prejudiciile cauzate persoanelor prin încălcarea drepturilor și libertăților acestora, 

constatate prin hotărârile CEDO. 

Dacă sunt îndeplinite condițiile, instanța de control judiciar admite cererea de 

revizuire, poate dispune anularea deciziei dată de instanțele inferioare, poate 

acorda daune materiale, după caz, morale, precum cheltuieli de judecată. 

Revizuirea este inadmisibilă dacă efectele dăunătoare nu mai subzistă. 

O altă consecință ce decurge din hotărârile CEDO privește răspunderea 

patrimonială pentru pagubele cauzate prin erorile judiciare. 

Atât prin prevederile constituționale, cât și prin prevederile Legii nr. 

303/2004, sunt stabilite condiţiile generale ale răspunderii patrimoniale a statului şi 

a magistraţilor pentru erorile judiciare și constatăm că sunt două instituţii diferite: 

răspunderea patrimonială a statului și răspunderea magistraților pentru erori 

judiciare. 

Așadar, ca mijloc procedural de obținere a despăgubirilor, sunt exercitate două 

acțiuni. Prima acțiune este una în despăgubiri, introdusă de victima erorii judiciare, 

care nu poate formula acțiune directă în repararea prejudiciului împotriva 

magistratului, ci împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice. 
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Acțiunea în regres, subsidiară celei menționate mai sus, se exercită împotriva 

magistratului care a determinat eroarea judiciară și are ca subiecți: statul român, 

care, în această situație va avea calitatea procesuală activă, fiind subiectul care va 

acționa pentru recuperarea prejudiciului achitat persoanei vătămate prin eroarea 

judiciară, fiind subiectul acțiunii civile protejat de aceasta. Subiectul pasiv al 

acțiunii, cel chemat să se apere în proces, pârâtul este magistratul împotriva căruia 

se exercită acțiunea civilă. 

Exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență este o condiție 

esențială pentru admisibilitatea acțiunii în regres a statului în vederea recuperării 

pagubei suferite, urmare a angajării răspunderii lui patrimoniale pentru acoperirea 

prejudiciilor cauzate justițiabililor prin erori judiciare. 

Pentru răspunderea patrimonială a statului şi magistraţilor pentru erori 

judiciare ce au ca izvor procesele penale, pe lângă reglementările mai sus arătate, 

cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate 

prin erori judiciare săvârşite în procese penale sunt stabilite de C. pr. pen. care 

prevede în Capitolul IV – Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în 

cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod 

nelegal. 

Eroarea judiciară și privarea nelegală de libertate constituie fundamentul în 

care victima poate solicita repararea pagubei materiale sau a daunei morale. 

Evident că dreptul la reparare se naște doar dacă sunt îndeplinite anumite 

condiții.  

În cazul erorii judiciare, trebuie să existe o hotărâre definitivă de condamnare, 

a uneia de achitare ca urmare a rejudecării cauzei sau să nu fi determinat 

condamnarea prin declaraţii mincinoase. 
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De asemenea, nu este îndreptățită la repararea pagubei nici persoana 

condamnată căreia îi este imputabilă în tot sau în parte nedescoperirea în timp util 

a faptului necunoscut sau recent descoperit. 

Și privarea nelegală de libertate trebuie, de asemenea, constată prin ordonanţă 

procurorului, prin încheierea definitivă a judecătorului de drepturi şi libertăţi sau a 

judecătorului de cameră preliminară și prin încheierea definitivă sau hotărârea 

definitivă a instanţei de judecată învestite cu judecarea cauzei. 

Pentru răspunderea patrimonială a statului şi magistraţilor pentru erori 

judiciare „săvârşite în alte procese decât cele penale”, în afara reglementărilor 

prevăzute de Legea nr. 303/2004, nu există o altă reglementare specială. 

În prezent, termenele pentru exercitarea acțiunii în despăgubiri diferă. În 

reglementarea procesual penală, acesta este de 6 luni și curge de la data rămânerii 

definitive a hotărârii, precum și a ordonanței sau încheierilor organelor judiciare, 

prin care s-au constatat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală de libertate, 

pe când în reglementarea procesual civilă, termenul de prescripție a dreptului la 

acțiune este de un an. 

Pentru acțiunea în regres a statului, reglementările legale nu prevăd niciun 

termen de exercitare a acțiunii. De altfel, în actuala reglementare, acțiunea în 

regres este una facultativă. 

Și în privința competenței materiale constatăm că există diferențieri. În penal, 

instanța competentă învestită cu soluționarea acțiunii pentru repararea prejudiciilor 

cauzate prin erori judiciare în materie penală este tribunalul. În materie civilă, 

determinarea competenței instanțelor care soluționează litigiile generate de erorile 

judiciare se face potrivit C. pr. civ., prin raportare la criteriul valoric al 

prejudiciului, până la 200.000 lei jud., peste această sumă trib. 

În lipsa unor dispoziții legale, în determinarea competenței instanțelor care 

soluționează acțiunea în regres, conchidem că aplicabile sunt dispozițiile generale 
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privind competența. Cea materială va fi determinată deci de valoarea  obiectului 

litigiului, iar competența teritorială este determinată în funcție de 

domiciliul/reședința pârâtului (magistrat). 

4. Cel de-al cincilea capitol privește DREPTUL COMPARAT, structurat 

pe două secțiuni, care privesc hotărârile CEDO împotriva unor state din UE, 

respectiv răspunderea statului și a magistraților pentru funcționarea justiției în 

Franța, Spania și Italia. 

Pentru identitate de rațiune, a fost întreprinsă o analiză a unor hotărâri, în 

materie civilă și penală, soluționate de CEDO și din unele țări UE pe care le-am 

avute în vedere la dreptul comparat. 

Și în Franța și Italia, statutul este ținut să repare prejudiciul cauzat de 

funcționarea defectuoasă a serviciului justiției. Regimul răspunderii civile indirecte 

a magistraților nu reprezintă, deci, o  răspundere efectivă a lor. 

Se prevede că în caz de eroare personală a magistratului, statul se poate 

întoarce împotriva magistratului. Observăm reglementarea identică cu cea din țara 

noastră. 

Astfel, în Franța, potrivit art. L. 141.1. din Codul de organizare judiciară, 

„Statul este ținut să repare paguba cauzată prin funcționarea defectuoasă a 

serviciului justiției”. Greșelile și lipsurile acestui serviciu determină ca statul să le 

ia în sarcina lui. 

Întrucât responsabilitatea magistraților nu trebuie să le afecteze independența, 

responsabilitatea statului este angajată, în primul rând, înaintea celei a persoanelor 

care înfăptuiesc justiția. Ca urmare, răspunderea statului este un obiectivă; ea 

presupune indemnizarea justițiabilului, datorită serviciului public al justiției. 

Această indemnizare, la acel moment, nu are legătură cu fapta personală a 

magistratului. 
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Ulterior însă, poate interveni răspunderea lui, în temeiul art. L. 141-3 din 

Codul de organizare judiciară, în caz de dol, fraudă, delapidare, greșeli grave sau 

pentru denegare de dreptate. 

În Italia, răspunderea civilă, potrivit Legii nr. 18/2015, va interveni pentru 

daune injuste rezultate din comportamente, acte sau ordine ale acestora ale căror 

acțiuni constituie abatere gravă sau o neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor 

lor sau rezultate dintr-o „negare a justiției”. 

Și în această țară este reglementată răspunderea directă a statului; acesta este 

acționat în instanță de către cel prejudiciat pentru daune rezultate din funcționarea 

puterii judecătorești constând în încălcarea evidentă a legii, denaturarea faptelor și 

a probelor, luarea unor măsuri asiguratorii împotriva unor persoane sau bunuri în 

afara situațiilor prevăzute de lege. 

Apoi, statul are la îndemână acțiunea în regres împotriva magistratului 

vinovat de eroarea judiciară respectivă. 

În Spania, oarecum asemănător cu cea din Franța, în conformitate cu 

prevederile Legii organice a puterii judiciare nr. 6/1985, modificată în 2015, este 

eliminată răspunderea civilă directă a judecătorilor și magistraților (noțiuni diferite 

în această țară). Pentru daunele cauzate prin exercitarea funcțiilor de către aceștia, 

în caz de eroare judiciară sau funcționarea anormală a justiției, răspunderea este a 

statului. 

Dacă daunele și prejudiciile rezultă din dol sau culpă gravă a judecătorului sau 

magistratului, Administrația Generală a Statului, după achitarea indemnizației către 

cel prejudiciat, va putea solicita, prin procedura legală stabilită, ca judecătorul sau 

magistratul să restituie sumele plătite. Pentru astfel de fapte este posibilă și 

răspunderea disciplinară a celui vinovat. 

5. Ultima parte a tezei este destinată concluziilor şi propunerilor de lege 

ferenda, urmărind identificarea eventualelor lacune sau inadvertenţe existente în 
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cadrul legislaţiei în vigoare şi indicarea unor soluţii viabile, având în vedere, în 

primul rând, modelul legislativ al diverselor ţări analizate. Concluziile sunt cele ce 

rezultă din analiza tezei întreprinse şi ţinând seama nu numai de dreptul naţional, 

dar şi de cel comparat. 

Dispozițiile legale incidente răspunderii statului și a magistraților pentru 

funcționarea justiției marchează, în mod evident, o evoluție, dovadă a preocupării 

constante a legiuitorului pentru acest domeniu, dar sunt posibile şi unele 

perfecționări, aşa cum vom sublinia în propunerile de lege ferenda care urmează. 

1. În scopul diminuării numărului de cazuri în care Statul Român este 

condamnat la CEDO pentru erorile judiciare comise de magistrați, propunem să se 

prevadă în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor 

obligativitatea pregătirii profesionale a acestora prin aprofundarea atât a 

prevederilor Convenției, cât și a jurisprudenței CEDO. 

2.  În Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară propunem să se 

instituie termene maxime de soluționare a cauzelor. 

În Cauza Pantea, Curtea a considerat că nu poate fi rezonabilă o durată de 8 

ani și 8 luni de când cauza se află pe rolul instanțelor. 

Prin instituirea unui termen maxim de soluționare a dosarului se poate evita 

astfel încălcarea drepturilor și libertăților persoanei de către organele din sistemul 

nostru judiciar. 

3. Considerăm că în Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea 

profesiei de avocat ar trebui să se prevadă expres cazurile de incompatibilități și 

nedemnități pentru exercitarea acestei profesii. 

În Cauza Mateescu, Curtea a reținut că în vreme ce prin art. 15 sunt stabilite 

cazuri de incompatibilitate pentru exercitarea profesiei de avocat cu o oarecare 

precizie, art. 14 le definește în termeni generali, făcând referire la cele care lezează 

independența și demnitatea profesiei ori bunele moravuri, iar practicarea profesiei 
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de medic nu este inclusă printre aceste ocupații și nici nu face vreo precizare 

expresă în acest sens. 

Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenție în sensul că acest text 

include și dreptul de acces la o anumită profesie, iar dispoziția corespunzătoare din 

Legea nr. 51/1995 nu este suficient de previzibilă pentru a-i permite unei persoane 

să constate că nu poate exercita simultan profesia de medic și cea de avocat. 

4. Observăm că există reglementări diferite în privința termenelor de 

exercitare a acțiunii în despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare: în 

reglementarea penală, termenul este 6 luni, pe când în cea civilă, termenul este de 1 

an. 

Remarcăm astfel inconsecvența legiuitorului, deoarece trebuie statornicit 

același termen pentru ambele materii. Propunem ca acest termen să fie de 1 an în 

ambele situații. 

5. Pentru acțiunea în regres a statului, reglementările legale nu prevăd niciun 

termen de exercitare a acțiunii. Odată cu intrarea în vigoare a propunerii de 

modificare a art. 96 din Legea nr. 303/2004, va fi înlăturată această lacună prin 

reglementarea unui termen de 6 luni, propunere la care achiesăm și noi. 

6. Ar fi necesară reglementarea cadrului legislativ privitor la competența 

instanțelor judecătorești învestite să soluționeze acțiunea în despăgubiri pentru 

recuperarea prejudiciilor cauzate prin erorile judiciare. 

În privința competenței instanței de a judeca acțiunea în despăgubiri, 

constatăm că există două reglementări diferite. În materie penală, competenta 

aparține tribunalului [art. 541 alin. (3) C. pr. pen.], iar în materie civilă nu există o 

reglementare similară în C. pr. civ. Ca urmare, în această materie determinarea 

competenței se face prin raportare la criteriul valoric al prejudiciului. 

În privința stabilirii acestui criteriu, art. 94 pct. 1 lit. k) din C. pr. civ. prevede 

că dacă valoarea prejudiciului cauzat este de până la 200.000 lei inclusiv, 
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soluționarea litigiului aparține la fond judecătoriei, iar dacă prejudiciul depășește 

această valoare, competent este tribunalul. 

În opinia noastră, nu se justifică diferența de reglementare a competenței între 

materia penală și cea civilă. Se impune o unitate de reglementare, în sensul că în 

ambele materii competența soluționării în fond a cauzei să aparțină aceleași 

instanțe, și anume tribunalului. 

7. Și în privința instanței competente învestite cu soluționarea acțiunii în 

regres a statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, împotriva magistratului, în 

prezent, există un vid legislativ. Din interpretarea textelor legale în materie, 

concluzionăm că aplicabile sunt dispozițiile generale privind competența. Cea 

materială va fi determinată de valoarea obiectului litigiului, iar competența 

teritorială aparține domiciliului/reședinței pârâtului. 

Odată cu intrarea în vigoare a propunerii de modificare a art. 96 din Legea nr. 

303/2004, va fi înlăturată această lacună. Astfel, potrivit proiectului competența de 

soluționare a acțiunii în regres revine, în primă instanță, secției civile a C. Ap. de 

la domiciliu pârâtului. În cazul în care judecătorul sau procurorul împotriva 

căruia se exercită acțiunea în regres își exercită atribuțiile în cadrul acestei curți 

sau la parchetul de pe lângă aceasta, acțiunea în regres va fi soluționată de o 

curte de apel învecinată, la alegerea reclamantului (alin. 9). Susținem adoptarea 

acestui text. 

8. Considerăm că noțiunea de magistrat trebuie atribuită exclusiv 

judecătorilor. Ne întemeiem această propunere pe art. 5 par. 3 din Convenție. 

Calitatea de magistrat implică independența sa în raport cu celelalte organe ale 

statului. Procurorul, în schimb, nu oferă garanțiile pe care noțiunea de „magistrat” 

le înglobează. Independența și imparțialitatea procurorului pot fi puse la îndoială, 

deoarece el aparține Ministerului Public, este funcționar al statului. 
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9. Obligativitatea încheierii asigurării de răspundere civilă pentru malpraxis 

de către magistrați. 

Pentru a exista garanția reală a despăgubirii Statului Român pentru erorile 

judiciare, se impune ca magistrații să fie asigurați pentru răspundere profesională, 

considerent pentru care la o viitoare modificare a reglementărilor legale, suntem de 

părere că această cerință trebuie să fie menționată expres în lege. 
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