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CAPITOLUL I 

Istoricul mecanismului de control de la Strasbourg si reforma introdusa de 

Protocolul 11 si Protocolul 14 la Conventia europeana a drepturilor omului 

1. Introducere 

Data de 5 mai 1949 avea sa marcheze decisiv cursul istoriei Europei, prin aparitia 

unei noi organizatii internationale si, odata cu ea, prin fundamentarea si difuzarea 

graduala, geografic si temporal, a unui sistem de valori ce avea sa plaseze in 

centrul sau omul, ca existenta individuala careia ii sunt atasate, in mod inalienabil, 

drepturi si obligatii. 

Fondat dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial de 10 state occidentale preocupate 

saa asigure reconstructia politica a Europei pe un soclu axiologic marcat dramatic 

de lectiile unei conflagratii mondiale fara precedent, Consiliul Europei a urmarit de 

la inceput edificarea unui spatiu democratic si juridic comun, organizat in jurul 

unui instrument juridic international – am numit Conventia europeana a drepturilor 

omului – si ai carui pilieri au fost denumiti foarte simplu: democratie, stat de drept 

si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Cât de profetic 

aveau sa sune, doar 7 ani mai devreme, cuvintele lui Winston Churchill, rostite in 

octombrie 1942, in timpul unei reuniuni de razboi a Cabinetului britanic: „Cât de 

indepartat poate aparea astazi acest obiectiv, am speranta ferma ca familia 

europana va actiona intr-o zi in strânsa unitate in sânul unui Consiliu al Europei. 

Astept [...] Statele Unite Europene, unde va fi posibil sa calatoresti fara 

obstacole...‖. 

Ideea unei Europe unite, este adevarat, intr-o formula, cel putin initial, mai 

restrânsa, avea sa fie potentata de efervescenta conceptuala generata de lucrarile 

Congresului Europei de la Haga din mai 1948
1
. 

NOTA 1 Raluca Miga-Besteliu, Drept international public, vol. II, Ed. C.H. Beck, 

Bucuresti, 2008, p. 203. De alfel, „mesajul catre europeni‖, adoptat la sfârsitul 

congres, mentiona urmatoarele: „Vrem o Europa unita, redata in toata dimensiunea 

sa liberei circulatii a oamenilor, ideilor si bunurilor. Vrem o Carta a drepturilor 
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omului, garantând libertatile de gândire, reunire si expresie, precum si libertatea de 

exercitiu a unei opozitii politice. Vrem o Curte de Justitie capabila de a aplica 

sanctiuni necesare pentru a face respectata Carta...‖. 

Erau astfel „fixate pietrele unghiulare ale viitorului mecanism de control la nivelul 

Europei democratice in materia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, 

respectiv o Carta a drepturilor omului si o Curte de Justitie menita sa asigure 

respectarea acesteia de catre state‖. 

 

2. Originile Conventiei 

Elaborarea unei Conventii europene a drepturilor omului (denumita in continuare 

Conventie) a corespuns inainte de toate unei alegeri de principiu, inainte de a face 

obiectul unei serii de compromisuri
1
. 

NOTA: Declaratia ministrului afacerilor externe, Robert Shuman, in timpul 

ceremoniei de semnare a Conventiei, la 4 noiembrie 1950, la Paris, este relevanta 

din acest punct de vedere: „Aceasta conventie pe care o semnam nu are in 

intregime amploarea si nici precizia pe care multi dintre noi am fi dorit-o. Oricare 

ar fi situatia, am crezut ca este de datoria noastra sa subscriem la Conventie asa 

cum este ea. Ea constituie fundatia pe care dorim sa asezam protectia persoanei 

umane impotriva tuturor tiraniilor si contra tuturor formelor de totalitarism‖. 

Ideea unei protectii regionale (europene) a drepturilor omului s-a gasit intr-adevar, 

in ultima instanta, la intersectia a doua mari curente de opinie care au marcat epoca 

de dupa razboi: militantismul pentru drepturile omului si ideea europeana. 

Dezbaterea i-a opus pe voluntaristi, doritori de a construi un sistem inedit, care, 

sprijinindu-se pe „ideea europeana, punea sub semnul intrebarii primatul 

suveranitatii si respectiv pe realisti, preocupati de a gasi solutii de acomodare cu 

susceptibilitatile de ordin statal‖. 

 

2.1. Caracterul recent al protectiei internationale a drepturilor omului 

Protectia internationala a drepturilor omului este o institutie juridica noua a 

dreptului international public, cu o vechime de numai o jumatate de secol. In raport 

cu alte institutii ale dreptului international, precum dreptul diplomatic sau dreptul 

consular, protectia internationala a drepturilor omului este extrem de tânara
1
. 

NOTa: 1 Corneliu-Liviu Popescu, Protectia internationala a drepturilor omului, 

Ed. All Beck, 2000, p. 8. 
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In dreptul intern, protectia drepturilor omului are, in unele state, o existenta de mai 

multe secole. In schimb, in planul dreptului international norme juridice privind 

protectia drepturilor omului apar abia in a doua jumatate a secolului al XIX-lea. 

Pâna la al Doilea Razboi Mondial insa nu se poate vorbi despre o institutie 

distincta a dreptului international public, si anume protectia internationala a 

drepturilor omului, deoarece normele juridice internationale in materia drepturilor 

omului sunt extrem de putine si au caracter sectorial. Astfel, exista reglementari 

internationale referitoare la drepturile omului numai in patru domenii. In doua 

dintre ele, si anume dreptul international umanitar si interzicerea sclaviei si a 

traficului de persoane, norme internationale sunt edictate inca din secolul trecut. 

Ele se multiplica ca numar si lor li se adauga, dupa Primul Razboi Mondial, reguli 

internationale in alte doua materii, protectia lucratorilor (in cadrul Organizatiei 

Internationale a Muncii) si protectia minoritatilor nationale (in cadrul Societatii 

Natiunilor). Numarul redus si aplicabilitatea sectoriala a acestor norme fac ca ele  

sa apartina „preistoriei‖ protectiei internationale a drepturilor omului
2
. 

NOTA: 2 C.L. popescu, op. cit., p. 8. 

Violarile grave, masive si sistematice ale drepturilor omului, comise de unele state 

la nivel intern, inainte si in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, au 

determinat o pozitie comuna a statelor in cadrul societatii internationale, in sensul 

ca protectia drepturilor omului nu mai poate fi lasata exclusiv in competenta, 

cu caracter discretionar, a statelor, ci se impune si o cooperare internationala 

in materie. 

Momentul nasterii protectiei internationale a drepturilor omului este repreyentat de 

adoptarea, printr-o rezolutie, la 10 decembrie 1948, la Paris, de catre Adunarea 

Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, a Declaratiei Universale a Drepturilor 

Omului. Este primul text  international cu caracter general si vocatie universala in 

materia drepturilor omului, chiar daca Declaratia nu este un tratat international, ci 

numai un act international de „soft law‖. 

Ulterior, din punct de vedere geografic, protectia internationala a drepturilor 

omului a evoluat pe doua dimensiuni, cea universala (in doua etape, prima – 

declarativa, a doua – conventionala, marcata de cele doua pacte internationale 

relative la drepturile civile si politice si respectiv la drepturile economice, sociale si 

culturale) si cea regionala. Aceasta din urma dimensiune in care apar si se dezvolta 

trei sisteme de consacrare si garantare a drepturilor omului (sistemul european, cel 

american si, in sfârsit, cel african), este cea care ne va interesa in continuare. 
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2.2. Excluderea competentei nationale exclusive in materia drepturilor 

omului si limitarea suveranitatii statului 

Inainte de a ne apleca asupra originilor Conventiei, este util sa insistam asupra 

mutatiilor aduse de noua filosofie in materia drepturilor omului la nivelul dreptului 

international public. 

Din acest punct de vedere, este de mentionat faptul ca daca dreptul international 

clasic se fundamenta pe doctrina suveranitatii si egalitatii statelor si functiona 

conform „principiilor de curtoazie pozitiva si de reciprocitate intre state‖
 1

, dreptul 

international modern al drepturilor omului a impus modelul potrivit caruia fiecare 

stat care adera la un instrument juridic accepta obligatii unilaterale in materie de 

protectie a drepturilor tuturor persoanelor care tin de jurisdictia sa. 

NOTA: 1 Donna Gomien, David Harris, Leo Zwaak, Convention européenne des 

Droits de lʼHomme et Charte sociale européene: droit et practique, Editions du 

Conseil de lʼEurope, p. 21. 

Relatie cheie pe care o creeaza dreptul international al drepturilor omului, din acest 

moment, este cea dintre stat si cetatean si nu cea dintre doua state sau guverne. 

Aceasta inseamna ca in interiorul edificiului dreptului international al drepturilor 

omului persoane are statut de subiect, mai degraba decât obiect, contrar a ceea ce 

se intâmpla in dreptul international traditional, in care statele sunt actori unele fata 

de altele, iar persoanele beneficiaza numai de o protectie in calitate de obiecte ale 

puterii discretionare a statului. 

Esenta intregului mecanism de consacrare si garantare internationala a drepturilor 

omului consta, deci, in acceptarea de state a faptului ca drepturile omului nu mai 

pot fi lasate la discretia fiecarui stat in parte, care sa poata actiona in deplina 

libertate, intr-un domeniu pe care si-l rezerva total. Dimpotriva, constiente de 

necesitatea reducerii riscului unor violari grave, masive si sistematice ale 

drepturilor omului la nivel intern, sub acoperirea unei suveranitati statale absolute, 

statele au convenit sa coopereze la nivelul international pentru a asigura 

promovarea si respectarea drepturilor omului. 

In acest fel, statul nu mai dispune de puteri absolute asupra indivizilor aflati sub 

jurisdictia sa. Dimpotriva, el este obligat sa respecte drepturile acestora, consacrate 

prin norme internationale. Suveranitatea statului este astfel limitata de normele 

juridice internationale in materia drepturilor omului, pe care statul este obligat sa le 
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respecte. Suveranitatea statului se opreste acolo unde incep drepturile omului, 

consacrate si garantate prin norme juridice internationale
1
.  

Plagiat: Mecanisme Europene de Promovare Si Protectie a Drepturilor Omului de Roxana 

Navroschi Master Drept International si European p.4 

http://www.scribd.com/doc/94358749/Mecanisme-Europene-de-Promovare-Si-Protectie-a-

Drepturilor-Omului 

NOTA: 1 Intr-o hotarâre pronuntata in 1995, Tribunalul Penal International pentru 

fosta Iugoslavie statua ca „ar fi o parodie de drept si o tradare a nevoii universale 

de justitie daca notiunea de suveranitate ar putea fi utilizata cu succes impotriva 

drepturilor omului‖ 

Se poate concluziona, prin urmare, ca in materia drepturilor omului exista o 

imbinare a dreptului international si a dreptului intern pentru consacrarea si 

garantarea acestora, de unde si necesitatea stabilirii unor relatii intre doua tipuri de 

norme juridice prezente. 

 

2.3. Istoricul mecanismului de control de la Strasbourg 

In 1945 Natiunile Unite isi fixau drept obiectiv realizarea cooperarii internationale 

„dezvoltând si incurajând respectarea drepturilor omului si a libertatilor 

fundamentale pentru toti‖
 1

.  Chiar daca verbele folosite puteau sugera o anumita 

prudenta, principiul „respectului universal si efectiv al drepturilor omului si 

libertatilor fundamentale‖ se va regasi repetat la articolul 55 cu o intentie 

programatica net consolidata. 

NOTA: 1 articolul 1 alineatul 3 al Cartei Natiunilor Unite. 

Astfel, infiintata in 1947, in virtutea articolului 68 al Cartei, Comisia drepturilor 

omului a trebuit sa elaboreze rapid Declaratia Universala a Drepturilor Omului, 

adoptata printr-o rezolutie a Adunarii Generale, votata la Paris, la 10 decembrie 

1948. 

Ramâneau de pus la punct instrumente juridice constrângatoare si mecanisme de 

control eficace. Au fost necesari treizeci de ani pentru intrarea in vigoare a celor 

doua pacte ale Natiunilor Unite. 

Astfel, dintr-o data, in fata paraliziei lucrarilor Comisiei drepturilor omului pentru 

elaborarea pactelor, pentru responsabilii occidentali s-a pus urmatoarea dilema: 

trebuie sa se continue sa se puna accentul pe aplicarea universala a Declaratiei sau 

sa se incerce realizarea unui sistem regional mai eficace? 
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In memoriile sale, Pierre-Henri Teigen isi arata dezacordul cu Renné Cassin cu 

privire la solutia aleasa: atunci când el insusi preconiza instituirea unei curti 

europene a drepturilor omului, „Renné Cassin, care se bucura de influenta asupra 

guvernelor, i se opunea viguros, pentru ca admitea cu dificultate ca poate exista in 

afara Cartei sale universale a drepturilor omului o organizatie regionala in stare sa 

acorde garantii (drepturilor omului) mai eficace‖
 2
. 

NOTA: 2 Loius-Edmond Pettiti, Emanuel Decaux, Pierre-Henri Imbert, La 

Convention Européene des Droits de lʼHomme, Ed. Economica, 1999, p. 4. 

Intr-un sens diametral opus, anumiti federalisti vedeau aceasta solutie drept 

neavenita, asa cum nota Olivier Philip in 1950: „Indicam pur si simplu ca estimam 

discutabila utilitatea unei asemenea institutii in Europa Occidentala, unde 

libertatile elementare ale omului sunt respectate. Un astfel de proiect trebuie sa 

deturneze atentia de la singura realizare care se impune: o autoritate politica 

europeana‖
 3
. 

NOTA: 3 L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, op. cit., p. 5. 

De fapt, Preambulul Conventiei europene prezinta acest instrument ca traducând 

vointa statelor europene de „a lua primele masuri proprii pentru asigurarea 

garantarii colective a anumitor drepturi enuntate in Declaratia Universala‖, dar 

subliniaza in acelasi timp existenta „unui patrimoniu comun de idealuri si traditii 

politice, de respect pentru libertate si preemineta dreptului‖. Tehnic vorbind, 

aceasta dedublare juridica intre doua serii de angajamente internationale acunde, de 

fapt, un balans intre exigentele de ordin universal si exemplaritatea si singularitatea 

Europei. 

Revenind la istoricul mecanismului de control de la Strasbourg, trebuie subliniat 

faptul ca acesta este strâns legat de evolutiile „miscarii europene‖. Relansata cu 

ocazia unei serii de mari discursuri pronuntate de Winston Churchill la 19 

septembrie 1946 la Zurich, apoi la 14 mai 1947 la Albert Hall, „miscarea 

europeana‖ s-a reunit un an mai târziu cu ocazia „Congresului Europei‖ de la 

Haga, intre 7 si 10 mai 1948. Aceste dezbateri, reunind intelectuali si oameni 

politici reprezentând comunitatile Europei, contin germenii viitoarei organizari 

pluraliste a continentului, cu referire in special la Consiliul Europei si Comunitatile 

Europene. 

Problema unei carte a drepturilor omului si a unei curti europene de justitie a fost 

discutata in cele trei comisii ale congresului (politica, economica si culturala) si in 

special in cea politica. 
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Reflectia a continuat ulterior, la Congresul de la Bruxelles din februarie 1949 al 

„miscarii europene‖, pe marginea elaborarii unui proiect de „Curte europeana a 

drepturilor omului‖. Plecând de la Declaratia Universala a Drepturilor Omului, 

recent adoptata la acel moment, „congresistii de la Bruxelles au considerat 

preferabil sa nu retina din aceasta decât articolele susceptibile de aplicare juridica. 

Cartea Europeana a Drepturilor Omului nu avea deci a se pronunta asupra 

pasajelor care nu constituiau decât simple declaratii, de principii. Plângerile urmau 

sa fie adresate unei Comisii europene a drepturilor omului, care nu ar fi sesizat 

Curtea decât in cazul in care orice incercare de conciliere s-ar fi dovedit 

imposibila. Deciziile Curtii puteau sa fie puse in executare de catre un consiliu 

european al ministrilor‖
 1
. 

NOTA: 1 L.E. Pettit, E. Decaux, P.H. Imbert, op. cit., p. 6. 

Chestiunile tehnice au fost transmise la sectiunea juridica a „miscarii europene‖, 

insarcinata sa prezinte un proiect final. Acest proiect al Conventiei europene a 

drepturilor omului a fost prezentat la 12 iunie 1949 Comitetului Ministrilor 

Consiliului Europei, care tocmai fusese creat, apoi Adunarii consultative a 

Consiliului. Este mentionat la acest punct ca aparitia Consiliului Europei isi are 

originea in activitatea „Comitetului consultativ‖, care reunea ministrii afacerilor 

externe ai celor cinci state membre ale Pactului de la Bruxelles (initiat in martie 

1948 de Franta, Marea Britanie, Belgia, Olanda si Luxemburg) si a fost concret 

rezultatul unei initiative franco-belgiene care a reusit sa depaseasca rezervele 

initiale britanice
1
. 

NOTA: 1 N.A.: Un compromis de principiu intre cei cinci a fost identificat la 

inceputul anului 1949, urmat de o conferinta largita convocata la Londra, la care au 

mai participat Irlanda, Italia, Danemarca, Norvegia si Suedia. 

In esenta, Conventia a fost in final rezultatul unei serii de navete intre Adunarea 

consultativa si Comitetul Ministrilor. Pe scurt, versiunea rezultata din activitatea 

laborioasa la nivel tehnic, in diferitele comisii si ulterior in conferinta inaltilor 

functionar, a fost supusa la 25 august 1950 aprobarii Adunarii sub forma unei 

recomandari, adoptata cu 111 voturi din 111 votanti, recomandare care dadea aviz 

favorabil, cu o serie de amendamente substantiale insa proiectului de Conventie. 

Nu fara unele ezitari fata de unele amendamente formulate de Adunare, Comitetul 

Ministrilor a decis deschiderea spre semnare a textului Conventiei aprobat de 

adunare la sesiunea sa de la Roma. Ceremonia solemna s-a desfasurat la 4 

noiembrie 1950 la Palatul Berberini, sub presedintia Contelui Sforza. Istoria retine 
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faptul ca reprezentantii Greciei si Suediei nu au putut, pentru ratiuni de ordin 

constitutional, sa semneze textul decât ulterior, la 28 noiembrie 1950, la Paris. 

A fost, consemneaza autorii, momentul incheierii unei epoci si rspectiv punctul de 

plecare pentru o alta, marcata fundamental de o noua filosofie politica, care 

dureaza si in prezent. De altfel, fruct al unei serii de compromisuri, Conventia a 

fost conceputa de la inceput ca un sistem evolutiv, din care nu puteau sa lipseasca 

declaratiile facultative sau adoptarea in timp de noi angajamente. 

 

3. Angajamente progresive si angajamente noi 

 

3.1. Angajamente progresive 

Dezvoltarea comprehensiva a sistemului presupunea, in acelasi timp, atât inrarea in 

vigoare a Conventiei, cât si acceptarea progresiva a mecanismelor facultative. 

 

3.1.1. Ratificarea Conventiei 

 

Paradoxal, Marea Britanie, care fusese cea mai reticenta in timpul lucrarilor 

preparatorii, ratifica prima Conventia, la 8 martie 1951. In 1952 se succed 

ratificarile Norvegiei, Suediei si Germaniei. In 1953 este rândul Irlandei, Greciei, 

Danemarcei, Islandei si Luxemburgului. Este interesant de mentionat ca cea de-a 

zecea ratificare, necesara intrarii in vigoare, a apartinut regiunii Sarre
1
. 

NOTA:1  Impreuna cu R.F. Germania, Sarre a fost in prima parte a anilor ʼ50 

membru asociat al Consiliului Europei; regiune germana autonoma, trecând, in 

timp, alternativ, sub administratie franceza si prusaca, este reincorporata 

Germaniei in 1957, in urma unui referendum. 

Conventia intra astfel in vigoare la 3 septembrie 1953, imediat dupa ratificarea de 

catre Sarre
2
. 

NOTA: 2. Articolul 66 par. 2 al Conventiei nu prevedea vreun interval intre 

depunerea celui de-al zecelea instrument de ratificare si intrarea propriu-zisa in 

vigoare. 

Dintre ratificarile care au urmat, merita amintit cazul Frantei. Desi aceasta tara 

jucase rolul de motor in elaborarea Conventiei, fie in stadiul procedurii 

parlamentare, prin Pierre-Henri Teigen sau la nivel de experti, prin Charles 

Chaumont, ori la momentul deschiderii spre semnare la Roma, prin Robert 
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Schuman, ulterior, in procedura de ratificare, diplomatia franceza a fost incapabila 

sa surmonteze timp de doua decenii reticentele interne- 

In mai multe reprize, serviciul juridic al „Quai dʼOrsay‖ a avut in vedere ratificarea 

Conventiei, in special in 1964 si 1969, insa abia in 1973 procedura a putut fi 

deblocata. Este semnificativa interventia in dezbaterile parlamentare de la acel 

moment a ministrului afacerilor externe, Michael Jobert, care a evocat transparent 

motivul probabil principal al lentorii anterioare a procedurii: „...o ratiune [...] care 

tine de starea de respingere pe care o manifesta administratiile, birourile in fata 

oricarui text nou, care ar veni sa bulverseze obiceiurile lor sau care ar face sa 

planeze si numai umbra unei amenintari asupra uneia sau alteia dintre dispozitiilw 

pe care le aplica cu scrupulozitate – si absolut onorabil – de un numar suficient de 

ani...‖. 

Ratificarea franceza a intervenit la 3 mai 1974 si a marcat o relansare a procesului, 

prin ratificarile efectuate de Elvetia, si „intoarcerea‖ Greciei, ambele intervenite la 

28 noiembrie 1974. Practica ulterioara a marcat o evolutie in sensul unei 

coincidente intre participarea la Consiliul Europei si ratificarea Conventiei, in 

virtutea spiritului originar, dar si al literei Statutului organizatiei de la Strasbourg. 

Practic, toti membrii recenti au semnat Conventia la momentul admiterii in 

Consiliul Europei, ratificarea si declaratiile facultative urmând dupa o faza de 

adaptare interna din ce in ce mai scurta. Asa a fost cazul României, semnatara 

simultan a Statutului Consiliului Europei si a Conventiei la 7 octombrie 1993, 

intrarea in vigoare a acesteia din urma intervenind la 20 iunie 1994. 

In prezent, Consiliul Europei numara 47 de membri  si tot atâtea ratificari ale 

Conventiei. Se poate astfel afirma ca acest instrument juridic reprezinta mai mult 

ca niciodata insusi simbolul Consiliului Europei. Aceasta simbolistica nu ar 

insemna insa nimic in realitate fara aderarea la mecanismele de control. 

 

3.1.2. Declaratiile facultative 

Cele doua elemente cu adevarat novatoare ale Conventiei respectiv acceptarea 

jurisdictiei obligatorii a Curtii Europene (articolul 46) si recursul individual 

(articolul 25), au fost supuse unei proceduri de acceptare specifica din partea 

statelor, in virtutea compromisului elaborat in sânul Comitetului Ministrilor. 

Practica statelor a fost mai degraba neomogena in materia mentionata, unele dintre 

state formulând declaratiile facultative chiar la momentul ratificarii (Irlanda, 

Danemarca), altele disociind acest demers (Suedia si Norvegia au acceptat dreptul 
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de recurs individual mult inainte de a admite si jurisdictia obligatorie a Curtii, in 

timp ce Olanda si Franta au procedat invers). 

In ceea ce priveste declaratiile in virtutea articolului 46 al Conventiei, 

angajamentul scazut al statelor a avut drept consecinta intârzierea institurii Curtii, 

care necesita, potrivit dispozitiilor articolului 56, un numar de 8 declaratii. Abia 

dupa formularea declaratiilor in 1958 de catre Luxemburg, Austria si Islanda, au 

putut fi organizate primele alegeri la curte (21 ianuarie 1959). 

Se remarca ca procesul gradual de difuzare a acestei conduite a fost mai facil in 

partea de nord a Continentului, treptat si sudul, tot mai izolat, acceptând sa se 

alinieze acestei tendinte, prin Grecia, in 1979, Cipru, in 1980, Malta, in 1987, si in 

sfârsit Turcia, in 1990
1
. 

NOTA: 1 Pentru România, ambele declaratii in virtutea articolelor 46 si 25 ale 

Conventiei, au intrat in vigoare odata cu Conventia insasi (20 iunie 1994). 

O evolutie similara s-a inregistrat cu privire la declaratiile formulate in baza 

articolului 25 al Conventiei, respectiv recursul individual la Comisia Europeana a 

Drepturilor Omului. Acceptarea articolului 25, care sa de fapt sens mecanismului 

de control al aplicarii dispozitiilor substantiale ale Conventiei, a fost realizata 

initial de o minoritate de state: Suedia (1952), Irlanda si Danemarca (1953), 

Islanda, Germania, Belgia, Norvegia (1955), Luxemburg si Austria (1958). Dintre 

celelalte state, Franta nu se dezminte, acceptând articolul 25 abia in 1981, odata cu 

Spania... 
2
. 

NOTA: 2 Declaratia formulata de Franta la 2 noiembrie 1981 este rezultatul 

initiativei ministrului justitiei de la acel moment, Robert Badinter, precum si a 

ministrului afacerilor europene, André Chandernagor. 

De altfel, reticenta franceza fata de recursul individual a servit mult timp drept 

„cautiune‖ pentru alte state (a se vedea cazurile Greciei, Turciei, Maltei si 

Ciprului). 

In ambele situatii, statele nou admise in Consiliul Europei au recurs, in general, la 

un alt tip de abordare, respectiv acceptarea  articolului 25 si 46 la acelasi moment 

cu intrarea in vigoare fata de ele a Conventiei sau la momente apropiate de acesta. 

 

3.2. Angajamente noi 

Conventia nu a constituit niciodata un sistem imobil. Din start au fost previzibile o 

serie de posibile evolutii, care ar fi urmat sa vizeze fie dispozitii de fond, fie de 

procedura. 



11 
 

In acest scop, doua tehnici juridice au stat la dispozitia statelor. Prima era cea a 

revizuirii prin intermediul protocoalelor de amendament, care modificau insusi 

textul dispozitiilor Conventiei, inainte de a „disparea‖ in textul modificat, opozabil 

tuturor, incepând cu acel moment (cazul protocoalelor 5 si 8). 

Cealalta metoda viza protocoalele aditionale, care adaugau dispozitii facultative si 

care pastrau o viata proprie, cu un nivel specific de ratificari si un cerc distinct de 

state parti (cazul primului Protocol aditional si al celor cu numerele 4, 6 sau 7). 

Uneori, au fost semnalate solutii intermediare, aparute de o maniera inopinata sau 

voluntara, care au facut sa coexiste cele doua sisteme antinomice: este cazul 

Protocolului 2, care atribuia Curtii competenta de a formula avize consultative si 

care a intrat in vigoare in 1970, atunci când toate statele parti la Conventie l-au 

ratificat. Cu toate acestea, la data ratificarii Conventiei in 1974, Franta a introdus o 

incoerenta provizorie neratificând Protocolul 2 decât in 1981, desi acesta era in 

vigoare inca din 1970, ratificat fiind la acel moment (conditie necesara) de toate 

partile la Conventie. Acest risc de distorsiune este azi imposibil, gratie practicii 

recente constând in a se impune partilor ulterioare sa accepte cele doua instrumente 

simultan, potrivit formulei folosite in cazul Cehoslovaciei, care a semnat si apoi 

ratificat Conventia „asa cum a fost ea completata prin Protocolul 2‖
 1
. 

NOTA: 1 L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, op. cit., p. 21. 

O alta situatie hibrida a reprezentat-o Protocolul 9, deschis spre semnare la 6 

noiembrie 1990 si care a intrat in vigoare dupa a zecea ratificare, desi modifica 

insasi redactarea Conventiei, aducând „noi ameliorari procedurii prevazute de 

Conventie‖. Astfel, potrivit articolului 1 al protocolului, „pentru partile la 

Conventie care sunt legate de prezentul protocol, Conventia este amendata potrivit 

dispozitiilor articolelor 2 si 5‖, care fac astfel figura de amendamente, 

completându-se in special cu articolul 48 al Conventiei. Pentru alte state, care 

ramân terti in raport cu Protocolul 9, clauzele originale ale Conventiei continua sa 

se aplice, introducându-se astfel o procedura „in doua viteze‖ in materia sesizarii 

Curtii de catre particulari. 

 

3.2.1. Drepturi noi 

Urgenta diplomatica de a semna la Roma Conventia determinase Comitetul 

Ministrilor sa amâne examinarea amendamentelor de fond, propuse in unanimitate 

de Adunarea Consultativa. Astfel, abia incheiat tratatul, a fost angajata o noua 

negociere. In cauza erau drepturile care generasera dezbaterile politice cele mai 
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dificile in sânul Adunarii, precum dreptul de proprietate, dreptul la educatie si 

garantarea alegerilor libere
1
. 

NOTA: 1 R.M., op. cit., vol. II, p. 208. 

Un nou comitet de experti in materia drepturilor omului a fost insarcinat, nu fara 

dificultati, cu redactarea noului protocol. Problema cea mai dificila a constituit-o 

imposibilitatea pentru delegatiile franceza si britanica de „a accepta o definitie a 

dreptului de proprietate incluzând in toate cazurile principiul indemnizatiei in cazul 

achitarii bunurilor private de catre stat‖. De partea sa, Suedia a insistat asupra 

faptului „ca principiile generale ale dreptului international la care face referinta 

articolul al protocolului nu se aplica relatiilor intre stat si non-resortisanti‖
 2
. 

NOTA: 2 Ibidem, p. 21. 

Textul final al Protocolului 1 a fost aprobat la 3 august 1951 de catre Comitetul 

Ministrilor, apoi transmis pentru aviz la Adunarea Consultativa, inainte de a fi 

semnat, la 20 martie 1952, de catre cele 15 (la acel moment) state membre. 

Protocolul a intrat in vigoare in 1954, dupa cea de-a zecea ratificare. Semnalam 

numai situatia izolata a Elvetiei, care a semnat instrumentul abia in 1976, fara 

urmari in materia procedurii de ratificare. 

A fost nevoie sa se astepte pâna in 1963 pentru a fi adoptate o serie de trei noi 

protocoale, dintre care Protocolul 4 „care recunostea anumite drepturi si libertati, 

altele decât cele care figurau deja in Conventie si in primul Protocol aditional‖, a 

fost deschis spre semnare la 16 septembrie 1963, pentru a intra in vigoare in 1968. 

Acesta este in esenta consacrat libertatii de circulatie si garantiilor in materia 

expulzarii. Nici pâna in preyent acest protocol nu a fost semnat/-ratificat de toate 

statele membre. 

Un nou val de protocoale a marcat debutul anilor ʼ80, incepând cu Protocolul 6 

privind abolirea pedepsei cu moartea, adoptat la 28 aprilie 1983 si intrat in vigoare 

la 1 martie 1985. Si aici, intr-o materie considerata mult timp delicata, procedura 

de semnare/ratificare nu a  inregistrat, intr-o serie de cazuri, decât progrese foarte 

lente in timp (Turcia, Cipru, Marea Britanie, Polonia, Ucraina, Federatia Rusa 

etc.). 

Un an mai târziu, Protocolul 7 va enumera o serie de drepturi noi, inspirate in 

special din Pactul Natiunilor Unite privind drepturile civile si politice, in scopul de 

a umple lacunele Conventiei. Deschis spre semnare la 22 noiembrie 1984, 

protocolul a intrar in vigoare la 1 noiembrie 1988. 
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Dupa 1990, o parte a doctrinei si-a pus tot mai des intrebarea daca, dincolo de 

aceste adaugiri la Conventiei, evident importante, dar punctuale, nu ar fi cazul sa 

fie promovata o atitudine mai „radicala‖. Motivatia consta din faptul ca accentul 

pus pe drepturile civile si politice a condus la neglijarea protectiei drepturilor 

economice si sociale. Dihotomiei existente intre cele pacte ale Natiunilor Unite 

corespunde, in plan european, cea intre Conventie si Carta sociala. Se apreciaza in 

acest context ca aceasta repartitie de roluri, fondata pe ratiuni de ordin practic, dar 

si de ordin ideologic, si-a dovedit limitele. Impasul este dublu, atunci când 

constatam ca orice luare in considerare a drepturilor sociale „justitiabile‖ de catre 

Comitetul Director al Drepturilor Omului (CDDH) de la Strasbourg
1
 se loveste de 

argumente fondate pe specificitatea Cartei Sociale, in timp ce orice reforma 

profunda a Cartei este amânata pentru a nu concura sistemul Conventiei... 

Mentionam ca toate initiativele promovate in ultimii ani la Comitetul Ministrilor au 

intâmpinat aceeasi inflexibila rezistenta, paradoxal mai ales din partea statelor 

fondatoare, cu democratie consolidata (s-au „distins‖ in special Franta si Marea 

Britanie). 

NOTA: 1 Structura la nivel de experti guvernamentali, gestionata „tehnic‖ in 

cadrul secretariatului general al Consiliului Europei, dar subordonata „politic‖ 

deciziei Comitetului Ministrilor. 

Ultimii ani au adus doua noi protocoale aditionale, ambele intrate recent in 

vigoare, respectiv Protocolul 12 privind nediscriminarea
2
 (al carui text a fost dificil 

adoptat de Comitetul Ministrilor din cauza opozitiei unor state fondatoare) si 

Protocolul 13 privind abolirea definitiva a pedepsei capitale (inclusiv in timp de 

razboi)
 3
. 

NOTA: 2 Intrat in vigoare la 1.04.2005. 

NOTA: 3 Intrat in vigoare la 1.07.2003. 

 

3.2.2. Proceduri modificate 

Paralel cu dezvoltarea contenciosului, era necesara adaptarea mecanismelor de 

garantare a drepturilor. De la inceput amendamentele ramasersera punctuale, 

indiferent ca vorbim de Protocolul 3, adoptat la 6 mai 1963 si intrat in vigoare la 

21 septembrie 1970, de Protocolul 5, adoptat la 20 ianuarie 1966 si intrat in 

vigoare la 20 decembrie 1971 sau chiar Protocolul 8, adoptat la 19 martie 1985 si 

intrat in vigoare la 1 ianuarie 1990. Exigenta de unanimitate a partilor a generat un 

ritm lent de intrare in vigoare a reformelor, fie ele modeste
1
. 
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NOTA: 1 Protocolul 3 promova, de exemplu, suprimarea existentei unei 

„subcomisii de sapte membri...‖ (fostul articol 29). 

Dificultatile de a pune in aplicare asemenea „reforme‖ au constituit un argument 

facil pentru a amâna cât mai mult o reasezare mai ambitioasa a intregului sistem, in 

primul rând cu privire la fuzionarea Comisiei si a Curtii. In acelasi timp, 

„sufocarea‖ Curtii de multimea de recursuri individuale a devenit la acel moment 

un pretext pentru a refuza orice reforma care urmarea crearea de noi drepturi. Acest 

cerc vicios a putut servi drept alibi statelor intr-o perioada tranzitorie. Evolutiile si 

provocarile de pe Continent, in principal dupa 1990, au obligat Consiliul Europei 

sa reactioneze, pentru a oferi solutii rapide si adaptate, asa cum procedasera  

„pionierii‖ din 1949. 

Esenta problemei a constituit-o o mai buna repartitie a rolurilor, prima vizata fiind 

insasi Comisia si comptentele sale. Apoi, dispozitiile Protocolului 2, care 

permiteau Curtii sa formuleze avize consultative, puteau, potrivit doctrinei de 

specialitate, sa fie mai bine utilizate de catre Comitetul Ministrilor. 

O alta chestiune ridicata a fost aceea a folosirii mai frecvente a misiunilor de „facts 

finding‖
 2

, in teren, inclusiv de state terte, dornice sa se opuna unei proceduri ad-

hoc. 

NOTA: 2 A se vedea practica folosita pe scara tot mai larga dupa 1990 de 

Adunarea Parlamentara (cu rezultate preluate si de Curtea Europeana) in procedura 

de admitere a noilor membri din Europa Centrala si de Est, prin trimiterea unor 

echipe de „eminenti juristi‖ pentru examinarea situatiei interne in materia 

drepturilor omului din statele candidate la aderare. Rapoartele au fost, de regula, 

incredintate in tandem unui judecator la Curte si unui membru al Comisiei. 

Evolutiile conventionale si institutionale la Strasbourg au confirmat in general 

evaluarile respective, fie ca a fost vorba de aparitia Protocolului 11, de utilizarea de 

catre Curte a misiunilor in teren pentru elucidarea faptelor invocate in diferite spete 

etc. 

Concluzionând protocoalele adoptate pâna in prezent care trateaza chestiuni de 

procedura sunt numerele 3, 5, 8, 9, 10, 11, fiind axate pe ameliorarea eficacitatii 

administrative a organelor Conventiei, largirea accesului persoanelor la Curte, 

reducerea la minimum a controlului politic al procesului de catre Comitetul 

Ministrilor si alte chestiuni similare. 

 

3.2.3. Interpretari ale Conventiei si jurisprudente noi 
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„Conventia este un instrument viu, care trebuie interpretat in lumina conditiilor 

vietii actuale”
 1
. 

NOTA: 1 Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Tyrer (1978). 

Concluzia de mai sus a Curtii a plecat de la un adevar general acceptat de catre 

practicieni si in doctrina, si anume ca imobilismul ar fi echivalentul „mortii‖ 

Conventiei. Aceasta a fost, de altfel, conceputa de la inceput drept un compromis 

dinamic, deschis evolutiilor care, la un anumit moment, nu intrunisera sprijinul 

politic necesar. 

Pe lânga sursele de dezvoltari evocate deja (drepturi noi, proceduri ameliorate), se 

cuvine sa mentionam si o a treia dimensiune, care decurge din caracterul viu al 

organismului Conventiei. Capacitatea de interpretare de catre organele Conventiei 

(Curtea si fosta Comisie) a dispozitiilor acesteia, realizata nu in abstract, ci in 

strânsa legatura cu realitatile lumii cotidiene si mutatiile care au loc, a permis 

dezvoltarea in timp a unei jurisprudente bogate, cu solutii, in unele cazuri sensibil 

diferite fata de cele inspirate de realitatile din urma cu câteva decenii. Nu exista 

nicio contradictie in aceste evolutii, explicatia constând in fapt in tehnica 

remarcabila de redactare a textului Conventiei, care a permis o libertate de miscare 

in timp in jurul aceluiasi text din partea judecatorilor Curtii. 

Iata de ce sistemul de protectie al Conventiei a constituit sursa celei mai bogate 

jurisprudente internationale in materia drepturilor omului. Se spune, totodata, ca 

zecile de ani de jurisprudenta interpretativaau produs o cazuistica mai sofisticata 

deât cele  oricarui alt instrument juridic international in materie. 

NOTA:2 D. Gomien, D. Harris, L. Zwaak, op. cit., p. 23. 

S-ar putea spune, citând aceiasi autori (chiar daca s-ar putea afirma ca este o 

viziune simplista a Conventiei), ca teoria si practica Conventiei europene a 

drepturilor omului sunt cele mai apropiate celor ale Curtii Supreme a Statelor 

Unite, in raport cu alte sisteme interne in vigoare in Europa. Jurisprudenta 

Comisiei (inainte de intrarea in vigoare a Protocolului 11) si Curtii Europene 

constituie cheia pentru a intelege Conventia. Rolul acestor organe consista in 

interpretarea Conventiei, contrar judecatorilor britanici si majoritatii judecatorilor 

Commonwealth-ului, al caror rol este de a aplica legea astfel cum a fost adoptata 

de puterea legislativa. Este clar totusi ca nu exista o putere legislativa 

internationala care adopta o legislatie internationala. Comisia se simtea legata de 

hotarârile Curtii care, la rândul sau, era legata intr-o anumita masura, insa nu 

absoluta, de propriile-i precedente. 
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4. Structura mecanismului de control 

Prezentarea structurii mecanismului de control de la Strasbourg necesita o separare 

a perioadelor avute in vedere, respectiv inainte si dupa intrarea in vigoare a 

Protocolului 11 si respectiv dupa intrarea in vigoare a Protocolului 14. 

 

4.1. Mecanismul de control inainte de Protocolul 11 

4.1.1.Comisia Europeana a Drepturilor Omului 

Aminteam mai devreme ca ideea unei Carte europene a drepturilor omului si a unei 

Curti de Justitie a facut obiectul examinarii aprofundate de „miscarea europeana‖, 

care, la 12 iulie 1949, avea sa supuna Comitetului Ministrilor un proiect de 

Conventie europeana a drepturilor omului, cât si o Comisie europeana a drepturilor 

omului, pe care reclamantii trebuiau sa o sesizeze in prealabil
1
. 

NOTA: 1 Articolul 19 al Conventiei nemodificate de Protocolul 11. 

La acestea s-au adaugat competentele acordate Comitetului Ministrilor, asa incât s-

a ajuns la o structura tripartita, bazata pe partajarea atributiilor in materia protejarii 

drepturilor omului consacrate prin Conventie. 

In ceea ce priveste Comisia, care a functionat „de jure‖ pâna la intrarea in vigoare a 

Protocolului 11 la Conventie (1 noiembrie 1998)
 1

, era construita ca un organ cu 

caracter independent, cu natura parajudiciara si activitate nepermanenta si având 

rol de filtraj al litigiilor privind violarea drepturilor omului. Comisia era dotata cu 

competenta materiala generala (toate drepturile consacrate de Conventia europeana 

a drepturilor omului, deci in materia drepturilor civile si politice) si cu competenta 

teritoriala limitata la nivel teritorial regional european. 

NOTA: 1 „De facto‖, Comisia si-a incetat existenta un an mai târziu, la 1 

noiembrie 1999, in „perioada de gratie‖ scursa pâna la acest moment fiind 

gestionate o serie de dosare aflate pe rol. 

Comisia a fost abilitata sa respinga din oficiu cererile reclamantilor care nu au 

epuizat caile de recurs intern sau care, dupa acest moment, au lasat sa se scurga un 

termen mai mare de sase luni pâna la sesizarea mecanismului de la Strasbourg. In 

plus, autorizatia Comisiei era necesara pentru ca reclamantul sa poata introduce o 

actiune la Curte. Propunerea de a se crea nu numai o Curte a drepturilor omului, 

dar si o Comisie, a rezultat din dorinta de a se para criticile potrivit carora Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului risca sa fie sufocata de litigii neserioase si chiar 

ca functiile sale sa fie exploatate in scopuri politice. 
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Din aceasta cauza, crearea unei Comisii nu a fost o chestiune litigioasa la 

momentul elaborarii Conventiei, dimpotriva, opozitiile vizând crearea Curtii fiind 

numeroase, estimându-se chiar ca o astfel de institutie nu ar corespunde nevoilor 

reale ale statelor membre. 

Potrivit dispozitiilor initiale ale Conventiei, Comisia Europeana a Drepturilor 

Omului se compunea dintr-un numar de membri egal de cel al statelor parti la 

Conventie. Comisia nu putea cuprinde mai mult de un resortisant al aceluiasi stat. 

Membrii Comisiei erau alesi de Comitetul Ministrilor cu majoritate absoluta de 

voturi de pe o lista de nume intocmita de Biroul Adunarii Parlamentare, fiecare 

grup de reprezentanti ai statelor parti la Conventie in Adunare prezentând trei 

candidati, din care cel putin doi având cetatenia statului respectiv. Mandatul era de 

sase ani, reeligibil. 

Membrii Comisiei functionau cu titlu individual si se bucurau, in timpul exercitarii 

functiilor lor, de privilegiile si imunitatile prevazute la articolul 40 din statutul 

Consiliului Europei si in acordurile incheiate in baza acestui articol. Comisia se 

reunea atunci când circumstantele o cereau, urmare convocarii secretarului general 

al Comisiei Europei. Sediul era la Strasbourg. 

Dispozitiile initiale ale Conventiei referitoare la organizarea Comisiei au fost 

modificate prin mai multe protocoale la Conventie. 

Cu titlu de exemplu, Protocolul 8 a introdus exigenta ca cei care candideaza pentru 

Comisie sa se bucure de cea mai inalta consideratie morala si sa indeplineasca 

conditiile cerute pentru exercitarea de inalte functii judiciare sau sa fie persoane 

recunoscute pentru competentele lor in drept national sau international. Pe intregul 

parcurs al exercitarii mandatului lor, membrii Comisiei nu pot sa isi asume functii 

incompatibile cu exigentele de independenta, de impartialitate si de disponibilitate 

inerente acestui mandat. 

Am aratat mai sus conditiile necesare pentru ca Comisia sa retina o plângere. In 

cest caz, daca nu se ajunge la o reglementare amiabila, Comisia poate redacta un 

raport (articolul 31 modificat al Conventiei) continând avizul sau refertor la 

eventuale incalcari ale dispozitiilor Conventiei si propuneri, pe care il adreseaza 

Comitetului Ministrilor si partilor interesate. Raportul nu are valoare obligatorie, 

dar in practica a prejudecat de cele mai multe ori deciziile Comitetului 

Ministrilor/Curtii Europene. 

Protocolul 11 a schimbat profund sistemul institutional, fuzionând Comisia si 

Curtea. Atributiile Comisiei sunt preluate de noua Curte. In mod evident, al doilea 
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Protocol aditional la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului 

Europei (care ii va avea in vedere exclusiv pe membrii Comisiei (precum si 

dispozitiile referitoare la membrii Comisiei din al cincilea Protocol aditional la 

Acordul general au incetat sa mai produca efecte juridice la data incetarii existentei 

Comisiei Europene a Drepturilor Omului, devenind caduce
1
. 

NOTA: 1 C.L. Popescu, op. cit., p .77. 

 

4.1.2. Curtea Europeana a Drepturilor Omului 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului este un organ al Consiliului Europei, 

creat, insa, ca si fosta Comisie, nu prin Statutul Consiliului Europei, ci prin 

Conventia europeana a drepturilor omului. Acest instrument, in forma sa initiala, 

prevedea crearea Comisiei si a Curtii ca organe ale Consiliului Europei. 

Curtea a fost instituita de Conventie in vederea asigurarii respectarii 

angajamentelor statelor parti. Este vorba de un organ jurisdictional, specializat in 

materia drepturilor omului, cu activitate nepermanenta si cu jurisdictie facultativa. 

Ea are competenta materiala generala (toate drepturile consacrate de Conventia 

europeana a drepturilor omului, deci in materia drepturilor civile si politice) si 

competenta teritoriala limitata la nivel regional european. 

Potrivit dispozitiilor initiale ale Conventiei, Curtea se compune dintr-un numar de 

judecatori egal cu cel al statelor membre ale Consiliului Europei. Curtea nu poate 

cuprinde mai mult de un reortisant al aceluiasi stat. Se observa ca, spre deosebire 

de fosta Comisie, compusa dintr-un numar de membri egal cu numarul statelor 

parti la Conventie, Curtea cuprinde un numar superior de membri, si anume un 

numar de judecatori egal cu acela al statelor membre ale Consiliului Europei, 

indiferent daca acestea sunt su nu parte la Conventie. In fapt, in ultimii ani de 

functionare a mecanismului, anterior reformei operate de Protocolul 11, aceasta 

distinctie isi pierde relevanta, intrucât toate statele membre ale Consiliului Europei 

sunt parti la Conventia europeana a drepturilor omului. 

Membrii Curtii sunt alesi de Adunarea Parlamentara, cu majoritatea voturilor 

exprimate, de pe o lista de persoane prezentata de membrii Consiliului Europeim 

fiecare dintre acestia trebuind sa se bucure de cea mai inalta consideratie morala si 

sa indeplineasca acele conditii cerute pentru exercitarea de inalte functii judiciare 

sau sa fie juristi posedând o competenta notorie. Mandatul are o durata de noua ani 

si este reeligibil. 
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Membrii Curtii se bucura, pe perioada exercitarii functiilor lor, de privilegiile si 

imunitatile prevazute in articolul 40 din statutul Consiliului Europei si in acordurile 

incheiate in baza acestui articol. 

Formatiunea jurisdictionala prin care Curtea isi exercita atributiile este Camera, 

constituita din 7 judecatori. 

Exista si institutia judecatorului ad-hoc. Din compozitia Camerei face parte, din 

oficiu, judecatorul care este cetatean al statului parte interesat, iar in lipsa acestuia, 

o persoana desemnat[ de statul parte interesat, la alegerea sa, pentru a functiona in 

calitate de judecator. 

Sediul Curtii Europene a Drepturilor Omului este la Strasbourg. 

Este interesant de mentionat faptul ca, desi Conventia a intrat in vigoare la 3 

septembrie 1953, primele alegeri la Curte n-au avut loc decât abia in 1959, pentru 

ca, in virtutea articolului 56, alegerile puteau interveni numai dupa ce opt parti 

contractante au recurs la declaratiile de recunoastere a jurisdictiei obligatorii a 

Curtii
1
. 

NOTA: 1 La 3 septembrie 1958, Austria a devenit a opta parte contractanta care a 

formulat o declaratie in acest sens. 

Tehnic vorbind, Curtea se reuneste de fiecare data când este sesizata cu un caz si 

cel putin o data pe an. In realitate, Curtea se reunea anual aproximativ acelasi 

numar de zile ca si Comisia. Cele mai multe afaceri sunt examinate, spuneam, de 

camere compuse din 7, ulterior 9 judecatori
2
. 

NOTA: 2 Modificare adusa de Protocolul 8. 

Atunci când o afacere particulara ridica chestiuni grave de interpretare a 

Conventiei, o camera se poate desista in favoarea unei Mari Camere, compusa din 

19 judecatori, care, la rândul sau, poate ordona trimiterea in fata plenului Curtii
3
. 

NOTA: 3 Articolul 51 al Regulamentului Curtii. 

In aceste din urma cazuri, organul in fata caruia cazul a fost deferit poate statua fie 

numai asupra chestiunii care a dat nastere desesizarii, fie poate sa examineze cauza 

in intregimea sa. Hotarârile adoptate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului 

sunt obligatorii si se transmit Comitetului Ministrilor, care supravegheaza 

respectarea acestora de catre statele vizate
4
. 

NOTA: 4 Articolele 53 si 54 ale Conventiei. 

Dispozitiile initiale ale Conventiei referitoare la organizarea Curtii au fost 

modificate, inainte de reforma operata prin Protocolul 11, prin mai multe 

protocoale. 
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Prin Protocolul 2 la Conventie, de exemplu, a fost atribuita Curtii, alaturi de 

competenta jurisdictionala, si o competenta consultativa. Curtea statueaza asupra 

cererilor de aviz consultativ in sedinta plenara. 

Potrivit Protocolului 8, membrii Curtii isi exercita functiile cu titlu individual. Pe 

intreaga durata a exercitarii mandatului lor, ei nu pot sa isi asume functii 

incompatibile cu exigentele de independenta, impartialitate si cele de 

disponibilitate inerente acestui mandat. 

In ceea ce priveste jurisdictia Curtii, articolul 45 mentioneaza faptul ca aceasta 

jurisdictie vizeaza toate cauzele privind interpretarea si aplicarea Conventiei cu 

care Curtea este sesizata de catre statele membre sau Comisie conform dispozitiilor 

articolului 48
1
. 

NOTA: 1 Odata cu intrarea in vigoare a Protocolului 9 pentru toate statele parti la 

Conventie articolul 48 a fost modificat si a integrat dreptul de a sesiza Curtea 

pentru particulari, grupuri de particulari si organizatii neguvernamentale. 

Redactarea acestui articol pare a indica faptul ca competenta Curtii este foarte 

larga, dar, intr-o lectura coroborata cu articolul 47, care prevede ca aceasta Curte 

„nu poate fi sesizata cu o afacere decât dupa incheierea procedurii in fata 

Comisiei‖, putem deduce ca jurisdictia Curtii nu este una originara, ci una derivata 

din jurisdictia Comisiei. Cu toate acestea, Curtea se considera competenta sa 

reexamineze orice chestiune deja examinata de catre Comisie. Se poate deci 

intâmpla ca Curtea sa decida ca nu poate examina pe fond o plângeer pentru ca una 

dintre conditiile de admisibilitate nu a fost indeplinita
2
. 

NOTA: 2 A se vedea afacerea „De Wilde, Ooms si Versyp contra Belgia‖ 

(afacerea vagabondajului) din 18 iunie 1971. 

In sfârsit, consideram necesar sa evocam din nou, la acest punct, articolul 46 

privind declaratiile de recunoastere a jurisdictiei obligatorii a Curtii. Un stat poate 

decide sa faca in acest sens o declaratie neconditionata fondata pe reciprocitate cu 

unul sau mai multe state contractante sau o declaratie pe o durata determinata. 

 

4.1.3. Comitetul Ministrilor 

Comitetul Ministrilor, spre deosebire de Comisie sau Curte, nu a fost instituit odata 

cu adoptarea Conventiei europene. Comitetul este organul decizional si executiv al 

Consiliului Europei. Conform Statutului acestei organizatii, Comitetul Ministrilor 

se compune din toti ministrii afacerilor externe ai statelor membre ale Consiliului
3
. 

NOTA: 3 R.M. Besteliu, op. cit., vol. II, p. 205. 
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Pe cale de consecinta, contrar membrilor Comisiei si Curtii, membrii Comitetului 

Ministrilor functioneaza in calitatea lor de reprezentanti ai guvernelor si nu de 

experti in materia drepturilor omului. Ministri se reunesc de doua ori pe an la 

Strasbourg. In timpul perioadelor care separa reuniunile, activitatea este delegata 

unor inalti functionari, de regula reprezentanti permanenti ai guvernelor pe lânga 

Consiliul Europei
1
. Sedintele Comitetului nu sunt de regula publice. 

NOTA: 1 Acestia formeaza asa-numitul Comitet al Delegatiilor Ministrilor, care se 

reuneste de regula saptamânal. 

Comitetul Ministrilor exercita un larg evantai de functiuni in sânul Consiliului 

Europei si, in consecinta, numai o parte a activitatii sale vizeaza direct functionarea 

Conventiei europene a drepturilor omului. Cu toate acestea, Comitetul exercita si 

alte functiuni care afecteaza indirect functionarea Conventiei. De exemplu, 

Comitetul Ministrilor este insarcinat cu aprobarea bugetului Consiliului Europei, 

inclusiv a cheltuielilor impuse de functionarea organelor Conventiei. In vechea 

redactare a Conventiei, Comitetul alege membrii Comisiei Europene a Drepturilor 

Omului. Comitetul fixeaza indemnizatia ce trebuie platita judecatorilor Curtii. 

Una dintre competentele specifice exercitate de Comitet in domeniul drepturilor 

omului decurge direct din articolul 8 din Statutul Consiliului Europei. Acest articol 

impune Comitetului sa controleze respectarea obligatiilor continute in articolul 3 

din Statut, respectiv toti membrii Consiliului Europei „recunosc principiul 

preeminetei dreptului si principiul in virtutea caruia orice persoana plasata sub 

jurisdictia sa trebuie sa se bucure de drepturile omului si libertatile fundamentale‖. 

Inainte de intrarea in vigoare a Protocolului 11, Competenta Comitetului 

Ministrilor era, intr-o anumita maniera, o competenta alternativa, in sensul ca putea 

adopta propria decizie cu privire la existenta sau inexistenta unei violari a 

Conventiei atunci când statul in cauza intr-o afacere nu recunoscuse jurisdictia 

Curtii sau in toate cazurile in care Curtea nu fusese sesizata nici de catre Comisie, 

nici de catre o inalta parte contractanta valabila si nici pentru statele fata de care 

Protocolul 9 intrase in vigoare, de catre persoane fizice, organizatii 

neguvernamentale sau grupuri de particulari care sesizeaza Comisia. 

Aceasta competenta quasi-judiciara conferita Comitetului Ministrilor poate intra 

uneori in conflict cu compozitia si competentele primare tipic politice ale 

acestui organ. Totusi, dat fiind faptul ca autorii Conventiei au prevazut 

posibilitatea de a recunoaste jurisdictia Curtii, au fost obligati sa prevada o 

modalitate alternativa de a finaliza procedurile antamate prin introducerea unei 



22 
 

plângeri la Comisie. Singura solutie acceptabila pentru statele membre care au 

refuzat sa recunoasca jurisdictia Curtii era calea politica a  Comitetului Ministrilor. 

Chiar daca exista posibilitatea unei strânse implicari a Comitetului in aplicarea 

Conventiei, Comitetul decide rareori urmarirea unei afaceri din oficiu. In prima 

perioada dupa adoptarea Conventiei, Comitetul juca un rol mai activ decât in 

perioada actuala, in parte pentru ca recunoasterea jurisdictiei Curtii se lovea de 

multe ezitari, in parte pentru ca Comisia insasi era putin favorabila sa transfere 

cauzele la Curte. Ulterior, totusi, Comitetul nu a jucat prea des un rol activ in 

tratarea unei cauze si, in quasi-totalitatea cazurilor, a urmat concluziile raportului 

Comisiei. Comitetul Ministrilor este competent sa controleze executarea hotarârilor 

Curtii, dar n-are puterea de a influenta continutul acestor hotarâri sau de deroga de 

la caracterul lor constrângator. 

In esenta, comptenta de supraveghere a executarii hotarârilor Curtii acordata 

Comitetului Ministrilor de articolul 54 al Conventiei se traduce in concret prin 

supravizarea reformelor legislative sau administrative adoptate de state in raspuns 

la o constatare a violarii Conventiei sau, in cazul hotarârilor care acorda o 

„satisfactie echitabila‖ in virtutea articolului 50, la a se asigura ca statul a efectuat 

plata sumei catre persoana in cauza, in termenul indicat de Curte. 

Este de la sine inteles ca Comitetul, in cadrul acestui articol, trateaza numai 

hotarârile prin care Curtea a concluzionat ca exista o violare a Conventiei, precum 

si pe cele prin care o afacere este radiata de pe rolul Curtii ca urmare a incheierii 

unei reglementari amiabile intre parti. 

 

4.2. Mecanismul de control dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11 

4.2.1 Motivatiile adoptarii Protocolului 11 

De la intrarea in vigoare a Conventiei si pâna la inceputul anilor ʼ90 numarul 

partilor Contractante aproape s-a triplat. Acest lucru  antrenat, pe cale de 

consecinta, o crestere exponentiala a numarului de cazuri pendinte la Comisie si 

Curte, ceea ce a impus, in ultima instanta, necesitatea unei reforme a sistemului de 

control
1
. 

NOTA: 1 A se vedea si motivatiile expuse in raportul explicativ al Protocolului 11. 

Aceste reforme vizaz, in esenta, ameliorarea eficacitatii mijloacelor de protectie, 

scurtarea procedurilor si mentinerea nivelului actual de calitate a protectiei 

drepturilor omului. 
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Este interesant de amintit faptul ca numarul de plângeri inregistrate de Comisia 

Europeana a Drepturilor Omului a crescut la 401, in anul 1981, la 2037, in 1993, 

tendintele de crestere fiind explicabile nu doar prin cresterea numarului de state 

parti la Conventie, dar si prin cresterea gradului de notorietate la nivelul opiniei 

publice a mecanismului de control de la Strasbourg. 

Pe acest fundal, s-a constatat statistic ca intârzierea acumulata in examinarea 

cauzelor aflate pe rolul Comisiei devine excesiva ( cu consecinte serioase pentru 

procedurile in fata Curtii), la sfârsitul sesiunii din ianuarie 1994 fiind pendinte 

2672 de cauze, dintre care 1487 nu fusesera deloc examinate. Era nevoie in medie, 

la acel moment, de 5 ani pentru analiza unei cauze pâna la decizia finala a Curtii 

Europene a Drepturilor Omului sau a Comitetului Ministrilor. 

Daca inainte de 1988 nu au fost anual mai mult de 25 de cauze deferite Curtii, s-a 

ajuns la 31 in anul 1989, 61 in anul 1990, 93 in anul 1991, 50 in anul 1992 si 52 in 

anul 1993. De asemenea, daca la sfârsitul anului 1992 pe rolul Comitetului 

Ministrilor se aflau, pentru decizie de fond, 15 cauze, numarul lor atingea 189 la 

sfârsitul anului 1993. 

Raportul explicativ al Protocolului 11 arata ca infiintarea unei Curti unice avea ca 

scop si suprimarea dublei activitati existente (in fata Comisiei si respectiv in fata 

Curtii), precum si a anumitor termen inerente sistemului inainte de realizarea 

reformei. In sfârsit, se urmarea intarirea elementelor judiciare ale sistemului prin 

eliminarea posibilitatii ca un organ esentialmente politic (Comitetul Ministrilo) sa 

ia si decizii cu caracter quasi-judiciar. 

 

4.2.2. Scurt istoric 

Posibilitatea unei fuziuni a Comisiei si a Curtii a fost evocata pentru prima data in 

mod oficial in iulie 1982, la cea de-a 8-a reuniune a Comitetului de experti DH-PR 

pentru ameliorarea procedurilor Conventiei europene a drepturilor omului, in 

cursul unui schimb de vederi cu reprezentantii Comisiei Europene a Drepturilor 

Omului. Aceasta posibilitate a figurat apoi pe lista intocmita de Comitetul DH-PR 

a reformelor care trebuie intreprinse pe termen lung. La nivel politic, ideea fuziunii 

este evocata pentru prima data la Conferinta ministeriala europeana asupra 

drepturilor omului, tinuta la Viena, in luna martie 1985. 

Discitiile pe aceasta tema au evoluat in anii ce au urmat intre palierul politic 

(Comitetul Ministrilor si Adunarea parlamentara) si cel tehnic (Comitetul Director 

pentru Drepturile Omului – CDDH si respectiv DH-PR). 
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Dupa epuizarea tuturor dezbaterilor de ordin tehnic derulate timp de cinci ani, 

Comitetul Ministrilor a decis la inceputul lunii lui noiembrie 1992, in timpul unei 

eruniuni cu ocazia careia Franta s-a pronuntat pentru prima data in favoarea 

propunerii germane privind o Curte unica, se puna aceasta problema dintr-o 

perspectiva politica. 

Primul „summit‖ al sefilor de stat si de guvern din statele membre ale Consiliului 

Europei, organizat la Viena la 8-9 octombrie 1993, a fost ocazia unei luari de 

pozitie unanima in acest sens, decizând „sa amelioreze eficacitatea Conventiei 

Drepturilor Omului prin instaurarea  unei Curti unice pentru controlul 

angajamentelor subscrise‖. Pentru aceasta, anexa I a documentului adoptat de 

„summit‖, consacrata „reformei mecanismului de control al Conventiei‖, da 

mandat Comitetul Ministrilor de a „termina pregatirea unui protocol de 

amendament la Conventia europeana a drepturilor omului... in vederea adoptarii 

unui text si deschiderii lui spre semnare la reuniunea ministeriala din mai 1994‖. 

Decizia de principiu a „summit‖-ului, „de a stabili, in calitate de parte integranta a 

Conventiei, o Curte Europeana a Drepturilor Omunului unica, care sa inlocuiasca 

organele de control existente‖ este fara echivoc, chiar daca organizarea acestei noi 

curti poate sa prezinte mai multe variante, incluzând in special un dublu grad de 

jurisdictie interna
1
.   

NOTA: 1 L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, op. cit., p. 24. 

Tototdata, scopul fixat este clar: „obiectivul acestei reforme este de a creste 

eficacitatea mijloacelor de protectie, de reducere a lungimii procedurilor si de 

mentinere a nivelului ridicat al protectiei drepturilor omului‖. 

Proiectul de protocol de amendament a fost pregatit de comitetul DH-PR, iar apoi a 

fost pus la punct de CDDH, dupa consultarea corespunzatoare a Comisiei si a 

Curtii, ca si a Adunarii Parlamentare. Textul proiectului a fost adoptat de 

Comitetul Ministrilor la cea de-a 511-a bis reuniune a delegatilor ministrilor, tinuta 

la 20 aprilie 1994. Textul a fost deschis spre semnare membrilor Consiliului 

Europei semnatari ai Conventiei europene a drepturilor omului la 11 mai 1994. 

Intrarea in vigoare a intervenit dupa ratificarea protocolului de catre toate statele 

parti la Conventie la 1 noiembrie 1998. 

In ceea ce priveste natura Protocolului 11, ar fi poate util de amintit ca Raportul 

sau explicativ explica alegerea formei juridice a unui protocol de amendare, iar 

nu a unuia facultativ la Conventie. Caracterul fundamental al reformei 

mecanismului de control necesita acordul tuturor statelor parti la Conventie. De 
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aceea, Protocolul 11 a fost conceput ca un protocol de amendare, a carui intrare in 

vigoare este conditionata de obligatia exprimarii consimtamântului de a fi legat de 

acest instrument juridic de catre toate statele parti la Conventie. S-a spus ca numai 

un protocol de amendare permitea evitarea coexistentei a doua mecanisme paralele 

de control, care ar fi putut genera dezvoltarea unei jurisprudente neomogene si 

inconsecvente. 

S-a concluzionat
2
 ca intr-un sistem unificat, debarasat de declaratii facultative si de 

variante politice, noua Curte va avea, de plin drept, o tripla competenta: pentru 

„afacerile interstatale‖, „plângerile individuale‖ si „avizele consultative‖. 

NOTA: 2 Ibidem, p. 24-25. 

 

4.2.3. Caracteristicile principale ale reformei introduse de Protocolul 11 

Caracteristica principala o reprezinta suprimarea sistemului cu 3 organe de 

decizie (Comisia, Curtea, Comitetul Ministrilor) si substituirea celor 2 organe 

principale de control existente pâna la acel moment (Comisia si Curtea) cu o 

noua Curte unica si permanenta, care sa asigure competentele acestor organe. 

Pe cale de consecinta, o persoana fizica are acces direct la noua Curte. 

Comitetul Ministrilor Consiliului Europei conserva doar competenta rezultând din 

fostul articol 54 (supravegherea executarii hotarârilor Curtii), in timp ce 

competenta cuasi-jurisdictionala conferita de fostul articol 32 este suprimata. 

Competenta noii Curti devine obligatorie si se extinde la toate chestiunile 

privind interpretarea si aplicarea Conventiei, atât pentru afacerile interstatale, cât si 

pentru plângerile individuale. In plus, ca si pâna acum, Curtea poate emite avize 

consultative la solicitarea Comitetului Ministrilor. 

Curtea functioneaza, cum aminteam, de o maniera permanenta si este compusa 

dintr-un numar de judecatori egal celui al statelor parti la Conventie. 

Pentru examinarea cazurilor aflate pe rol, Curtea se reuneste in comitete, in camere 

si in Marea Camera. Judecatorul ales in numele unui stat este de drept membru al 

camerei si al Marii Camere. 

Curtea examineaza plângerile introduse de: 

- orice persoana fizica, orice organizatie neguvernamentala sau grup de 

particulari care se pretind victima a unei violari a Conventiei de catre unui 

dintre statele parti. 

sau 

- un stat parte, in situatia cauzelor interstatale. 
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Criteriile care reglementeaza admisibilitatea plângerilor ramân aceleasi, dar sunt 

preluate de noua Curte, care exercita functiunea de filtraj, asigurata anterior de 

Comisie. 

Camerele sunt din oficiu competente pentru a se pronunta asupra admisibilitatii si 

asupra fondului tuturor plângerilor interstatale sau individuale, sub rezerva 

competentelor specifice atribuite comitetelor sau Marii Camere. 

Procedurile orala si scrisa ramân, in esenta, neschimbate. O hotarâre a unei camere 

devine definitiva atunci când partile declara ca nu solicita trimiterea in fata Marii 

Camere sau la trei luni de la data  pronuntarii (comunicarii) hotarârii. Numai 

partile (si nu camera) pot solicita transferarea cauzei la Marea Camera. 

Si in noul sistem se pastreaza posibilitatea inchiderii unei cauze pe calea 

reglementarii amiabile intre parti. 

 

4.2.4. Situatia dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11 

In esenta, obiectivele urmarite prin reforma promovata de Protocolul 11 au fost: 

- o mai mare accesibilitate a mecanismului de control pentru individ; 

- accelerarea procedurii; 

- o mai mare transparenta si eficacitate. 

O evaluare efectuata la Consiliul Europei la aproape 5 ani de la intrarea in vigoare 

a Protocolului 11 afirma ca obiectivele au fost atinse numai partial si asta in special 

datorita cresterii exponentiale a numarului de plângeri adresate Curtii, care au 

condus la o stare de semi-blocaj.  Amintim numai faptul ca numarul de plângeri 

inregistrate in 2002 s-a ridicat la aproximativ 35.000, fata de cele numai 14.000 

existente in 1997. 

Aceasta situatie a generat o preocupare deosebita atât la nivelul Curtii insasi, cât si 

la nivel politic, pentru identificarea unor solutii pe termen scurt, dar si de fond, mai 

profunde, mergând pâna la operarea unei reforme a Conventiei. 

Au fost evocate atât necesitatea cresterii resurselor materiale si umane
1
 la 

dispozitia Curtii, pentru eficientizarea activitatii sale, dar si a unora de fond, cum 

ar fi: inasprirea criteriilor de admisibilitate sau focalizarea activitatii Curtii in 

principal pe chestiunile care pun probleme de interpretare fundamentala, de 

principiu, a dispozitiilor Conventiei (ceea ce ar elimina o mare parte din plângerile 

considerate 

NOTA: 1 Comitetul Ministrilor a decis, in 2002, alocarea in intervalul 2003-2005 a 

unui buget suplimentar pentru Curte de 30 milioane de euro. 
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drept uzuale), reintroducerea unui alt organism de „filtraj‖, care sa faciliteze 

activitatea Curtii; introducerea unui real dublu nivel de jurisdictie la nivelul Curtii; 

numirea unui al doilea judecator la Curte pentru fiecare stat in parte etc. 

Au fost infiintate grupuri de lucru care sa formuleze propuneri concrete atât la 

nivelul Curtii, cât si la cel al Comitetului Ministrilor. La sfârsitul lui 2002 

Comitetul Director pentru Drepturile Omului a prezentat un raport continând 

sugestii concrete de modificare a mecanismului de control, posibil de formalizat 

sub forma unor amendamente la Conventie. 

Ultimele sesiuni ale Comitetului Ministrilor au marcat acordul, nu fara dificultati, 

de a se continua linia propusa de CDHH si a se evalua concret posibilitatea 

promovarii unor amendamente. Procedura a avansat in anii urmatori spre o 

concretizare a acestor demersuri, cu atât mai mult cu cât majoritatea statelor 

membre, si in primul rând marii contributori la bugetul Consiliului Europei au 

aratat ca erau putin dispusi sa angajeze constant contributii suplimentare 

substantiale pentru bugetul Curtii, care sa suplineasca eficacitatea mai scazuta a 

mecanismului de control. 

 

4.3. Mecanismul de control dupa intrarea in vigoare a Protocolului 14 

4.3.1. Motivatiile si un scurt istoric al adoptarii Protocolului 14 

Desi a constituit un pas inainte, Protocolul 11 nu a rezolvat problema cresterii 

semnificative a numarului de plângeri individuale adresate Curtii Europene si, 

respectiv, limitarea riscului de afectare a efectivitatii si credibilitatii sistemului de 

control de la Strasbourg. 

O recunoastere oficiala a acestei probleme s-a inregistrat la doi ani de la intrarea in 

vigoare a Protocolului 11, in cadrul Conferintei ministeriale, dedicate drepturilor 

omului, desfasurata la Roma in 2000, cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la 

semnarea Conventiei europene a drepturilor omului. In prima rezolutie adoptata la 

Roma, Conferinta solicita Comitetului Ministrilor sa „initieze cât mai curând 

posibil un studiu aprofundat al diferitelor posibilitati si optiuni in vederea asigurarii 

efectivitatii Curtii Europene a Drepturilor Omului in lumina acestei noi situatii prin 

intermediul Comitetului de legatura cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului si 

respectiv CDHH‖
1
. 

NOTA: 1 Rezolutia I, par. 18 ii, „Aranjamente institutionale si functionale pentru 

protejarea drepturilor omului la nivel national si european‖ (CM (2000) 172). 
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Conferinta a considerat acest proces drept „indispensabil‖, având in vedere 

cresterea numarului de plângeri si ca masuri urgente trebuie adoptate pentru a 

sprijini Curtea Europeana sa isi indeplineasca functiunile si, in consecinta, o 

reflectie aprofundata sa fie demarata cât mai curând posibil in legatura cu diversele 

posibilitati si optiuni‖
 2
. 

NOTA: 2 Declaratia Conferintei ministeriale de la Roma privind Drepturile 

Omului: „Curtea Europeana a Drepturilor Omului la 50 de ani: ce viitor pentru 

protectia drepturilor omului in Europa?‖. 

Ca raspuns la prima rezolutie adoptata de Conferinta de la Roma Comitetul 

Delegatilor Ministrilor a stabilit la 7 februarie 2001 un grup de evaluare a 

efectivitatii Curtii Europene. In acelasi timp, CDDH a creat un grup de reflectie pe 

tema consolidarii mecanismului de protectie a drepturilor omului. Raportul de 

activitate al CDDH
3
, adoptat in iunie 2001, a fost transmis Grupului de evaluare, 

care, la rândul sau, a a elaborat un raport in septembrie 2001. 

NOTA: 3 Doc. CDDH + GDR (2001)010. 

Aceste documente au condus la adoptarea Declaratiei Comitetului Ministrilor la 

cea de-a 109-a sesiune din 8 noiembrie 2001 pe tema „Protectiei drepturilor omului 

in Europa. Garantarea efectivitatii pe termen lung a Curtii Europene a Drepturilor 

Omului‖. 

In baza instructiunilor primite de la Comitetul Ministrilor si dupa prezentarea unui 

Raport interimar
4
 in octombrie 2002, CDDH a formulat propuneri concrete pentru 

garantarea pe termen lung a efectivitatii Curtii Europene, pe care le-a transmis 

Comitetului Ministrilor la 4 aprilie 2003. 

NOTA: 4 Doc. CM (2002)146. 

Propunerile vizau trei domenii principale: 

- „Prevenirea incalcarilor la nivel national si imbunatatirea remediilor interne‖; 

- „Optimizarea efectivitatii filtrajului si procesarea subsecventa a plângerilor‖; 

- „Imbunatatirea si accelerarea executarii hotarârilor Curtii Europene‖
 1
. 

NOTA: 1. Doc. CDDH (2003)006. 

Procesul de reflectie si elaborare astfel lansat a avansat, astfel incât ulterior, la 15 

mai 2003, Comitetul Ministrilor a adeoptat declaratia privind „Garantarea pe 

termen lung a efectivitatii Curtii Europene a Drepturilor Omului‖. CDDH a 

adoptat, la rândul sau, in noiembrie 2003, un Raport interimar de activitate
2
 si, 

respectiv, Raportul final, in aprilie 2004
3
. 

NOTA: 2 Doc. CM (2003)165. 
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3. Doc. CM (2004)65. 

Acest document contine proiectul Protocolului 14 la Conventia europeana a 

drepturilor omului, un raport explicativ, un proiect de declaratie, unul de 

Recomandare si, respectiv, un proiect de Rezolutie a Comitetului Ministrilor 

adresata statelor membre. 

Conform regulamentelor Consiliului Europei, Comitetul Ministrilor a invitat 

Adunarea Parlamentara sa adopte Avizul sau pe marginea Proiectului Protocolului 

14. Acest aviz, care a formulat o serie de amendamente, a fost adoptat de Adunarea 

Parlamentara la 28 aprilie 2004. 

Finalul procesului de reflectie si redactare s-a consemnat la 13 mai 2004, odata cu 

adoptarea de catre Comitetul Ministrilor a  „Pachetului de reforma‖: 

- o declaratie privind „Asigurarea efectivitatii implementarii Conventiei 

europene a drepturilor omului la nivel national si european‖; 

- textul Protocolului 14; 

- cinci recomandari adresate statelor membre al caror obiectiv il reprezinta 

asigurarea protectiei efective a drepturilor prevazute in Conventia europeana 

in cadrul sistemelor juridice nationale. 

Protocolul 14 a fost rezultatul a aproape cinci ani de reflectie, iar obiectivul sau a 

fost, in sensta, sa „mentina si sa amelioreze eficacitatea sistemului de control pe 

termen lung, in special in lumina cresterii continue a gradului de incarcare a Curtii 

Europene si a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei‖
 4
. 

NOTA: 4 Preambulul Protocolului 14. 

Mai multe propuneri de reforma a sistemului au fost examinate in perioada de dupa 

Conferinta ministeriala din 2000 pâna la aprobarea finala a Protocolului. 

 

4.3.2 Caracteristicile principale ale reformei introduse de Protocolul 14 

Protocolul 14 la Conventia europeana a drepturilor omului este un protocol de 

amendament. 

Spre deosebier de protocoalele aditionale la Conventie, intrarea in vigoare a 

Protocolului 14 a fost conditionata de ratificarea sa de catre toate statele parti la 

Conventia europeana. 

Astfel, pâna de curând, intrarea in vigoare fusese blocata de Federatia Rusa, care 

refuza ratificarea si, respectiv, depunerea instrumentului de ratificare pe motiv ca 

aplicarea noului instrument ar mari presiunea, considerata de autoritatile ruse drept 
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incorecta, pentru executarea unui numar, potential tot mai mare, de hotarâri de 

condamnare cu substrat politic‖
 1
. 

NOTA: 1 Paraskeva, Costas, The relationship between the domestic 

implementation of the European Convention on Human Rights and the ongoing 

reforms of the European Court of Human Rights, Intersentia, Antwerp – Oxfort – 

Poland, 2010, p. 47. 

Aceasta pozitie politica se exprimase de altfel intr-un vot negativ inregistrat la 20 

decembrie 2006 in Duma de Stat a Federatiei Ruse. 

Urmare presiunilor internationale formulate de statele membre ale Consiliului 

Europei, de Comitetul Ministrilor si Adunarea Parlamentara a organizatiei
2
, 

Federatia Rusa a finalizat proceurile interne de ratificare a Protocolului 14 in prima 

parte a anului 2010, astfel incât a devenit al 47-lea stat membru care a acceptat 

instrumentul mentionat, ceea ce a permis intrarea sa in vigoare la 1 iunie 2010. 

In esenta, reforma introdusa de Protocolul 14 vizeaza urmatoarele elemente 

esentiale: 

NOTA: 2 Vezi Recomandarea 1756 (2006) a Adunarii Parlamentare a Consiliului 

Europei si raspunsul la Comitetul Ministrilor, adoptat la 18 ianuarie 2007. 

- tratarea cererilor de admisibilitate de catre un singur judecator. 

Diferenta fata de sistemul anterior consta in faptul ca decizia preliminara privind 

admisibilitatea plângerii va putea fi luata de un singur judecator, asistat de juristii 

din Grefa Curtii si nu in formatul completului de trei judecatori, incluzând aici si 

judecatorul-raportor si, respectiv, asistenta oferita de juristi Grefei; 

- introducerea unui nou criteriu de admisibilitate, respectiv prejudiciul 

substantial suferit de catre reclamant; 

- introducerea unei proceduri menite sa accelereze examinarea cazurilor 

repetitive, cazuri considerate, in acelasi timp, in mod vizibil, fundamentate 

(cazuri „clona‖), respectiv sub forma stabilirii „procedurii deciziei intr-un 

caz-pilot‖
 1
; 

NOTA: 1 Articolul 28 (1) al Conventiei europene a drepturilor omului, astfel cum 

a fost amendat de articolul 8 al Protocolului 14. 

- schimbarea duratei mandatului judecatorului la Curtea Europeana. Pentru 

consolidarea independentei si impartialitatii, judecatorii vor fi alesi pentru 

un singur mandat, cu o durata de 9 ani, fara posibilitatea reinnoirii sale, si 

care ar urma sa inceteze la implinirea vârstei de 70 de ani
2
. In sistemul 

anterior, durata mandatului era de 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii sale: 
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NOTA: 2 Articolul 23 par. 1 al Conventiei europene a drepturilor omului, astfel 

cum a fost amendat prin articolul 2 al Protocolului 14. 

- schimbarea procedurii de numire a judecatorilor ad-hoc; 

- statuarea posibilitatii incheierii reglementarilor amiabile in orice moment al 

procedurii; 

- conferirea posibilitatii ca prin decizie a Comitetului Ministrilor sa fie 

sesizata Curtea Europeana, in cazul in care un stat refuza sa execute 

hotarârile; 

- cresterea rolului Comisarului pentru drepturile omului si al Consiliului 

Europei in cadrul procedurii in fata Curtii; 

- statuarea posibilitatii aderarii Uniunii Europene la Conventia europeana a 

drepturilor omului. 

In concluzie, reformele introduse de Protocolul 14 vizeaza cele doua principale 

provocari care au stat si stau in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului: gradul 

de incarcare urias de dosare, multe dintre ele confirmate statistic ca fiind 

nefondate; sarcina examinarii pe fond si a pronuntarii unei decizii, inclusiv privind 

despagubirea fixata, in numeroase cazuri repetitive sau de rutina si care au just 

temei. 

Este prematura orice concluzie, in aceasta etapa, cu privire la efectele si 

eficacitatea noului instrument. Poate fi evocata, insa, in acest context, pozitia 

publica exprimata de fostul presedinte al Curtii Europene, Luzus Wildhaber, care 

afirma ca, esi Protocolul 14 „este un pas in directia cea buna, Curtea Europeana va 

continua sa se confrunte cu o cazuistica excesiva‖
 1
. 

NOTA: 1 Paraskeva, Costas, op. cit., p. 56. 

 

4.3.2. Protocolul 14 bis 

Opozitia exprimata de Federatia Rusa timp de mai multi ani fata de intrarea in 

vigoare a Protocolului 14 si, respectiv, a reformei mecanismului de control 

introduse de acest instrument a obligat celelalte state membre sa identifice o solutie 

interimara, cu caracter provizoriu. Aceasta solutie a fost gândita pentru a ajuta 

Curtea Europeana, chiar si pe o perioada determinata, pâna la ratificarea completa 

a Protocolului 14, sa isi pastreze functionalitatea si credibilitatea si sa reduca din 

presiunea rezultata din gradul ridicat de incarcare cu dosare. 

Initiativa lansata de Consiliul Europei pentru a preveni colapsul Curtii Europene a 

imbracat forma unui protocol aditional la Conventia europeana, a carui intrare in 
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vigoare, contrar Protocolului de amendament, era posibila mult mai rapid. De 

altfel, noul instrument, denumit Protocolul 14 bis, deschis spre semnare la 27 mai 

2009, a putut intra rapid in vigoare la 1 octombrie 2009, dupa ratificarea sa de doar 

trei state membre
2
, fiind opozabil evident doar in raport cu statele care l-au 

ratificat. 

NOTA: 2 Articolul 6 par. 1 al Protocolului 14 bis. 

Durata de viata a instrumentului a fost stabilita pâna la momentul intrarii in vigoare 

a Protocolului 14
3
. 

NOTA: 3 Articolul 9 al Protocolului 14 bis. 

Pentru o buna evidenta, sectiunea „Tratate‖ a Consiliului Europei consemneaza un 

numar de 12 state care au ratificat Protocolul 14 bis
4
 si, respectiv, alte 10 care l-au 

semnat, dar nu l-au ratificat
5
, intre care si România

6
. 

NOTA: 4 Danemarca, Georgia, Irlanda, Islanda, Macedonia, Luxemburg, Monaco, 

Norvegia, San-Marino, Slovacia, Slovenia, Suedia. 

NOTA: 5 Austria, Cipru, Spania, Franta, Ungaria, Lituania, Republica Moldova, 

Polonia, România, Ucraina. 

NOTA: 6 România a semnat Protocolul 14 bis la data de 15 septembrie 2009. 

In esenta, Protocolul 14 bis a preluat din pachetul de reforma propus de Protocolul 

14 doua elemente de procedura, carora a dorit sa le dea efect imediat, respectiv: 

- ntroducerea competentei oferite unui singur judecator de a examina si decide 

asupra cererilor de admisibilitate. Aceasta competenta a fost limitata, ca si in 

Protocolul 14, de imposibilitatea examinarii cererilor introduse impotriva 

statului in numele caruia a fost desemnat judecator la Curtea Europeana; 

- acordarea unei competente largite completului de trei judecatori. 

Dupa cum mentionam, valabilitatea Protocolului 14 bis, in vigoare exclusiv pentru 

cele 12 state mentionate, care il ratificasera, a incetat odata cu intrarea in vigoare a 

Protocolului 14, la 1 iunie 2010. 

 

5. Concluzii 

Prezentarea mecanismului de control al Conventiei europene a drepturilor omului a 

pus in evidenta, credem, importanta si miza deosebite ale acestuia. Considerat cel 

mai vechi si puternic instrument juridic de protectie a drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale omului la nivel european, acesta a produs o impresionanta 

jurisprudenta, care completeaza substanta Conventiei si ii dau acesteia forma si 
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viata depasind instrumentul insusi. Intr-adevar, Conventia a evoluat datorita 

interpretarii pe care i-au dat-o Comisia si Curtea Europeana a Drepturilor Omului
1
. 

NOTA: 1 Donna Gomien, Introducere in Conventia europeana a drepturilor 

omuui, Ed. ALL,  1993, p. 172. 

Interpretarile asupra unor notiuni, precum suprematia dreptului si societatea 

democratica constituie fundamentele sistemului european al drepturilor omului si 

au furnizat importante repere tarilor Europei Centrale si de Est. Conventia nu 

constituie insa un panaceu care sa permita remedierea tuturor problemelor care 

privesc drepturile omului. Ea poate sa furnizeze un numar important de raspunsuri 

juridice de ordin punctual la o serie de intrebari care privesc aspectele individuale 

ale protectiei drepturilor omului. Pe o scara mai larga, insa, simbolistica sistemului 

(sistem fundamentat in egala masura pe principiul excluderii competentei nationale 

exclusive in materia drepturilor omului si limitarea suveranitatii statului si pe cel al 

subsidiaritatii garantiilor internationale fata de cele de ordin intern), plaseaza 

responsabilitatea primara in sarcina statelor insesi. Este de aceea important ca 

statele sa recepteze rapid si substantial mesajele transmise de mecanismul de 

control de la Strasbourg, iar uneori chiar sa le devanseze, prin promovarea 

reformelor interne necesare, in primul rând de ordin legislativ si administrativ si 

evitarea in acest fel de a continua sa figureze pe „agenda de interes‖ a Curtii 

Europene a Drepturilor Omului. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Obligatiile ce revin statelor in urma hotarârilor de condamnare pronuntare 

de Curtea Europeana a Drepturilor Omului 

 

1. Consideratii introductive 

Subiectul obligatiilor care decurg pentru statele condamnate la Curtea Europeana a 

drepturilor Omului constituie o tema de actualitate pentru România si autoritatile 

sale, in primul rând prin prisma hotarârilor de condamnare la Curtea Europeana 

(si a altor câteva mii de plângeri inregistrate la Grefa Curtii pâna in prezent si a 

obligatiilor care decurg pentru statul român din acestea. 

Pe un plan mai general, interesul examinarii acestei teme decurge din evolutiile 

(reformele) importante din ultimii ani din cadrul sistemului european de control 
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(Conventia/Curtea Europeana a Drepturilor Omului), care au impus, intre altele, o 

mai mare rigoare in evaluarea modului in care statele membre ale Consiliului 

Europei, parti la Conventia europeana, respecta drepturile si libertatile 

fundamentale ale omului garantate in instrumentul juridic citat. 

Pe de alta parte, actualitatea subiectului decurge si din consolidarea sistemului 

national, politic si juridic, de protectie a drepturilor fundamentale ale omului, 

inteles ca o componenta a unei societati democratice integrata european si 

euroatlantic, asa cum este cazul a mai mult de jumatate din statele membre ale 

Consiliului Europei. 

Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, Consiliului Europei si al 

NATO, criteriile politice in domeniul respectarii drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale omului si standardele democratice asumate reprezinta o 

preocupare si o obligatie permanente, firesti pentru arhitectura institutionala a unui 

stat de drept. 

Câteva din obiectivele de fond ale acestei incursiuni in interiorul mecanismului de 

control al Conventiei europene a drepturilor omului vizeaza, in esenta, 

urmatoarele: 

- clarificarea conceptuala a notiunii de procedura, in sens larg, in cadrul 

sistemului european de la Strasbourg si evitarea riscului de a considera 

procesul finalizat odata cu pronuntarea hotarârii Curtii Europene. 

De altfel, practica ultimilor ani a demonstrat valabilitatea unor afirmatii din 

doctrina europeana in materie, potrivit carora dificultatile, in unele cazuri, incep 

abia dupa pronuntarea Curtii Europene; 

- asigurarea unei mai mari transparente a mecanismului de supraveghere a 

executiei deciziilor Curtii Europene la nivelul Comitetului Ministrilor, a 

resorturilor sale si sprijinirea, pe aceasta cale, a „actorilor‖ nationali 

interesati (intre care institutiile românesti competente  si/sau vizate, 

practicienii direct implicati in procesul de justitie, chemati spre o mai mare 

deschidere in acest domeniu, catre jurisdictia de la Strasbourg si o luare in 

considerare nemijlocita a dispozitiilor Conventiei europene si a 

jurisprudentei Curtii Europene. 

In cazul României, evocam la acest punct, cu titlu de exemplu, jurisprudenta 

exemplara a Curtii Constitutionale, care incepând cu 1997, si-a fundamentat 

numeroase solutii pe dispozitiile Conventiei europene sau cazuistica Curtii 

Europene, fapt de altfel apreciat si in mediile de la Strasbourg. Mai mult, unul 
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dintre aspectele negative semnalate de Curtea Europeana in speta Vasilescu, 

respectiv incompatibilitatea articolului 278 din Codul de procedura penala cu 

normele europene, a fost rezolvat de Curtea Constitutionala prin interpretarea 

constitutionala a normei citate, care coincide cu pozitia jurisdictiei europene
1
. 

NOTA: 1 Decizia nr. 486 din 2 decembrie 1997 a Curtii Constitutionale, 

publicata in M. Of. nr. 105 din 6 martie 1998. 

La polul opus s-au situat, cel putin la sfârsitul anilor ʼ90 si inceputul anilor 

2000, o serie de alte jurisdictii românesti, care au respins inexplicabil invocarea 

Conventiei europene ca drept intern aplicabil) sau a jurisprudentei Curtii 

Europene. 

- difuzarea si receptarea unui set de valori europene intr-un spirit european, 

spirit atât de necesar, atunci când invocam cazul României, in primul rând 

elitei institutionale românesti, care are dificila sarcina sa asigure 

conformitatea ordinii juridice din tara noastra cu standardele europene in 

materie si, pe aceasta cale, sa-si asume rolul de propulsor in demersul mai 

general de aprofundare a integrarii intr-o Europa fara linii de demarcatie. 

Nu in ultimul rând, aceasta analiza se doreste a avea o preponderenta valoare de 

ordin practic, in ideea de a se dovedi utila celor implicati in actul de justitie sau 

cel de administratie, in general. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât statistic, in cazul României, este un fapt 

consatatat ca violarile Conventiei europene a drepturilor omului sau cazurile 

aflate in stare avansata a procedurii (admisibilitate) isi au izvorul intr-o 

proportie ingrijoratoare in maniera in care este administrat actul de justitie 

(ignorarea principiului securitatii juridice, gresita aplicare a legii de catre 

magistrati, incalcarea flagranta a legii, aparitia unor interferente in actul de 

justitie, neexecutarea unor hotarâri judecatoresti etc.), in egala masura cu 

caracterul depasit al unor segmente de legislatie sau erori provenite din 

functionarea defectuoasa a unor ramuri ale administratiei centrale sau locale. 

Daca acceptam validitatea tezei „perfectei utilitati‖ a hotarârilor de condamnare 

pronuntate de Curtea Europeana impotriva unui stat, ca semnal oportun si 

autorizat privind existenta unei violari a Conventiei de ordin individual sau cu 

dimensiuni mai generale, care necesita o justa si rapida reparatie, tematica in 

discutie va facilita nu doar o mai adecvata intelegere a mecanismului 

executional, in sensul unei responsabilizari crescute având ca obiectiv o 

reactie adecvata din partea „actorilor” vizati pentru inlaturarea efectelor 
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violarii, dar va juca si o functie preventiva, in sensul descurajarii sau 

evitarii unor asemenea „derapaje”, necesar a fi regasite tot mai rar intr-o 

societate cu un sistem democratic pe deplin functional. (NOTA: Este de 

mentionat, de exemplu, ca Ordonanta Guvernului nr. 94 din 31 august 1999 

privind participarea României la procedurile in fata Curtii Europene a 

Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei confirma la 

paragraful 1 al articolului 11 existenta in beneficiul statului a unui „drept de 

reges impotriva persoanelor care, prin activitatea lor, cu vinovatie, au 

determinat obligarea sa la plata sumelor stabilite prin hotarâre a Curtii...‖. Mai 

mult, in paragraful 2 al aceluiasi articol se face trimitere la raspunderea civila a 

functionarilor publici, in timp ce paragraful 3 trimite la raspunderea civila a 

magistratilor). 

Acesta este de fapt si sensul declarat al demersului Curtii Europene a 

Drepturilor Omului, respectiv o receptare la justa valoare a semnalelor lansate 

de aceasta si o aplicabilitate in consecinta a principiului de subsidiaritate, care 

sa permita deplasarea incarcaturii de dosare, considerata excesiva in prezent, 

dinspre Curte catre jurisdictiile nationale. Aceste jurisdictii ar trebui sa asigure, 

in acest fel, de o maniera preventiva, solutii care sa satisfaca justitiabilii, astfel 

incât alternativa Curtii Europene sa devina treptat tot mai putin utilizata. 

 

2. Specificul mecanismului de control 

In general, autorii români au focalizat cercetarea, pâna in prezent, pe prima 

mare faza a procedurii prevazute in Conventia europeana a drepturilor omului, 

respectiv cea derulata in fata Curtii Europene, datorita, intre altele, caracterului 

mai accesibil (in cea mai mare parte, public) al procedurii. Inaccesibilitatea 

procedurii in fata Comitetului Ministrilor, ca organ imputernicit de Conventia 

europeana (articolul 46, paragraful 2) cu supravegherea executarii hotarârilor 

Curtii Europene, care este rezervata exclusiv reprezentantilor diplomatici 

special desemnati de statele parti la Conventie, a generat o discretie considerata 

excesiva asupra acestei dimensiuni procedurale, cu consecinte de ordin practic 

mai putin binevenite, asupra carora ne vom opri in detaliu ulterior. 

Importanta intelegerii corecte a dimensiunii executionale decurge din 

necesitatea asigurarii eficacitatii hotarârilor Curtii Europene, conditie a 

eficacitatii intregului proces de justitie de la Strasbourg. Atât doctrina, cât si 

practicienii implicati direct (judecatori, Grefa, reprezentanti diplomatici), 
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afirma ca de altfel ca fara garantii si efectivitate in executarea acestor hotarâri 

intreg sistemul de control european s-ar putea prabusi, insasi Organizatia-mama 

(Consiliul Europei) fiind in pericol de a-si pierde credibilitatea la nivel 

continental. 

Aceasta explica si intensitatea dezbaterilor la Comitetul Ministrilor pe marginea 

unor „cazuri problema‖ (Loizidou contra Turcia, Hakkar contra Franta etc.), la 

care autorul a avut sansa sa participe nemijlocit pe perioada mandatului sau la 

Strasbourg in calitate de reprezentant diplomatic al României si Co-Agent al 

Guvernului in fata (ex) Comisiei/Curtii Europene (1997-2001). Fermitatea 

interventiei in acest cadru a delegatiilor statelor membre, in special cele 

apartinând Uniunii Europene, pe linia asigurarii unei executari integrale si in 

termenele fixate a deciziilor Curtii Europene, fara introducerea vizibila a unor 

criterii de diferentiere intre statele vizate de procedura de monitorizare (Franta 

sau Italia au fost supuse unor presiuni de intensitate similara cu cele indreptate 

contra Turciei sau Greciei) probeaza miza reala a exercitiului. 

Hotarârile finale ale Curtii Europene au caracter obligatoriu pentru parti 

(articolul 46 paragraful 1) si sunt transmise Comitetului Ministrilor (includem 

aici si deciziile privind solutionarea amiabila) in vederea supervizarii executarii 

lor de catre statele condamnate (articolul 4 paragraful 2). Comitetul 

Ministrilor detine, asadar, competenta suverana cu privire la evaluarea 

manierei de executare si, in ultima instanta, decizia inchiderii definitive a 

cazului. Acest ultim act de procedura, care marcheaza indeplinirea tuturor 

obligatiilor care incumba statului condamnat, se concretizeaza prin adoptarea 

(de obicei, prin consens) de catre statele membre ale Comitetului Ministrilor a 

unei rezolutii finale. 

Asa cum aminteam anterior, in esenta, competenta de supraveghere a executarii 

hotarârilor Curtii acordata Comitetului Ministrilor de articolul 46 al Conventiei 

se traduce in concret prin supervizarea reformelor legislative sau administrative 

adoptate de date ca raspuns la o constatare a violarii Conventiei sau, in cazul 

hotarârilor care acorda o „satisfactie echitabila‖ in virtutea articolului 41, la a se 

asigura ca statul a efectuat plata sumei catre persoana in cauza, in termenul 

indicat de Curte. Este de la sine inteles ca Comitetul, in cadrul acestui articol, 

trateaza numai hotarârile prin care Curtea a concluzionat ca exista o violare a 

Conventiei, precum si pe cele prin care o afacere este radiata de pe rolul Curtii 

ca urmare a incheierii unei reglementari amiabile intre parti. 
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Este de mentionat ca pe agenda Comitetului Ministrilor au stat, dupa 1998, in 

mod constant, intre câteva sute si câteva mii de cazuri tansate la Curtea 

Europeana, ordinea de zi a unei singure reuniuni (in prezent ritmicitatea 

intâlnirilor de acest gen se ridica la 4-5 pe an) inregistrând nu o data circa 1.000 

de hotarâri
1
, examinate mai mult sau mai putin aprofundat de reprezentantii 

guvernelor statelor membre. Precizam la acest punct ca actiunea acestui organ 

de control (Comitetul Ministrilor) se fundamenteaza pe asumarea colectiva a 

responsabilitatii statelor in demersul de corijare a violarilor Conventiei 

europene. Comitetul detine, in continuare, o competenta qvasi-jurisdictionala 

(decide incheierea definitiva a cauzei prin intermediul unei rezolutii finale), 

suplimentar competentei politice exercitate in mod obisnuit, ceea ce nu 

inseamna ca se situeaza complet in afara influentelor de acest gen, izvorâte din 

interese/pozitii esentialmente politice ale guvernelor privind cazul/statele vizate 

de procedura. In practica, reuniunile de evaluare de acest gen se desfasoara intr-

un format special („Droits de lʼHomme – DH), reprezentarea guvernelor fiind 

asigurata de diplomati cu pregatire corespunzatoare si special desemnati de la 

reprezentantele permanente ale statelor de pe lânga Consiliul Europei la 

Strasbourg. 

NOTA: 1 Printr-o decizie adoptata in 2004 de Comitetul Delegatiilor 

Ministrilor, incepând cu 2005 agenda reuniunilor DH ale acestui organism 

include examinarea aprofundata doar a 50-60 de cazuri, pentru a facilita o 

examinare mai aprofundata din partea Comitetului a fiecarui caz in parte. 

 

Examinarea evolutiei procedurii de executare este graduala, pe masura 

adoptarii de catre statele in cauza a masurilor ce decurg din procedura de 

executare si poate dura mai multi ani, pâna la adoptarea rezolutiei finale. Nu 

este obligatoriu ca acelasi caz sa figureze pe ordinea de zi a fiecarei reuniuni 

DH, din dorinta de a oferi un ragaz statelor pentru luarea masurilor de executare 

sau din ratiuni ce tin de aglomerarea agendei, Comitetul Ministrilor impunând 

adesea programari la intervale de câteva luni. In acest context, mai amintim si 

asa-numitele rezolutii interimare, utilizate de obicei intr-o faza destul de 

avansata a procedurii, când majoritatea masurilor au fost deja implementate de 

statul condamnat, si când se doreste suspendarea examinarii cazului pentru un 

timp ceva mai indelungat, pâna la adoptarea ultimei masuri solicitate guvernului 
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in cauza (de obicei reformele de ordin legislativ, care in mod obiectiv necesita 

mai mult timp pentru definitivare). 

Pe fond, gradualitatea evaluarii este conferita de concretizarea treptata a 

masurilor solicitate statului condamnat, care in esenta vizeaza cronologic: plata 

in termenul fixat de Curtea Europeana a despagubirii (daca este cazul); 

adoptarea unor masuri cu caracter individual urgente (privind de obicei aspecte 

legate de persoana individului); traducerea in limba nationala si asigurarea unei 

largi difuzari in plan national a textului hotarârii adoptate de Curtea Europeana 

(publicarea intr-o revista de specialitate, in jurnalele oficiale ale statelor 

membre etc.; introducerea textului intr-o baza de date ce poate fi accesata pe 

Internet de publicul interesat etc.); adoptarea altor masuri cu caracter individual 

sau general (in principal modificari de ordin legislativ sau de practica 

institutionala/judiciara). 

Este de subliniat ca implementarea hotarârilor Curtii Europene, care 

incumba exclusiv statelor, nu este circumscrisa integral unor parametri 

exacti (hotarârea Curtii prevede ca obligatii concrete de executare, de 

obicei doar cuantumul despagubirii/termenul in care se va efectua plata). 

Identificarea masurilor cu caracter individual sau general care decurg din 

condamnare  intra in competenta Comitetului Ministrilor, pe calea 

interpertarii rationamentului „in drept” al Curtii Europene. 

Un rol important in acest proces il detine Secretariatul specializat al Consiliului 

Europei (prin Directia generala a drepturilor omului si afacerilor juridice), care 

acorda asistenta tehnica Comitetului Ministrilor, fundamentata pe expertiza 

consistenta acumulata de personalul sau specializat. Este adevarat insa ca in 

ultimii ani s-a putut constata o autoasumare graduala, tot mai vizibila, de 

competente care il acrediteaza in practica drept un actor important in 

mecanismul de verificare a obligatiilor statelor, competente care insa nu isi 

fasesc formal un fundamentl normativ adecvat. Este si motivul pentru care 

reuniunile DH ale ultimilor ani a inregistrat nu o data abordari diferite intre 

solutiile (de obicei mai constrângatoare) promovate de Secretariat si cele 

sustinute de guverne, acestea din urma nefiind dispuse sa cedeze din 

prerogativele incredintate de articolul 46 paragraful 2 Comitetului Ministrilor. 

 

3. Reguli, metode si principii de interpretare a normelor 

Conventiei/jurisprudentei Curtii Europene 
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Aminteam anterior dificultatile legate de executarea corecta a hotarârilor Curtii 

Europene, dificultati decurgând din natura adesea destul de imprecisa a 

obligatiilor care decurg din textul hotarârii pentru statele condamnate. Adesea, 

singurul element explicit este fixarea obligatiei pentru stat de a plati un 

cuantum, bine definit, al unei despagubiri datorate reclamantului. Rolul 

interpretarii rationamentului „in drept‖ al hotarârii Curtii Europene de catre 

Comitetul Ministrilor, asistat de secretariatul specializat (directia generala a 

drepturilor omului si afacerilor juridice) este, de aceea, esential. Nu poate fi 

ignorata nici marja de interpretare care rezida la latitudinea statului direct 

interesat, in identificarea masurii concrete care sa raspunda asteptarilor Curtii, 

care trebuie, insa, sa fie validata de Comitetul Ministrilor. Toate acestea insa nu 

pot fi fundamentate in niciun caz pe o doza de aleatoriu, ci raspund exigentelor 

unor repere bine definite: interpretarea oferita dispozitiilor Conventiei europene 

de Curtea Europeana insasi in jurisprudenta sa; precedentele in materie de 

executare a hotarârilor Curtii Euroopene in spete considerate similare si pozitia 

adoptata de Comitetul Ministrilor, fara ca prin acesta sa fie diminuat specificul 

fiecarei cauze in parte etc. Este motivul pentru care am considerat necesara 

parcurgerea rapida, chiar neexhaustiva, a reperelor legate de regulile, metodele 

si principiile de interpretare aplicabile inainte si dupa pronuntarea Curtii 

Europene pentru a intelege mai bine modalitatile de identificare a obligatiilor 

care incumba statelor la momentul executarii hotarârilor Curtii Europene. 

 

3.1. Reguli de interpretare 

Regula generala o constituie raportarea la articolul 31 al Conventiei de la Viena 

privind dreptul Tratatelor. Curtea  Europeana a afirmat in mod repetat ca textul 

Conventiei si cel al protocoalelor „formeaza un tot‖
 1
 si „trebuie citite ca un tot‖

 2
. 

NOTA: 1 Afacerea „ABDULAZIZ‖ din 28 mai 1958. 

NOTA: 2 Afacerea „JOHNSTON‖ din 18 decembrie 1986. 

Curtea Europeana a precizat in cauza „Golder‖ din 1975 ca „este dispusa, 

impreuna cu Guvernul si Comisia, sa se inspire din articolele 31-33 ale Conventiei 

de la Vienna din 23 mai 1969... care enunta, in esenta, reguli de drept international 

general admise si la care Curtea Europeana deja a recurs... Asa cum prevede regula 

generala din articolul 31 al Conventiei de la Viena, procesul de interpretare a unui 

tratat formeaza un tot, o singura operatiune complexa...‖. 
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Reamintim ca articolul 31 al Conventiei de la Viena enunta urmatorul principiu, ca 

„regula generala de interpretare‖: „Un tratat trebuie sa fie interpretat cu buna-

credinta, conform sensului obisnuit atribuit termenilor din tratat in contextul si in 

lumina obiectului si scopului sau‖. 

O importanta egala si complementara este acordata interpretarii sistematice si 

teleologice a regulii internationale, fiind inteles faptul ca in scopul interpretarii 

tratatului contextul include nu numai textul, ci si preambulul si anexele 

instrumentului (articolul 31 paragraful 2 al Conventiei de la Viena‖. 

Pe de alta parte, doctrina admite in mod unanim ca obiectul si scopul Conventiei 

ocupa un loc esential in sistemul jurisprudential de la Strasbourg, inclusiv in ceea 

ce priveste executarea hotarârilor. Fosta Comisie mentiona, de altfel, in afacerea 

„Golder‖: „Conventia are drept rol, iar interpretarea sa drept obiect, sa se faca 

eficace protectia individului‖. Fostul judecator la Curte Ganshof Van der Meersch 

afirma: Dreptul Conventiei nu este static. Obiectul sau nu ii permite acest lucru. 

Mediul social din care acordul international si-a gasit inspiratia si justificarea 

traieste si reactioneaza in corelare directa cu sistemul normativ conventional. 

Obiectele Conventiei sunt solidare cu ritmul evolutiei societatii. Exista intr-o mare 

masura o jurisprudenta constanta al carei principiu insusi isi gaseste justificarea in 

obiectul si scopul Conventiei‖. 

 

 

3.2. Metode de interpretare 

Prezenta in textul Conventiei europene a numeroase notiuni vagi sau 

nedeterminate, a se citi chiar lacune, aduce o particularitate aparte procesului de 

interpretare jurisprudentiala de la Strasbourg. Spre deosebire de situatia specifica 

sistemului jurisdictional al Curtii de justitie a Comunitatilor Europene de la 

Luxembourg, unde „justitia este mai robusta, ratiunea devine mai rationala si 

echitatea mai egalitara‖, justitia de la Strasbourg este mai aproape de ritmul si 

evolutiile din mediul social, dar si de particularitatile situatiei individului care se 

adreseaza Curtii Europene. „La Strasbourg este adevaratul oprimat care se prezinta 

si sentimentul de justitie este mai acut sensibilizat, ratiunea devine mai caritabila si 

echitatea cauta individualizarea umana‖
 1
. 

NOTA: 1 André Donner, Transition, Melanges Wiarda, p. 335. 

Profesorul Melchior sublinia ca alegerea metodei de interpretare nu este niciodata 

„tehnica sau neutra”, ci se determina „in functie de consideratii extrajuridice sau 
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metajuridice”. Consecinta acestei afirmatii este ca, in practica, tendinta 

interpretarii obligatiilor care decurg in sarcina statului condamnat nu vizeaza o 

eventuala „diluare” a acestora, in detrimentul reclamantului, ci dimpotriva. 

Preocuparea pentru asigurarea unei protectii efective a drepturilor garantate de 

Conventie conduce la tentatia Curtii de a consacra o interpretare larga a acestor 

drepturi, cu consecinte asupra executarii hotarârilor. 

Metoda „efectului util‖ sau a interpretarii in sens mai larg este confirmata de 

jurisprudenta pe marginea articolului 16 al Conventiei: „Intr-o societate 

democratica, in sensul Conventiei, dreptul la buna administrare a justitiei ocupa 

un loc atât de proeminent ca o interpretare restrictiva a articolului 6 par. 1 nu 

corespunde scopului si obiectului acestei dispozitii”
 2
. 

NOTA: 2 Afacerea „Delcourt‖ din 17 ianuarie 1970. 

O alta modalitate de a consacra o interpretare larga a drepturilor garantate consista 

adesea in aprecierea restrictiva a derogarilor de la drepturile mentionate. Un 

exemplu tipic il regasim in cauza „Klass‖, unde Curtea defineste, dupa cum 

urmeaza, exceptia prevazuta in articolul 8 paragraful 2 al Conventiei: „Prevazând o 

exceptie la un drept garantat de Conventie, acest paragraf necesita o interpretare 

restrictiva. Caracteristica statului politienesc, puterea de a supraveghea in secret 

cetatenii nu este tolerabila, conform Conventiei, decât in masura strict necesara 

protejarii institutiilor democratice‖
 3
. 

NOTA: 3 Afacerea „Klass‖ din 6 septembrie 1978. 

Pe de alta parte, Conventia nu urmareste consacrarea unui drept uniform si 

egalizator, ci dimpotriva, degajarea unui minimum de protectie, care sa tina cont de 

faptul ca o societate democratica si pluralista nu trebuie sa ajunga la stergerea 

diferentelor intre regimurile juridice nationale. Doctrina „marjei de apreciere” 

rezervata statelor traduce ideea potrivit careia Curtea Europeana, in preocuparea 

legitima de „restrângere judiciara”, nu doreste sa se substituie jurisdictiilor 

nationale, mai aproape de realitatile juridice, economice si sociale din care s-a 

nascut diferendul supus judecatii de la Strasbourg. Acest precept se va regasi, in 

anumite limite, inclusiv in acceptarea unei marje de alegere la care statul 

condamnat de Curtea Europeana va avea dreptul la momentul identificarii celei 

mai adecvate modalitati de executare a hotarârii pronuntate de Curte. 

In acelasi timp, practica conventionala de la Strasbourg a statuat ca, desi „statele 

contractante se bucura de o anumita marja de apreciere pentru a judeca asupra 

existentei si intinderii unei ingerinte, este subinteles faptul ca un control european 
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purtând in egala masura  asupra legii si asupra deciziilor care o aplica ofera Curtii 

Europene dreptul si obligatia de a verifica daca masurile luate la nivel national se 

justifica in principiu si daca sunt proportionale‖
 1
. Curtea a precizat in plus ca acest 

control european trebuie sa fie strict datorita importantei astor drepturi, importanta 

pe care Curtea Europeana a sublinat-o in repetate rânduri. Necesitatea de a le 

restrânge trebuie stabilita de o maniera convingatoare. Se observa deci ca aceasta 

marja de apreciere nu este nelimitata si ca Curtea Europeana „are competenta de a 

decide compatibilitatea unei ingerinte cu Conventia‖
 2
. 

NOTA: 1 Afacerea „Groppera‖ din 28 martie 1990. 

NOTA: 2 Afacerea „Norris‖ din 26 octombrie 1988. 

 

3.3 Principii de interpretare 

Interpretarea textului Conventiei, inclusiv in ceea ce priveste obligatia si 

modalitatile de executare a deciziilor Curtii Europene, se fundamenteaza 

caracterul de ordine publica europeana ale acesteia. Afirmarea acestui principiu 

apare in diferite contexte. De exemplu, retine, aceasta formulare dintr-o 

jurisprudenta mai veche, intr-o cauza referitoare la aplicarea articolului 5 al 

Conventiei. Curtea subliniaza: „Intr-o materie care tine de ordinea publica in sânul 

Consiliului Europei, un control scrupulos din partea organelor Conventiei, a 

oricarei masuri putând aduce atingere drepturilor si libertatilor garantate, este cerut 

in toate cazurile‖
 1
. 

NOTA: 1 Afaceera „De Wilde, Ooms si Versyp‖ din 18 iunie 1971. 

Subsidiaritatea mecanismului de control de la Strasbourg apare si ea ca un 

leitmotiv al jurisprudentei Curtii. In afacerea lingvistica belgiana, de exemplu, 

Curtea subliniaza ca decurge din „caracterul subsidiar al mecanismului 

international de garantie colectiva instaurat de Conventie‖ ca „autoritatile ramân 

libere de a alege masurile pe care ele le estimeaza adecvate in domeniile de 

competenta ale Conventiei‖. Curtea adauga: „Controlul Curtii nu poarta decât 

asupr conformitatii acestor masuri cu exigentele Conventiei‖
 2
. 

NOTA: 2 „Afacerea lingvistica belgiana‖ din 23 iulie 1968. 

Justificarea acestei subsidiaritati tine cont de faptul ca „autoritatile nationale, 

aflându-se mai bine plasate pentru a aprecia probele produse in fata lor, trebuie sa 

fie recunoscuta in aceasta materie o anumita latitudine, iar sarcina Curtii se 

directioneaza catre examinarea deciziilor lor din unghiul Conventiei‖
 3
. 

NOTA: 3 Afacerea „X contra Marii Britanii‖ din 5 noiembrie 1981. 
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Ea mai precizeaza: „Daca ii apartine Curtii dreptul de a statua in ultima instanta 

asupra respectarii exigentelor Conventiei, ea insa nu are calitatea de a substitui 

aprecierii apartinând autoritatilor nationale o alta apreciere cu privire la ceea ce ar 

putea fi cea mai buna politica in materie‖
 4
. 

NOTA: 4 Afacerea „Ashingdane‖ din 28 mai 1985. 

Acest principiu are o relevanta si mai semnificativa in cazul sistemelor juridice 

nationale moniste: „Caracterul subsidiar al mecanismului de aparare instituit de 

Conventie dobândeste un caracter si mai proeminent atunci când este vorba despre 

state care au incorporat Conventia in ordinea lor juridica si care considera normele 

direct aplicabile‖
 5
. 

NOTA: 5 Afacerea „Eckle‖ din 15 iulie 1982. 

Intre celelalte principii de interpretare evocate de doctrina mentionam, fara a mai 

intra in detalii, obligatiile de rezultat
1
, dar si obligatiile de mijloace

2
, precum si 

obligatiile pozitive. 

NOTA: 1 Cele pe care statele contractante sunt obligate sa si le asume astfel incât, 

prin sistemul judiciar pe care il concep in plan intern, sa raspunda exigentelor care 

decurg din dispozitiile articolului 6 par. 1 al Conventiei. 

NOTA: 2 In afacerea „Plattform Arzte für das Leben‖ din 21 iunie 1988 Curtea 

noteaza originalitatea acestui principiu in contextul articolului 11 (libertatea 

intrunirii pasnice), in care exista o obligatie de mijloace si nu de rezultat, potrivit 

careia „Curtea nu are a judeca oportunitatea sau eficacitatea tacticii urmarite in 

speta de catre fortele de ordine, ci doar sa verifice daca poate fi aparata teza 

potrivit careia autoritatile competente nu au luat masurile necesare‖. 

Ca un complement al teoriei clasice a libertatilor individuale construite pe o 

obligatie de abtinere din partea statului, Curtea a subliniat repetat ca textul 

Conventiei cere satisfacerea unor obligatii pozitive, care nu inseamna ramânerea 

intr-o atitudine pasiva si nu presupune sa distingi intre acte si omisiuni. In 

jurisprudenta sa, Curtea a exemplificat cu masuri pozitive menite, de exemplu, sa 

garanteze justitiabililor un drept efectiv de acces la justitie sau un respect efectiv al 

vietii familiale in sensul articolului 8 al Conventiei ori verificarea faptului ca un 

avocat din oficiu se achita corect de sarcina sa etc. 

Doctrina evoca chestiunea mult-discutatei aplicabilitati directe a normei 

conventionale in dreptul intern. Se stie ca in dreptul comunitar, efectul direct 

desemneaza facultatea justitiabililor de a se prevala de regula comuna (de drept 

primar sau derivat) direct in fata jurisdictiilor nationale ale statelor membre ale 



45 
 

Comunitatilor. In doctrina mai veche s-a aratat ca multa vreme Curtea de la 

Strasbourg nu a indraznit sa deduca sau sa impuna, di sistemul Conventiei 

europene (si mai ales din formula existenta in articolul 1: „Inaltele parti 

contractante recunosc...‖) efectul direct, in dreptul intern al statelor contractante, a 

drepturilor garantate de catre Conventie. Exista, in acest fel, o mare disparitate a 

efectelor acestui instrument in statele parti. Aceiasi autori mentionau ca pâna spre 

inceputul anilor ʼ90 Curtea s-a marginit mai degrana la o serie  de aluzii timide
3
. 

NOTA: 3 Afacerile „Irlanda contra Marea Britanie‖ din 18 ianuarie 1978 si 

„Mathieu-Mihin si Clerfayt‖  din 2 martie 1987. 

Chiar si clasica doctrina mentiona insa ca acest subiect nu va putea fi evitat si 

transat intr-un final avându-se in vedere tendinta de generalizare a incorporarii 

Conventiei in dreptul intern al statelor contractante (in special cele central-est 

europene si cele nordice) Evolutiile din anii ʼ90-2000 au confirmat aceasta 

afirmatie. 

Un alt principiu important evocat de doctrina este cel al „tabloului de fond‖ al unei 

cauze. Curtea a mentionat ca ea nu poate ignora datele de drept si de fapt 

caracterizând viata societatii unui stat care, in calitate de parte contractanta, are 

responsabilitatea masurii contestate. Curtea, cu titlu de exemplu, a tinut cont de 

acest tip de „tablou de fond‖: 

- pentru a aprecia o problema de drept la educatie in Belgia, „stat plurilingv 

care include mai multe regiuni lingvistice‖
 1
; 

NOTA: 1 „Afacerea lingvistica belgiana‖ citata anterior‖. 

- pentru a aprecia o problema de libertate de expresie in maginea unei 

controverse politice post-electorale in Austria
2
 etc. 

NOTA: 2 Afacerea „Lingenes‖ din 8 iulie 1986. 

Complementar pentru a tine cont de dinamica politica, sociala, juridica si culturala 

in care Conventia evolueaza, Curtea afirma: „Conventia trebuie sa fie citita in 

lumina conditiilor de viata de astazi”. Ea a precizat, in acelati spirit, ca nu poate sa 

nu fie influentata de evolutia si normele comun acceptate. Curtea precizeaza ca 

„necesitatea de masuri juridice adecvate trebuie sa dea prilejul unei examinari 

constante in lumina in special a evolutiei stiintei si societatii‖
 3
. 

NOTA: 3 Afacerea „Rees‖ din 17 octombrie 1986. 

 

4. Obligatiile care revin statelor in cursul executarii hotarârilor Curtii 

Europene 
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Regulile adoptate de Comitetul Ministrilor prevad ca, atunci când o hotarâre a 

Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor pentru supravegherea executarii, 

cauza este inscrisa fara intârziere pe ordinea de zi a acestuia. 

Daca in hotarâer Curtea Europeana declara ca a fost violata Conventia sau 

protocoalele sale si/sau acorda partii vatamate o despagubire (satisfactie 

echitabila), Comitetul Ministrilor invita statul interesat sa il informeze asupra 

masurilor luate in urma acestei hotarâri având in vedere obligatia conventionala de 

a se conforma acesteia. 

Comitetul Ministrilor nu constata ca si-a indeplinit functiile in temeiul Conventiei 

decât dupa ce a luat la cunostinta informatiile furnizate de statul interesat si, in 

cazul in care o satisfactie echitabila a fost acordata, dupa ce s-a asigurat ca statul 

interesat a acordat aceasta satisfactie partii vatamate. 

Decizia prin care Comitetul Ministrilor constata ca si-a indeplinit functiile 

prevazute de Conventie de a supraveghea executarea hotarârilor Curtii Europene 

imbraca forma unei rezolutii finale. 

Nu in ultimul rând, trebuie amintit faptul ca exista posibilitatea adoptarii unor 

rezolutii interimare, inainte de finalizarea procedurii de executare. Rolul acestora 

este fie de a exprima preocuparea Comitetului Ministrilor fata de maniera in care 

statul vizat intelege sa se conformeze hotarârii de condamnare, fie pentru 

impulsionarea executarii sau, de la un anumit stadiu procedural, pentru a lasa mai 

mult timp statului condamnat pentru adoptarea unor reforme interne mai profunde 

ce decurg din hotarârea Curtii Europene, de obicei de ordin legislativ, inainte ca 

speta in cauza sa fie inscrisa din nou pe ordinea de zi a Comitetului Ministrilor
1
. 

NOTA: 1 Executarea unei hotarâri a Curtii Europene a Drepturilor Omului, 

confirmata prin rezolutia finala a Comitetului Ministrilor, se poate indinde de la o 

durata de câteva luni pâna la câtiva ani, in functie de complexitatea cauzei si gradul 

de disponibilitate si cooperare din partea statului interesat. 

Dupa cum amintea, executarea completa a unei hotarâri pronuntate de Curtea 

Europeana implica de cele mai multe ori implementarea unei palete complexe de 

obligatii ce incumba statelor, care decurg fie explicit, fie implicit (pe cale de 

interpretare, prin „decodificarea” textului hotarârii) din deciziile de condamnare 

pronuntate de Curtea Europeana si care se pot clasifica in: 

- masuri cu caracter individual, care vizeaza inlaturarea rapida a efectelor 

cu privire la persoana reclamantului, generate de violarea de catre stat a 

Conventiei europene (cum ar fi, de exemplu, plata despagubirii fixate de 



47 
 

Curte, de obicei in termen de trei luni de la adoptarea hotarârii de catre 

Curte, plata care, odata realizata, atrage adesea din partea reprezentatilor 

statelor, in mod eronat, afirmatia ca hotarârea Curtii Europene ar fi fost 

executata; restabilirea drepturilor electorale ale individului; redeschiderea 

procedurii jurisdictionale nationale privind persoana sa; radierea din cazier a 

anumitor mentiuni etc.); 

- masuri cu caracter general, care urmaresc, asa cum sugereaza si numele 

lor, obiective de ordin mai larg subsumate inlaturarii riscurilor unor violari 

similare de ordin structural (asigurarea unei largi publicitati in rândul 

mediilor juridice sau altor medii institutionale interesate/vizate, prin 

intermediul, de exemplu, al traducerii in limba oficiala, publicarii si difuzarii 

in plan intern a hotarârii Curtii Europene; reforme de ordin legislativ care ar 

aparea ca necesare; modificarea practicii institutionale, jurisdictionale, 

administrative, nationale etc.). Hotarârea de condamnare a României in 

cauza Dalban a antrenat, de exemplu, modificarea legislativa a articolului 

206 (calomnia) din Codul penal, vizat in rationamentul in drept al Curtii. 

Pe de alta parte, desi poate prezenta si o dimensiune individuala, solicitarea 

redeschiderii procedurilor jurisdictionale interne, urmare a unei hotarâri a Curtii 

Europene, poate antrena si modificari mai largi, de ordin legislativ, care sa permita 

recurgerea la o astfel de procedura, acolo unde este cazul
1
. 

NOTA: 1 A se vedea si Rezolutia Comitetului Ministrilor nr. R (2000) 2. 

Amintim la acest punct modificarile adoptate in dreptul francez, care au permis si 

rezolvarea chestiunii punctuale legate de situatia individuala a reclamantului 

Hakkar, care  obsinuse condamnarea Frantei pentru incalcarea articolului 6 

paragraful 1 al Conventiei (dreptul la proces echitabil). Desi hotarârea de 

condamnare a Frantei nu abordase chestiunile de fond privind culpabilitatea sau 

nevinovatia reclamantului, s-a constatat ca procedura franceza care condusese la 

condamnarea lui Hakkar de catre instantele franceze fusese inechitabila. De aici, 

necesitatea rejudecarii, in conditii de procedura echitabila, fapt care nu a putut fi 

realizat decât dupa realizarea reformei legislative solicitate Frantei de Comitetul 

Ministrilor. 

Si in cazul României, urmare pozitionarii Comitetului Ministrilor fata de statele 

membre
2
 si evolutiei jurisprudentei de la Strasbourg, s-a realizat introducerea 

posibilitatii redeschiderii procedurilor interne ca 

NOTA: Idem. 
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urmare a acestei hotarâri a Curtii Europene. Aceasta a fost posibila prin 

modificarea dreptului procesual pertinent si prin introducerea intre motivele 

prevazute pentru caile de atac extraordinare a unei hotarâri pronuntate de Curtea 

Europeana. 

Procedura de executare este laborioasa, solicita adesea perioade mergând pâna la 

câtiva ani, in special in cazuri cu incarcatura politica sensibila. Acest proces se 

bazeaza pe o abordare colectiva a statelor membre ale Comitetului Ministrilor, 

menita ca printr-o „presiune pozitiva” constanta sa genereze raspunsurile 

asteptate din partea celor direct responsabili de implementare. Legat de 

aceasta, conduita si gradul de cooperare al statelor condamnate prezinta o 

importanta aparte pentru inchiderea definitiva a cazului, nici chiar aceste elemente 

negarantând, insa, intotdeauna un succes in termen rezonabil. Este binecunoscut 

cazul afacerii „Loizidou contra Turcia‖ in care Curtea Europeana s-a pronuntat pe 

fond in 1996 si respectiv in 1998 asupra cuantumului despagubirii si in care nici 

pâna in prezent nu s-a inregistrat inca indeplinirea obligatiilor de executare 

integrala a hotarârilor Curtii Europene, ce incumba statului citat. Doar plata 

satisfactiei echitabile, ce urma sa fie achitata in termen de trei luni de la 

pronuntarea Curtii, a fost realizata cu o intârziere de mai multi ani, dupa lungi 

negocieri si printr-o formula inovatoare. Suma nu a fost varsata direct catre 

reclamant, ci printr-un depozit constituit la dispozitia secretarului general al 

Consiliului Europei
1
. 

NOTA: 1 Rezolutia interimara Res DH (2003) 190 adoptata la cea de-a 862-a 

reuniune a Comitetului Delegatiilor Ministrilor din 2 decembrie 2003. 

E de mentionat la acest punct ca autoritatile turce au invocat caracterul special al 

acestui caz, incarcatura de ordin politic si consecintele asupra problemei globale 

cipriote in cazul rezolvarii spetei pe calea indicata expres sau implicit de Curtea 

Europeana. Examinarea cazului a fost reluata in noiembrie 2005, fara sa fie 

finalizata pâna in prezent. 

Intr-un alt caz, „Partidul Socialist contra Turcia‖, dezbaterile in cadrul Comitetului 

Ministrilor au pus in evidenta, intre altele, obligativitatea autoritatilor turce de a 

adopta, suplimentar efectuarii platii despagubirii decise de Curte, o serie de masuri, 

atât de ordin individual, vizându-l pe reclamantul Pernicek, liderul unui partid de 

orientare pro-kurda (eliberarea sa din detentie, restabilirea drepturilor sale civile si 

politice, radierea din cazier a anumitor mentiuni), dar si de ordin general 

(modificari legislative)
 1
. 
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NOTA: 1 Hotarârea Curtii Europene din 25 mai 1998. 

Procedura de executare, intr-un caz cu sensibilitati deosebite pentru opinia publica 

si autoritatile turce s-a intins pe mai multi ani, a cunoscut adoptarea a doua 

rezolutii interimare
2
, inainte de inchiderea cazului, prin Rezolutia finala (2007) 

100, adoptata la reuniunea Comitetului Delegatilor Ministrilor din 5-6 iunie 2007, 

cu privire la un set de 8 cauze (Partidul Comunist, Partidul Socialist etc. contra 

Turcia) si numai dupa adoptarea reformelor interne solicitate Turciei de Comitetul 

Ministrilor. 

NOTA: 2 Rezolutiile interimare Res DH (99)245 din 4 martie 1999 si Res DH (99) 

529 din 28 iulie 1999. 

Executarea hotarârii in cauza Ilascu si altii contra Republicii Moldova si 

Federatiei Ruse, hotarâre adoptata de Curtea Europeana la 8 iulie 2004
3
, nu a fost 

realizata complet pâna la aceasta data, in ciuda celor patru rezolutii interimare 

adoptate intre timp de Comitetul Ministrilor, ultima la reuniunea din 10 mai 2006
4
, 

precum si solicitarilor ferme adresate celor doua state direct vizate de executare. 

Printr-o a cincea rezolutie interimara, adoptata la 12 iulie 2007
5
, Comitetul 

Ministrilor a luat act de faptul ca doi dintre cei patru reclamanti, care se mai aflau 

inca in detentie, au fost eliberati, cu intârziere, la 2 si respectiv 4 iunie 2007; ca 

rsponsabilitatea de a incerca stergerea, in limita posibilului, consecintelor acestei 

violari continue a Conventiei europene revine autoritatilor Federatiei Ruse si 

Republicii Moldova; a decis suspendarea examinarii executarii hotarârii pâna la 

pronuntarea unei nou hotarâri de catre Curtea Europeana, care a fost din nou 

sesizata cu o plângere, inregistrata cu nr. 23657/2005, de cei doi reclamanti care 

continuasera sa fie privati de libertate si dupa pronuntarea primei hotarâri a Curtii 

Europene
6
. 

NOTA: 3 A se vedea in C.L. Popescu, Jurisprudenta Curtii Europene a 

Drepturilor Omului (2004), Ed. C.H. Beck, 2006, p. 16-26. 

NOTA: 4 ResDH (2006)26, adoptata la cea de-a 964-a reuniune a Comitetului 

Delegatilor Ministrilor din 10 mai 2006. 

NOTA: 5 Res DH (2007)106, adoptata la cea de-a 1002-a reuniune a Comitetului 

Delegatilor Ministrilor. 

NOTA: 6 In acest context, mentionam ca in opinia autorului executarea hotarârii in 

cazul „Ilascu‖ cu privire la masurile cu caracter general ar implica in primul rân 

clarificarea aspectelor sensibile privind trupele ruse care continua sa ramâna pe o 
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parte a teritoriului suveran al Republicii Moldova, in ciuda constatarilor Curtii 

Europene si fara acordul guvernului moldovean. 

 

5. Pluralitatea organelor de stat depozitare a resonsabilitatii internationale 

in caz de violare a Conventiei europene 

Procedura de executare desfasurata in fata Comitetului Ministrilor a pus in 

evidenta faptul ca in practica nu doar guvernul este cel chemat sa asigure 

conformitatea cu exigentele hotarârii Curtii Europene. De altfel, insasi Curtea s-a 

distantat de conceptia traditionala inca foarte raspândita, conform careia numai 

guvernul asuma responsabilitatea internationala a statului. Curtea a precizat, in 

contextul (fostului) articol 53 al Conventiei: „S-a produs violarea articolului 6 par. 

1, Curtea nu este tinuta sa precizeze carei autoritati ii este imputabila aceasta 

incalcare: singura care este in discutie este responsabilitatea statului‖
 1
. 

NOTA: Afacerea „Zimmerman si Steiner contra Elvetia‖ din 13 iulie 1983. 

In alti termeni, organele legislative si organele judiciare ale statului, dar si cele 

constitutionale, nu sunt la adapost de o asemenea constatare de violare a 

Conventiei europene. Faptul ca, pe un plan pur instrumental, guvernul este cel care 

trebuie sa se achite de plata despagubirii decise de Curte, conform articolului 41, 

precum si ca, de o maniera mai generala, este obligat sa asume corect 

responsabilitatea internationala a statului, acest lucru nu infirma concluzia de mai 

sus. Intr-adevar, atunci când un stat nu erspecta, intr-o speta data, „termenul 

rezonabil‖ prevazut la articolul 6 par. 1 al Conventiei, incalcarea pune adesea in 

discutie una dintre cele trei puteri ale statului: instantele judecatoresti, care pot 

dovedi lipsa de diligenta; puterea legislativa, care n-a alocat resursele bugetare 

necesare unei functionari adecvate a aparatului judiciar de stat sau nu a asigurat 

legislatia substantiala sau procesuala corespunzatoare; guvernul, care, de exemplu, 

nu a facut demersurile corespunzatoare pe lânga parlament pentru realizarea 

reformelor organizarii judiciare. 

 

6. Riscuri care decurg pentru state din neexcutarea corespunzatoare a 

hotarârilor Curtii Europene 

O conduita corespunzatoare din partea statului condamnat nu poate avea decât 

consecinte pozitive, atât pe fond (executarea hotarârii, inclusiv prin implementarea 

eventualelor reforme legislative interne necesare; inchiderea definitiva a cazului), 

cât si de ordin politic. „Per a contrario‖, o maniera inadecvata de reactie a 
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diferitelor componente institutionale ale sistemului national in fata complexitatii 

obligatiilor care stau in fata statului si care decurg din hotarârea de condamnare 

atrage o serie de riscuri juridice si de ordin politic. Acestea decurg pentru stat, 

cum spuneam, atât din decalajul, inclusiv de fond, existent adesea intre ceea ce ar 

trebui sa constituie o actiune corecta si rapida si, respectiv, realitatea constatata, cât 

si din cel dintre eforturile componentei de reprezentare a statului la Comitetul 

Ministrilor (Reprezentanta Permanenta/Ministerul Afacerilor Externe si subscvent 

Ministerul Justitiei) si, respectiv, zona institutionala interna. 

Executarea unei hotarâri implica pentru statul vizat si institutiile sale competente 

capacitati de evaluare corecta, vointa politica, seriozitate in fata angajamentelor 

asumate prin Conventia europeana a drepturilor omului si, implicit, o actiune 

rapida de inlaturare a violarilor Conventiei Europene (inclusiv cele de ordin 

structural). Or, acestea nu pot pleca decât de la premisa recunoasterii cu buna-

credinta a „utilitatii condamnarii‖ suferite, a faptului ca aceasta nu face decât sa 

consacre formal existenta reala a unei deficiente de sistem, care, oricum, din 

interes social, ar trebui remediata. Din aceasta perspectiva, este de preferat o 

actiune voluntara a statului, pentru a se evita o actiune de „determinare‖ a sa de 

catre comunitatea internationala pentru indeplinirea unor obligatii intrnationale 

asumate de altfel liber. 

Revenind la exemplul citat anterior, respectiv cazul „Loizidou‖, este de mentionat 

faptul ca intârzierea executarii deciziilor adoptate de Curtea Europeana a condus, 

incepând cu 1999, la o crestere a presiunii exercitate de Comitetul Ministrilor 

asupra Turciei (s-au remarcat, in afara Greciei si Ciprului, o serie de state ale 

Uniunii Europene). Astfel, pentru prima oara in ultimii ani, dupa cazul „Stran 

contra Grecia‖, a fost avansata explicit in plenul Comitetului Ministrilor 

propunerea utilizarii articolului 8 (suspendarea/pierderea calitatii de membru al 

Consiliului Europei) din Statutul Organizatiei. 

 

7. Sistemul de sanctiuni 

Actiunea Comitetului Ministrilor in exercitarea competentelor conferite de 

articolul 46 paragraful 2 al Conventiei europene se inscrie in zona de interferenta a 

jurisdictionalului si politicului. Aminteam ca, desi natura competentelor sale in 

acest domeniu specific s-ar inscrie mai degraba in prima categorie citata, actiunea 

de presiune exercitata constant si progresiv asupra statului „in culpa‖ este fara 

indoiala de ordin politic. De altfel, pârghiile folosite pentru convingerea celui vizat 
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de procedura de executare sunt in cea mai mare masura de ordin politic, in primul 

rând interventiile in plenul Comitetului ale reprezentantilor celorlalte guverne, sub 

instructiuni transmise de capitale, prin care se exprima pozitia acestora si 

exigentele fata de executare. Mai amintim rezolutiile interimare adoptate de 

Comitet si care  constituie un semnal de avertizare pentru statul care inregistreaza 

intârzieri sau evita sa se angajeze explicit pe linia implentarii hotarârii Curtii 

Europene; scrisori adresate de Presedintia Comitetului Ministrilor (fie ambasadorul 

de la Strasbourg, fie chiar ministrul afacerilor externe) autoritatilor care amâna 

executarea integrala a deciziilor; expunerea publica in fata comunitatii 

internationale a dificultatilor inregistrate pe relatia cu anumite state mai putin 

cooperante, prin scoaterea din circuitul de cirulatie restrânsa a anumitor documente 

difuzate in sânul Comitetului etc. 

Din expunerea anterioara se poate distinge fara dificultati o anumita vulnerabilitate 

a actiunii de garantare a respectarii deciziilor Curtii Europene, in conditiile lipsei 

unei palete graduale ale sanctiunii veritabile, mai precis a unor verigi 

intermediare credibile intre punctul de plecare si sanctiunea maxima (aplicarea 

articolului 8 din Statutul Consiliului Europei, care prevede suspendarea sau 

ridicarea calitatii de membru al Organizatiei in cazuri grave a angajamentelor 

asumate in materia respectaii drepturilor fundamentale ale omului
1
; ratificarea 

Conventiei europene a drepturilor omului si acceptarea  jurisdictiei obligatorii a 

Curtii Europene fac parte integranta din domeniul de aplicare in discutie). 

NOTA: 1 R.M. Bestekiu, op. cit., vol. II, p. 205. 

Acest lucru s-a reflectat in in procedura destul de greoaie de asigurare a executarii 

hotarârilor Curtii Europene si chiar aparitia unor blocaje. 

Sunt explicabile de aceea eforturile, atât de ordin juridic (prin dezvoltarea unei 

practici noi, mai constrângatoare, dar si printr-un demers de codificare 

suplimentara), cât si politic, desfasurate in prezent de Comitetul Ministrilor, pe 

linia „ajustarii‖ acestei deficiente. Una dintre ratiunile acestei necesare reforme 

vizeaza situatiile limita,  gen „Loizidou‖, in care statele vizate ridica obstacole in 

calea executarii, dar luarea unor decizii extreme de catre Comitetul Ministrilor 

(articolul 8 din Statut) este dificil de realizat din considerente politice. 

Acesta este motivul pentru care recent intratul in vigoare Protocol 14 la Conventia 

europeana introduce o noua competenta acordata Comitetului Ministrilor, respectiv 

dreptul acestuia de a sesiza Curtea  Europeana in situatia manifesta a neexecutarii 

unei hotarâri de condamnare de catre statul vizat. 
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Statele membre ale Comitetului Ministrilor au urmarit sa beneficieze, in acest fel, 

de un mijloc de presiune suplimentar, de natura jurisdictionala, obligatorie, care sa 

faciliteze in final procedura de executare a hotarârilor Curtii Europene. 

 

 

 

             CAPITOLUL III 

Autoritatea dispozitiilor Conventiei europene si respectiv a hotarârilor Curtii 

Europene in raport cu sistemele nationale ale statelor parti 

 

1. Natura  „sui generis” a Conventiei 

Odata cu ratificarea tratatelor, statele isi angajeaza vointa reciproca sa respecte 

termenii si clauzele agreate, ceea ce implica respectarea unor obligatii asumate fata 

de alte parti de tratat. Daca acest instrument se refera la domenii care vizeaza 

ordinea juridica interna, atunci intervin principii sau norme de drept international 

foarte clare, care angajeaza obligatia juridica internationala a statutului de a asigura 

conformitatea dreptului sau intern cu obligatiile internationale asumate. Aceasta 

regula este statuata prin intermediul principiului „pacta sunt servanda‖, care 

garanteaza efectele si actiunea statelor parti la tratat. 

Conventia europeana a drepturilor omului reperzinta mai mult decât un standard 

comun de atins, asa cum este cazul cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului 

din 1948. Ea impune statelor parti un corp de principii juridice concrete fata de 

care acestea sunt obligate sa se conformeze. 

Desi constituita pe doctrina traditionala a Dreptului Tratatelor, numele Conventiei 

transcend granitele traditionale trasate intre dreptul international si cel intern. Pe 

scurt, doctrina considera  Conventia ca având o natura ‖sui generis‖
1
. 

NOTA: 1 A.Z. Drzemczewski, „European Human Rights Convention in Domestic 

Law – a comparative study‖, Oxford University Press, New York, 1985, p. 23. 

Profesorul A.H. Robertson, citat de  A.Z. Drzemczewski, afirma ca „norma 

Conventiei‖ nu este nici drept intern, nici drept international, desi include elemente 

din ambele‖
2
. 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 23. 

Conventia european nu este pur si simplu un drept aplicat de Curtea Europeana, de 

vreme ce, pe de o parte, si Comitetul Ministrilor Consiliului Europei il aplica
1
., 

dupa cum si instantele nationale fac acelasi lucru, pe de alta parte. Profesorul 
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Robertson subliniaza in analiza sa ca norma Conventiei creeaza nu numai obligatii 

pentru state, dar si drepturi in favoarea indivizilor, practic stabileste in domeniul 

libertatilor civile o noua ordine juridica desemnata sa „substituie‖ diferitele sisteme 

nationale ale statelor parti cu o „ordine europeana comuna‖. Astfel incât, desi 

Conventia nu contine dispozitii referitoare la o procedura de unificare si organizare 

a interpretarii realizata de organele sale (Curte si Comitetul Ministrilor), acestea 

din urma, in practica, realizeaza demersul mentionat, cel putin pâna la o anumita 

limita. 

NOTA: 1 Referirea se face la perioada de dinaintea Protocolului 11 la Conventia 

europeana a drepturilor omului. 

Din aceasta perspectiva se poate afirma ca norma Conventiei a creat un nou tip de 

Drept. Conventia apare ca un tratat mai mult din punctul de vedere al formei, decât 

al substantei. Acest instrument nu este un simplu contract fundamentat pe 

reciprocitate. Este un tratat cu caracter normativ, care dezvolta un concept evolutiv 

de „Drept conventional‖ care interfereaza cu structurile juridice internationale si 

cele interne in egala masura. Organele Conventiei au dificila sarcina de a interpreta 

acest „Drept comun‖. Aceasta interpretare trebuie realizata in asa fel incât sa 

garanteze o trebuie realizata in asa fel incât sa garanteze de o maniera 

cuprinzatoare anumite principii stabilite si, simultan, efectul sau specific sa varieze 

in diferitele cazuri particulare. Mai mult, aceste organe, in afara de a marca faptul 

ca anumite actiuni legislative, judiciare sau administrative violeaza dispozitiile 

Conventiei, pot pune in evidenta necesitatea unor actiuni pozitive din partea 

statelor pentru a se conforma instrumentului citat. 

In acest fel, Curtea Europeana transforma un angajament multilateral in plan 

international intr-o ordine constitutionala comuna. 

Acest set de norme juridice comune trebuie nu doar sa tina pasul cu evolutiile 

sociale si juridice inregistrate la nivelul structurilor juridice nationale, dar 

incurajeaza totodata conformitatea, integrarea si, indirect, armonizarea standardelor 

normative
1
. 

NOTA: 2 A se vedea si L.E. Pettiti s.a., op. cit.,  p. 61-62. 

Conventia europeana nu poate fi interpretata in acelasi fel cu alte tratate 

multilaterale cu caracter sinalagmatic. Organele sale indeplinesc o sarcina similara 

celei impuse curtilor constitutionale care au „misiunea constanta de adaptare a 

standardelor rigide, cu eficacitate si in mod dinamic la necesitatile in schimbare ale 

vietii‖
 1
. 
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NOTA: 1 Extras din discursul judecatorului Ritterspach, membru al Curtii 

Constitutionale a R.F. Germania, citat de A.Z. Drzemczewski, in op. cit., p. 33. 

Aceasta interpretare „integrationista‖ a  Conventiei fundamenteaza conceptia care 

vede acest acord international drept baza si instrument de realizare a unei „ordini 

publice europene‖. In alti termeni, cristalizarea unui substrat juridic esential 

societatii democratice din statele europene. 

Elementele de mai sus pot sugera esenta conceptului „autoritatii‖ normelor 

Conventiei si, respectiv, a hotarârilor Curtii Europene in raport cu sistemele 

nationale ale statelor parti, incorporarea normei europene in dreptul intern si 

aplicabilitatea sa directa in sistemele nationale, notiuni pe care le vom dezvolta in 

cele ce urmeaza. 

 

2. Aplicabilitatea simultana si omogena in dreptul intern a surselor 

normative si jurisprudentiale de la Strasbourg 

Sistemul european de protectie a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului 

creat prin intermediul Conventiei europene a drepturilor omului este, din punctul 

de vedere al surselor, un sistem mict. El imbina elementele sistemului 

continental, fundamentat pe norma scrisa (Conventia europeana ti protocoalele 

sale) si cele ale sistemului de drept anglo-saxon, bazat pe precedentul judiciar 

(jurisprudenta Curtii Europene). 

Conventia Europeana si protocoalele sale nu pot fi corect interpretate si aplicate 

decât prin raportare la jurisprudenta jurisdictiei europene, care vegheaza la 

implementarea acesteia de catre statele parti. Pe cale de consecinta, se creeaza un 

„bloc de conventionalitate‖
2
 omogen, in care se integreaza, cu forta juridica 

obligatorie, Conventia si protocoalele sale, pe de o parte, si jurisprudenta Curtii 

Europene, pe de alta parte. 

NOTA: 2 C.L. Popescu, Protectia internationala a drepturilor omului, Ed. All 

Beck, 2000, p. 269-270. 

Afirmatia de mai sus, valabila la nivel de regula, cunoaste, desigur, nuante 

decurgând din specificul sistemelor nationale in materia incorporarii si 

aplicabilitatii in dreptul intern a normelor si cazuisticii sistemului european de 

control de la Strasbourg. 

 

3. Aplicarea Conventiei europene in dreptul intern 

3.1. Dictrina clasica si jurisprudenta anterioara a Curtii Europene 
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Conventia a respectat un reper esential in dezboltarea dreptului international al 

drepturilor omului. Pentru prima data state suverane au acceptat obligatii juridice 

pentru asigurarea respectarii drepturilor omului pentru toate persoanele aflate sub 

jurisdictia lor nationala si pentru a permite indivizilor sa formuleze plângeri 

impotriva lor, care sa conduca la hotarâri constrângatoare pronuntate de o curte 

internationala. Acesta a fost un pas revolutional intr-un drept al natiunilor care, 

timp de secole, s-a bazat pe idei precum cea potrivit careia tratamentul aplicat 

cetatenilor tinea de jurisdictia nationala a statului, iar individul nu era subiect de 

drept international. 

In lunmina evolutiilor din ultimele doua decenii se poate afirma ca garantiile 

internationale in domeniul drepturilor omului sunt cu adevarat valoroase, mai ales 

atunci când sunt aplicabile in dreptul intern. Efectul direct al normelor Conventiei 

europene in sistemele nationale semnifica facultatea justitiabililor de a se prevala 

direct de aceste norme in fata jurisdictiilor nationale ale statelor parti. 

Potrivit doctrinei clasice, cu influente pâna spre anii ʼ90, pâna relativ de curând 

„Curtea de la Strasbourg nu a indraznit sa deduca din sistemul Conventiei (si in 

special din articolele 1 si, respectiv, 13) efectul direct in dreptul intern al statelor 

contractante pentru drepturile garantate de Conventie. De aici decurge o mare 

disparitate in efectele acestui instrument in statele membre, disparitate care, chiar 

daca admitem ca statele isi asuma o obligatie de rezultat, nu impiedica aparitia 

câtorva intrebari cu privire la principiul reciprocitatii. Curtea s-a marginit pâna in 

prezent doar la câteva timide aluzii pe aceasta tema. Ea nu va putea sa evite mereu 

aceasta problema. Tendinta de generalizare a incorporarii Conventiei in dreptul 

intern al statelor contractante ar putea, poate, sa-i ofere pretextul la mai multa 

inderazneala in aceasta materie‖
1
. 

NOTA: 1 L.E. Pettiti, E. Decaux, P.H. Imbert, La Convention européenne des 

Droits d lʼHomme, Ed. Economica, Paris, p. 58. 

Conform Conventiei, statele parti se afla sub obligatia de a asigura conformitatea 

dreptului national cu dispozitiile Conventiei. In conditiile in care autorii doctrinei 

clasice considera ca nici articolul 1 („Partile se obliga sa asigure respectarea 

drepturilor si libertatilor persoanelor aflate sub jurisdictia lor‖), nici articolul 13 

(„dreptul la un recurs efectiv‖) nu concretizeaza nicio obligatie legala pentru 

statele membre sa incorporeze dreptul substantial al Conventiei in dreptul intern
2
, 

s-a tras concluzia ca solutiile sunt dictate de normele constitutionale si cele 

procedurale nationale, pentru fiecare caz in parte. Acestea insa difera adesea de la 
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stat la stat si, in consecinta, nu ar fi existat o neregula general aplicabila pentru 

statele parti. 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 55. 

Profesorul Ian Brown, citat de A.Z. Drzemczewski
3
, arata in mod corect ca 

„intregul subiect rezista generalizarii, iar practica statelor reflecta, intr-o analiza 

finala, caracteristicile fiecarei constitutii luate in mod individual‖. De aceea este 

clar ca intrarea si aplicabilitatea directa a normelor dreptului international 

(Conventia europeana) in sistemul national sunt reglementate in cele mai multe 

cazuri de dispozitii constitutionale exprese. 

A.Z. Drzemczewski invoca, la acest capitol, cauza „Swedish Engine Drivers‖
4
, in 

care Curtea a statuat fara echivoc: „Nici articolul 13 si nici in general Conventia nu 

traseaza pentru statele contractante vreo mobilitate data pentru a asigura 

implementarea efectiva in dreptul lor intern a dispozitiilor Conventiei‖. 

NOTA: 4 Hotarâre pronuntata de Curtea Europeana la 6 februarie 1976. 

Similar, intr-un memoriu citat de acelasi autor, memoriu prezentat Curtii de catre 

vicepresedintele de atunci al Comisie Europene a Drepturilor Omului profesorul 

Sperduti, in cauza „Irlanda contra Marea Britanie‖, se arata: „Conventia nu cere in 

mod formal statelor contractante sa fie incorporata in sistemele lor juridice sau sa i 

se dea o anumita pozitie in ierarhia surselor dreptului intern. Statele sunt, in 

principiu, libere sa aleaga mijloacele pe care le considera potrivite pentru 

asigurarea exercitarii efective, a drepturilor si libertatilor stabilite in Conventie. 

Printre altele, este de acceptat ca sistemele lor juridice, in special Constitutiile, pot 

merge chiar mai departe decât exigentele Conventiei. In orice caz, trebuie spus ca, 

deoarece oamenii traiesc sub controlul dreptului intern, tocmai dreptul intern 

trebuie sa le asigure, prin regulile, principiile si institutiile sale, exercitarea efectiva 

a beneficiilor pe care le acorda un instrument international‖
1
. 

NOTA: 1 Memoriul depus pe 22 aprilie 1997 [Doc. Cour (77)24], citat de A.Z. 

Drzemczewski, op. cit., p. 55. 

Trebuie spus, la acest punct, ca desi Curtea a avut oportunitatea sa transeze aceasta 

chestiune definitiv in hotarârea pronuntata, abordarea aleasa a fost mai subtila si 

mai indirecta: „Prin substituirea cuvintelor «vor asigura» cu formula «se angajeaza 

sa asigure» in textul articolului 1, autorii Conventiei au intentionat sa faca clar ca 

drepturile si libertatile prevazute in Sectiunea I vor fi direct garantate tuturor celor 

aflati in jurisdictia statelor contractante... Aceasta intentie gaseste in mod particular 

o reflectie in acele cazuri in care Conventia a fost incorporata in dreptul intern‖
1
. 



58 
 

NOTA: 2 Hotarârea adoptata de Curtea Europeana la 18 ianuarie  1978. 

Chiar in absenta unei obligatii conventionale, tentatia evolutiei practicilor nationale 

catre incoporarea Conventiei europene in dreptul intern devenea evidenta. 

Pe de alta parte, o evaluare a obligatiilor asumate de partile la Conventie sugera 

faptul ca distinctia clasica intre acordurile internationale si dreptul intern, care se 

bazeaza pe functiunile lor diferite in societate, nu se aplica in aceasta situatie. 

Conventia europeana a drepturilor omului poseda câteva caracteristici unic dificil 

de calificat  in termenii dreptului international traditional. Pentru ca, asa cum 

Curtea Europeana a explicat in cauza „Irlanda contra Marea Britanie‖; „spre 

deosebire de tratatele internationale de tip clasic, Conventia include mai mult decât 

angajamente reciproce intre statele contractante. Ea creeaza mai presus de orice, o 

retea de angajamente mutuale, de  obligatii obiective care beneficiaza de o 

„implementare colectiva‖
1
. 

NOTA: 1 Par. 239 al hotarârii Curtii Europene citate anterior. 

In multe situatii Conventia a câstigat, odata cu trecerea timpului, un nou inteles, 

care creeaza necesitatea unei metode evoluate de interpretare de catre organele 

Conventiei. Prin aceasta este introdus „un element de dinamism si progres pentru a 

tine pasul cu schimbarea sociala generala‖
2
. 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, in op. cit., p. 54. 

Pe scurt, este de subliniat faptul ca Conventia este un „instrumen...‖ si un 

„generator‖ de drept‖ („law making‖, al carui scop principal este de a proteja 

liberatea individuala, de a promova statul de drept si a preveni abuzul de putere. 

Organele Conventiei sunt insarcinate in consecinta cu salvardarea „ordinii publice 

europene‖ si, implicit, cu armonizarea evolutiei standardelor europene in materie. 

Acestea sunt câteva considerente pentru care evolutia jurisprudentei si a doctrinei 

de specialitate au confirmat tendinta generalizarii aplicabilitatii directe a 

normelor Conventiei europene in sistemele nationale, evolutie care astazi a 

devenit practic realitate. 

 

3.2. Situatia actuala 

Potrivit lui Jörg Polakiwicz, „putine tratate incheiate in cadrul Consiliului Europei 

contin cauze explicite privind aplicarea dispozitiilor lor in dreptul intern. Ca tratate 

incheiate in baza regulilor de drept international, ele sunt superioare oricarui act 

normativ intern, cel putin din punctul de vedere al dreptului international. Conform 

acestuia din urma exista un principiu general acceptat al dreptului international, 
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potrivit caruia niciun stat nu poate invoca dreptul national pentru a scapa de 

obligatiile care decurg dintr-un tratat international‖
3
. 

Impactul unui drept recunoscut de o conventie internationala, asa cum este cazul 

Conventiei europene a drepturilor omului, este mai mare daca regula internationala 

este direct aplicabila. Individul poate astfel sa se prevaleze direct de ea in fata 

jurisdictiilor interne, atât impotriva unor dispozitii normative de drept intern, cât si 

a unor acte individuale. 

A.Z. Drzemczewski enumera o varietate de metode prin care „normele substantiale 

ale acordurilor internationale pot fi incorporate in dreptul intern‖: 

- Trataele pot dobândi forta juridic similara dreptului constitutional prin intrmediul 

unui act legislativ sau chiar printr-o interpretare pronuntata de curtile de justitie; 

- Pot obtine un nivel similar legislatiei interne, ca forta juridica; 

- Anumite dispozitii ale tratatelor pot fi aplicate de curtile de justitie, care le 

conidera „direct aplicabila‖ sau pot fi invocate de instante ca detinând „autoritate 

convingatoare‖
1
. 

NOTA: 1 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 60. 

In acelasi timp, dispozitiile tratatelor, deci si cele ale Conventiei europene a 

drepturilor omului, pot servi drept indrumator pentru redactarea proiectelor 

legislative, atât pentru Legislator, cât si pentru autoritatile administrative. In egala 

masura, ele pot fi asimilate unei parti a principiilor generale de drept in ordinea 

publica nationala (in  anumite situatii prin intermediul practicii dreptului 

international)
2
, prin aceasta influentând si modificând nu numai cazuistica 

instantelor de judecata, dar si actiunea Executivului si autoritatilor administrative. 

Asa cum mentionam, garantiile internationale acordate drepturilor omului sunt 

extrem de valoroase atunci când sunt aplicabile in dreptul national. 

NOTA: 2 Idem 

David Harris si Michael OʼBoyle sustin, din aceasta perspectiva, ca atunci când 

avem de-a face cu un instrument international cu asa mare succes cum este cazul 

Conventiei europene a drepturilor omului, un remediu oferit de o curte de 

justitie nationala va fi, in general mai adecvat si eficient decât recursul la o 

procedura internationala
3
. 

NOTA: 3 Harris, OʼBoyle si Warbrick, Law of the European Convention of 

Human Rights, Oxford University Press, Second Edition, 2009, p. 23. 

In acelasi timp, daca Conventia poate fi invocata in fata instantelor unui stat parte 

la acest acord, se adauga o importanta dimensiune suplimentara in ceea ce priveste 
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utilitatea si eficacitatea in special in statele care nu au propriul „act al drepturilor 

omului‖ („Bill of rights‖). 

Aplicarea Conventiei prin intermediul curtilor de justitie nationale este consistenta 

cu principiul subsidiaritatii statuat de Conventie, potrivit caruia responsabilitatea 

primara pentru asigurarea respectarii acesteia cade in sarcina statelor parti. 

Dupa cum mentionam anterior, articolul 1 al Conventiei europene impune obligatia 

sa garanteze drepturile si libertatile fundamentale tuturor persoanelor aflate sub 

jurisdictia lor, fara sa existe o obligatie codificata de a incorpora conventia in 

dreptul national
1
. 

NOTA: 1 Harris s.a., op. cit., p. 23, invoca cauza „Observer and Guardian contra 

Marea Britanie‖. 

Onorarea obligatiilor din articolul 1 gaseste o solutionare  particular eficace in 

acele cazuri in care Conventia a fost incorporata in dreptul intern, ceea ce nu 

impiedica alte state contractante sa atinga acelasi obiectiv de o manieri diferita, 

alegând propriile sale metode interne prin care dreptul si practica mentionate sunt 

similare drepturilor garantate in Conventie. 

Din punct de vedere conceptual si referindu-se la tratatele Consiliului Europei in 

ansamblu, J. Polakiewicz arata ca exista abordari distincte ale manierei in care 

statele europene confera efect juridic intern tratatelor internationale. Analiza 

autorului mentionat se fundamenteaza, intre altele, si pe concentele care decurg din 

modul in care sistemele nationale au imbratisat teoria monista sau dualista a 

relatiei dintre dreptul international si cel intern
2
. 

NOTA: 2 R.M. Besteliu, op. cit., vol. I, 2010, p. 102. 

Potrivit lui Ian Brownlie, monismul recunoaste suprematia dreptului international 

fata de normele mentionate chiar si când se pune problema solutiilor juridice in 

interiorul sistemului national, la care se adauga o viziune evoluata care admite 

pentru individ capacitatea de subiect de drept international
3
. 

NOTA: 3 Ian Brownlie, Princiles of public international law, 4th edition, 

Clarendon Press Oxford, New York, 1990, p. 33. 

Din aceastta persoectiva, dreptul international este considerat drept cel mai bun 

„moderator‖ al drepturilor omului. Brownlie ii citeaza la loc de cinste pe 

Leuterpacht si Kelsen intre autorii din doctrina sustinatori ai monismului. 

Doctrina dualista pune in evidenta diferentele importante dintre dreptul 

international si cel intern, plecând de la competentele diferite si de faptul ca 

reglementeaza domenii diferite
1
. Dreptul international reglementeaza relatiile 



61 
 

dintre state suverane, dreptul national se aplica in interiorul unui stat si 

reglementeaza raporturile cetatenilor cu Executivul sau inte ei insisi. In aceasta 

viziune niciuna dintre ordinile juridice mentionate nu poate crea sau modifica 

regulile celeilalte. Atunci când dreptul national prevede ca dreptul international se 

aplica in totalitate sau in parte in jurisdictia sa, acesta este de fapt un exercitiu al 

autoritatii dreptului national, sub forma adoptarii sau transformarii regulilor 

dreptului international. In caz de conflict intre cele doua ordini juridice, 

dualismul statueaza ca instanta de judecata nationala va aplica dreptul 

national. 

NOTA: 1 R.M. Besteliu, op. cit., vol. I, 2010, p. 102. 

Brownlie ii citeaza la acest capitol pe Triepel si Oppenheim
2
. 

NOTA: 2 Ian Brownlie, op. cit., p. 32. 

Revenind la analiza lui Polakiewicz, acesta arata, referindu-se la ansamblul 

tratatelor Consuiliului Europei (deci si la Conventia europeana a drepturilor 

omului), ca exista trei mai grupuri de state ca model aplicat. 

Autorul mentioneaza un prim grup de state parti, acolo unde tratatul obtine 

statutul de drept intern prin ratificare si promulgare. In tarile cu traditie monista 

(Belgia, Franta, Luxemburg, Portugalia) este suficient ca tratatul sa fie ratificat, sa 

intre in vigoare si sa fie publicat in gazeta oficiala. In statele cu traditie dualista 

(Germania, Italia), actul intern al ratificarii, de obicei legea care aproba tratatul si 

care autorizeaza depunerea instrumentului de ratificare, „transforma‖ normele 

substantiale ale tratatului sau le „adopta‖ in ordinea juridica interna. in ambele 

cazuri, Parlamentul da acordul legislativ pentru ratficare, cu exceptia cazului in 

care Constitutia prevede ca, datorita obiectului tratatului in discutie, aprobarea 

legislativa nu e necesara. In aceste din urma cazuri, actele necesare de 

implementare pentru a da efect dispozitiilor tratatului pot fi adoptate sub forma 

unor decizii (decrete) guvernamentale sau regulamente administrative
3
. 

NOTA: Jörg Polakiewicz, op. cit., p. 153. 

In cazul celiui de-al doilea grup de state, un tratat cu procedura de ratificare nu 

beneficiaza „de facto‖ de statutul de drept intern (Marea Britanie, Irlanda). Desi 

tratatul obliga statul in relatiile sale internationale dupa ratificare, singur acest act 

nu are forta de a „transforma‖ dispozitiile tratatului in drept intern. Este necesar un 

act legislativ separat pentru realizarea acestui rezultat. Aceasta situatie poate fi 

explicata de faptul ca in aceste tari Executivul este autorizat sa angajeze statul in 

plan international, fara sa fie neaparat obligat sa solicite aprobarea Legislativului. 
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In cazul celui de-al treilea grup de tari, constituit din statele normdice, 

Polakiewicz il califica drept un sistem mixt. 

Aprobarea Legislativului este ceruta inainte ca Executivul sa angajeze statul in 

plan international, dar aceasta aprobare nu are ca efect transformarea statului in 

drept intern. Acest rezultat nu poate fi obtinut printr-un act legislativ aditional. 

Aceste state (cu exceptia Finlandei) au ratificat Conventia europeana a drepturilor 

omului in anii ʼ50 (Danemarca la 13 aprilie 1953, Islanda la 29 iunie 1953, 

Norvegia la 15 ianuarie 1952 si Suedia la 4 februarie 1952), dar au incorporat-o in 

sistemul intern mult mai târziu. 

Astfel, Conventia si Protocoalele sale 1-8 au devenit drept intern in Danemarca la 

1 iulie 1992; Islanda si Suedia au decis sa incorporeze dispozitiile Conventiei in 

dreptul intern in 1994 si, respectiv, 1995; in Norvegia, incorporarea legislativa a 

Conventiei si Protocoalelor 1, 4 , 6 si 7 s-a produs sub forma unei „Legi a 

Drepturilor Omului‖ si a intrat in vigoare la 21 mai 1999. 

 

3.3 Aplicabilitatea directa a normei conventionala 

3.3.1. Conditiile aplicabilitatii directe 

Mentionam anterior ca impactul unui drept recunoscut intr-un tratat international 

este mai mare daca norma internationala este direct aplicabila, ceea ce ii permite 

individului sa se prevaleze direct de ea in fata curtilor de justitie interne. 

Potrivit lui F. Sudre, aplicabilitatea directa a normelor Conventiei europene a 

drepturilor omului este subordonata unui numar de doua conditii cumulative
1
. 

NOTA: 1 Frédéric Sudre, Dreptul european si international al drepturilor omului, 

Ed. Polirom, Iasi, 2006, p. 153. 

 

A. Incorporarea normei conventionale in ordinea juridica interna 

A1. Diversitatea de statut 

Aplicabilitatea directa presupune, in primul rând, faptul ca regulan internationala 

nu are nevoie, pentru a fi aplicabila, sa fie introdusa in ordinea juridica interna 

printr-o dispozitie speciala. Aceasta problema a „receptarii‖ regulii conventionale 

tine de regimul constitutional al statelor, care defineste atitudinea generala a 

statului in raport cu dreptul international. In  aceasta privinta, litera Conventiei nu 

impune integrarea acestui acord in dreptul intern, iar judecatorii de la Strasbourg 

nu au creat nicio doctrina privind aplicabilitatea directa, desi Curtea Europeana, in 

decizia „Irlanda contra Marea Britanie‖ din 18 februarie 1978, a notat ca intentia 
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celor care au intocmit textul „se reflecta cu deosebita fidelitate acolo unde 

Conventia a fost incorporata in ordinea juridica interna‖
2
. 

NOTA: 2 Pragradul 239 al Hotarârii Curtii Europene a Drepturilor Omului in 

cauza „Irlanda contra Marea Britanie‖, vol. Serie A25. 

Situatia Conventiei in dreptul intern implica astfel o mare diversitate. Cu exceptia 

statelor membre ale Consiliului Europei in care normele internationale au valoare 

juridica doar in planul raporturilor interstatale, nefacând parte din dreptul intern 

(Cazul Irlandei pâna la adoptarea „Irish European Convention on Human Rights 

Act‖ in 2003), Conventia este incorporata in ordinea juridica interna a celorlalte 

state membre, fie direct, fie efectul dispozitiilor Constitutiilor nationale (Belgia, 

Olanda, Portugalia, Spania, Franta, Bulgaria etc.), fie indirect, dupa transpunerea 

in ordinea interna printr-o lege speciala (Malta, Danemarca, Islanda, Sudeia, 

Norvegia, Marea Britanie). In consecinta, Conventia europeana ca atare, in 

prima ipoteza, si normele sale substantiale, in cea d-a doua, beneficiaza in 

tarile amintite de aplicabilitate directa. 

Vom detalia separat specificul câtorva dintre sistemele nationale amintite mai sus. 

In mod similar, rangul Conventiei in ordinea juridica interna, atunci când este 

incorporata, este variabil, fiind determinat de solutiile constitutionale nationale: 

rang supraconstitutional (Olanda), constitutional (Austria), infraconstitutional 

– supralegislativ (Belgia, Elvetia, Spania, Franta, Bulgaria, Republica Ceha etc.) 

sau legislativ (Grecia, Italia, Turcia, Finlanda, Ungaria etc.)
1
. 

NOTA: Frédéric Sudre, op. cit., p. 154. 

 

A2. Propritatea normei conventionale 

Abordarea chestiunii prioritatii regulii conventionale este diferentiata, in functie de 

perspectiva abordata, cea a ordinii internationale sau ordinea interna. 

1) In ordinea internationala, Curtea Europeana a afirmat net prioritatea 

Conventiei europene a drepturilor omului asupra tuturor actelor interne, 

indiferent de natura lor si de calitatea organului de la care provin. Conventia 

prevaleaza deci asupra actelor constitutionale, lucru pe care il aminteste 

foarte clar hotarârea „Partidul Comunist Unit din Turcia contra Turcia‖, din 

30 ianuarie 1998: statele raspund pentru respectarea Conventiei in temeul 

exercitarii „intregii lor jurisdictii‖, indiferent de tipul normelor sau masurilor 

in cauza; ele nu dispun, deci de nicio imunitate constitutionala, iar 
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„organizarea lor constitutionala si politica (...) trebuie sa respecte drepturile 

si principiile inscrise in Conventie‖
2
.  

NOTA: 2 Par 29-30 din Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului „Partidul 

Comunist Unit din Turcia‖, citate de F. Sudre in op. cit., p. 154. 

Acest lucru este confirmat in mod transant de hotarârea „Zielinski Pradal, 

Gonzales si altii contra Franta‖, din 28 octombrie 1999, prin care Curtea 

Europeana considera ca o lege de validare apreciata ca fiind conforma Constitutiei 

de catre Consiliul Constitutional francez este , totusi, contrara Conventiei
3
. 

NOTA: 3 Frédéric Sudre, op. cit., p. 155. 

2) In ordinea interna franceza, solutia este alta. Articolul 55 al Constitutiei 

Frantei implic prevalenta acesteia asupra tratatului international. Consiliul de 

Stat, in hotarârea Adunarii din 30 octombrie 1998, „Sarran, Levacher si 

altii‖, enunta clar principiul conform caruia „suprematia conferita (de 

articolul 55 din Constitutie) nu se aplica, in ordinea interna, dispozitiilor de 

natura constitutionala‖
1
. 

NOTA: Idem. 

Curtea de Castie se pronunta in jurisprudenta sa in mod similar. Recunoscându-i 

Constitutiei calitatea de norma superioara a ordinii juridice franceze, jurisdictiile 

superioare franceze refuza astfel sa se angajeze pe calea unui control de 

conventionalitate a Constitutie, adica a unui control al compatibilitatii intre o 

dispozitie constitutionala si o prevedere conventionala. 

„Per a contrario‖, articolul 55 din Constitutia Frantei stipuleaza principiul 

prioritatii tratatului international asupra legii nationale si, prin urmare, asupra 

actelor juridice interne subordonate legii. 

Se consacra, in acest fel, in sistemul francez, solutia potrivit careia Conventia are o 

valoare infraconstitutionala (inferioara Constitutiei), dar supralegislativa. 

 

B. Calitatea specifica a normei conventionale 

Cea de-a doua conditie pentru aplicabilitatea directa a unei reguli internationale se 

refera la norma conventionala in sine, care trebuie sa aiba un efect direct. Aceasta 

conditie comporta o dubla cerinta. 

 

B1. Prioritatea normei conventionale 

In primul rând, efectul direct al normei internationale tine de intentia exprimata de 

partile semnatare de a crea drepturi pentru particulari. 
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Cu toate acestea, aprecierea intentiilor partilor este uneori delicata, chiar si in cazul 

conventiilor internationale de protectie a drepturilor omului. Doctrina franceza 

dace insa distinctie intre Conventia europeana a drepturilor omului, care s-ar lovi 

in mai mica masura de  astfel de dificultati si alte instrumente internationale. Daca 

formularea articolului 1 al Conventiei europene este explicita – „ Inaltele Parti 

Contractante ii recunosc oricarei persoane ce intra sub jurisdictia lor drepturi si 

libertati‖ definite in Conventie – si  asuscitat controvere, dimriva, terenii utiliati de 

pactele Natiunilor Unite, Carta sociala europeana sau Conventia Natiunilor Unite 

asupra drepturilor copilului lasa loc de discutie. Aici, statele nu „recunosc‖ drepturi 

indivizilor, ci „se angajeaza sa respecte drepturile‖ enuntate in Conventia 

pertinenta: tratatul international se adreseaza statelor si nu indivizilor. 

Doctrina exemplifica cu refuzul Consiliului de Stat francez de a admite ca un 

reclamant individual se poate prevala direct de articolul 4 al Cartei sociale 

europene, potrivit careia „pentru a asigura exercitarea efectiva a dreptului la o 

remuneratie echitabila, partile contractante  se angajeaza (...) sa recunoasca dreptul 

tuturor lucratorilor la o perioada rezonabila de preaviz in cazul incetarii angajarii‖
1
. 

NOTA: 1 Decizia din 20 aprilie 1984, „Ministerul Bugetului contra Valton si 

Crépeaux‖ in F. Sudre, op. cit., p. 157. 

Felul cum este formulata aceasta prevedere permite in acest fel Consiliului de Stat 

sa o interpreteze ca fiind un simplu angajament statal, care ii lasa o mare putere de 

decizie statului, si nu o regula direct aplicabila ca atare. 

 

B2. Precizia normei – caracterul „self-executing” al Conventiei 

In acest caz, norma in cauza trebuie sa fie suficient de precisa, atât in ceea ce 

priveste obiectul, cât si forma ei, pentru a fi direct aplicabila in ordinea interna 

fara masuri complementare de punere  in executare. Ea trebuie sa fie deci „self-

executing‖
2
. 

NOTA: 2 F. Sudre, op. cit., p. 157. 

A.Z. Drzemczewski arata ca in cele mai multe tari indivizii pot invoca dispozitii 

ale Conventiei in fata curtilor nationale atunci când aceste dispozitii sunt 

considerate „self-executing‖. Altfel spus, anumite norme ale Conventiei au aceasta 

calitate daca: 

- dispozitiile sunt suficient de clare si precise astfel incât pot fi privite ca 

adresându-se nu numai statelor contractante, dar si subiectelor de drept intern; 

- institutiile statelor contractante permit aplicarea imediata a acestor norme
3
. 
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NOTA: 3 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 38. 

Aceasta dubla conditie este de obicei determinata de jurisdictiile competente 

nationale, prin referire, in acelasi timp, la dreptul constitutional si practica 

existente. Desi un organism international poate declara o anume dispozitie 

Conventionala derpt „self-executing‖, acest lucru nu inseamna neaparat ca norma 

mentionata este in mod automat considerata similar in sistemul national al unui 

anumit stat contractant. Este competenta curtii de justitie nationale sa decida 

asupra acestui subiect. 

De exemplu, in Franta, in stadiul actual al dreptului national, se considera ca din 

instrumentele internationale privind drepturile omului, doar Conventia europeana a 

drepturilor omului, la care se adauga si Pactul international cu privire la drepturile 

civile si politice, beneficiaza de o aplicabilitate directa indiscutabila. Atât 

judecatorul judiciar, cât si cel administrativ francez au admis cu usurinta 

aplicabilitatea directa a Conventiei europene a drepturilor omului in toate 

dispozitiile sale. 

De exemplu, aplicabilitatea directa a articolului 13 (dreptul la un recurs efectiv) a 

fost confirmata prin multiple decizii ale Consiliului de Stat din Franta
1
. 

Chestiunea incorporarii trebuie distinsa, in opinia lui Polakiewicz, de cea a 

dispozitiilor de „self-executing‖
2
. Acest din urma concept este uneori folosit pentru 

a afirma principiul unui sistem particular de drept national in care anumite reguli 

de drept international nu au nevoie de un act separat, formal de incorporare, pentru 

ca norma internationala sa aiba efect in plan intern. 

NOTA: 2 J. Polakiewicz, op. cit., p. 156. 

Cu toate acestea, conceptul este mult mai adesea folosit pentru a descrie chiar 

caracterul normelor
3
. In scopul de a aplica efectiv dispozitiile tratatului 

international in procedurile judiciare, curtile nationale trebuie sa determine daca 

aceste dispozitii pot fi aplicate direct, fara o legislatie de implementare. Aceasta 

actiune este necesara si in statele unde tratatele beneficiaza de statutul de drept 

intern
4
. 

NOTA: 3 I. Brownlie, op. cit., p. 52. 

NOTA: 4 J. Polakiewicz, op. cit., p. 156. 

Procedura de determinare de catre jurisdictiile nationale daca un tratat este sau nu 

„self-executing‖ are in vedere, de obicei, doua intrebari colaterale. Mai intâi, sunt 

dispozitiile tratatului, date fiind redactarea lor, scopul si contextul, capabile sa fie 

aplicate direct? 
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In al doilea rând, intentioneaua partile sa le confere indivizilor drepturi si obligatii 

direct aplicabile? 

Remarcam, la acest punct, o similitudine conceptuala a lui Polakiewicz, cu 

viziunea lui F. Sudre, mentionata anterior. 

Ambii autori invoca din jurisprudenta curtilor nationale, intre altele, hotarârea din 

1983 a Curtii de Casatie din Belgia
1
, care a statuat urmatoarele: 

NOTA: 1 Bauza „Thonon contra Statului Belgian‖. 

„Notiunea directei aplicabilitati a unui tratat invocata de un cetatean al unui stat 

care a incheiat acest tratat presupune ca obligatia asumata de catre stat ar fi trebuit 

exprimata intr-o modalitate completa si precisa si ca partile contractante au 

intentionat ca tratatul sa confere drepturi subiective ori obligatii pentru indiviziö 

Si in viziunea lui Polakiewicz, Conventia europeana a drepturilor omului si 

protocoalele 1, 4, 6 si 7 sunt probabil cele mai proeminente exemple de tratate 

„self-executing‖. La nivelul datei de 1 iulie 1999, autorul citat remarca faptul ca 

toate statele membre ale Consiliului Europei de la acel moment ratificasera 

Conventia. Drepturile si libertatile prevazute erau direct aplicabile in 39 din 41 de 

state parti. Dupa intrarea in vigoare in 1998 a „Actului drepturilor omului‖ din 

Marea Britanie
2
, Irlanda urma sa ramâna singura, la acel moment, care nu 

incorporase Conventia in sistemul national. Acest lucru a fost insa remediat prin 

„Actul Conventiei europene a drepturilor omului‖, adoptat de Irlanda in 2003. 

NOTA: 2 „Human Rights Act 1998‖ a fost adoptat la 9 noiembrie 1998 de 

Parlamentul Britanic si procedeaza la incorporarea Conventiei europene a 

drepturilor omului in dreptul englez,  scotian si nord-irlandez. 

In toate aceste tari, jurisdictiile nationale, dupa unele ezitari in câteva cazuri, au 

adoptat opinia ca drepturile si libertatile garantate de Conventia europeana 

(articolele 2-18) sunt „self-executing‖. 

Autorul citat concluzioneza despre Conventia europeana ca are anumite trasaturi 

care transcend barierele traditionale dintre ordinea individuala si cea internationala 

si ca, prin aceasta, se distinge de alte tratate internationale
3
. 

NOTA: 3 A se vedea si cap. III – 1 Natura „sui generis‖ a Conventiei din teza 

Conventia este desemnata sa proteheze indivizii impotriva actiunilor improprii 

savârsite de propriile autoritati. In acest sens, Conventia europeana are aceeasi 

functie ca si garantiile constitutionale in materia drepturilor omului. Ea a acordat 

drepturi si libertati subiective care, conform redactarii din preambul, beneficiaza de 

o implementare colectiva prin intermediul supervizarii internationale exercitate de 
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Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Curte care, la rândul sau, poate fi 

interpelata de oricine se afla sub jurisdictia unuia sau altuia dintre statele 

contractante. 

In ceea ce priveste caracterul „self-executing‖ al dispozitiilor substantiale ale 

Conventiei europene, merita invocata analiza realizata de David Harris si Michael 

OʼBoyle
1
. 

NOTA: 1 Harris, OʼBoyle si Warbrick, op. cit., p. 24-25. 

Potrivit autorilor citati, desi incorporarea Conventiei in dreptul national este de 

dorit, aceasta problema prin ea insasi nu asigura un remediu in fata unei jurisdictii 

nationale in ipoteza incalcarii Conventiei. In statele de traditie monista, Conventia 

devine automat parte a dreptului intern in urma ratificarii. Cu toate acestea, in 

sistemul juridic al acestor state, Conventia poate fi invocata in fata curtilor 

nationale numai daca acest instrument ca atare, sau un anumit articol ori o parte a 

sa, sunt vazute de catre instanta competenta drept „self-executing‖. Prin aceasta, 

Curtea accepta ca dispozitiile relevante mentionate creeaza derpturi care pot fi 

invocate direct in fata sa fara sa mai fie nevoie de alti pasi, fie de natura legislativa, 

fie alte actiuni ale statului. Curtile nationale care erspecta abordarea monista au 

avut uneori pozitii nuantate pe aceasta tema. De exemplu, curtile din Austria si 

Elvetia, au aplicat dispozitiile Conventiei drept „self-executing‖. In Belgia, in 

conditiile in care obligatia negativa care decurge din articolul 8, pentru a impiedica 

interventia in viata familiala sau privata, a fost considerata „self-executing‖, 

pozitia pozitiva de a crea un statut juridic corespunzator copiilor din afara 

casatoriei a impus totusi o noua legislatie
2
. 

NOTA: 2 Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 1991 in cauza 

„Vermeire contra Belgia‖. 

Curtea de casatie a Italiei priveste, pe de alta parte, Conventia europeana in 

integralitatea sa ca afirmând doar reguli programatice pentru a ghida Legislativul. 

Chiar daca o dispozitie a Conventiei este  totusi acceptata ca „self-executing‖, nu 

inseamna neaparat ca jurisdictiile nationale in discutie vor face uz de ceea ce este 

azut ca un „drept strain‖
1
. 

NOTA: 1 La rândul sau, A.Z. Drzemczewski invoca „pregatirea profesionala si 

inclinatia naturala a judecatorilor nationali ca motivatie a preferintei pentru dreptul 

national‖, op. cit., p. 62. 

De remarcat este si cazul Germaniei, stat care isi are „propriul sau Act al 

drepturilor omului‖, bine definit, acolo unde a existat tendinta de a-i rezerva 
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Conventiei doar un rol limitat, curtile nationale preferând sa se sprijine in primul 

rând pe „Actul drepturilor omului‖ din Constitutia germana. 

In contrast cu aceasta practica, Harris si OʼBoyle citeaza instante dintr-o serie de 

state care au pus in prim-plan Conventia, datorita statutului sau constitutional 

(Austria) sau absentei unui „Act national al drepturilor omului‖ detaliat (Elvetia). 

Pe de alta parte, in statele care respecta abordarea dualista, este nevoie de actiune 

legislativa suplimentara in toate cazurile dupa ratificare, pentru ca textul 

Conventiei sa fie aplicat in jurisdictiile nationale, cu precizarea ca aplicarea sa 

depinde de termenii acestei legislatii. In acest fel, cazul Marii Britanii, „Actul 

drepturilor omului‖ in 1998 prevede o incorporare indirecta a drepturilor 

prevazute de Conventie in dreptul Marii Britanii, sub titulatura de „drepturi ale 

Conventiei‖. 

Acest lucru are doua consecinte principale: mai intâi, daca, in ciuda tuturor 

eforturilor, legislatia primara britanica invocata in fata curtilor nationale nu poate fi 

interpretata drept compatibila cu Conventia, curtea competenta poate face o 

„declaratie de incompatibilitate”. Acest lucru nu afecteaza validitatea legislatiei, 

dar avertizeaza Guvernul cu privire la necesitatea amendarii legislatiei. In al doilea 

rând, o victima are un drept la actiune (drept public) pentru daune impotriva 

autoritatii publice (nu a unei persoane private) care actioneaza incorect in raport cu 

un „drept al Conventiei‖. „Actul drepturilor omului‖ a marit substantial puterea 

curtilor britanice de a oferi un remediu national pentru o incalcare a Conventiei, 

având ca rezultat faptul ca atât numarul de plângeri individuale depuse la 

Strasbourg, cât si hotarârile de condamnare impotriva Marii Britanii au scazut supa 

1998
1
. 

NOTA: Harris, OʼBoyle si Warbrick, op. cit., p. 25. 

Concluzionând, se poate afirma ca evolutiile din ultimii ani au condus in prezent 

la situatia ca textul Conventiei a fost incorporat in dreptul tuturor statelor 

contractante. 

 

3.3.2 Semnificatia efectului direct 

A. Judecatorul national – judecator de drept comun al Conventiei 

1. Efectul direct prezinta consecinta esentiala de a conferi justitiabilului un 

drept de a actiona si, corelativ, de a da judecatorului national dreptul de a 

statua. Judecatul national este  judecatorul de drept comun al Conventiei 

internationale cu efect direct: lui ii revine, in primul rând, sarcina de a asigura 
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sanctionarea dreptului garantat de aceasta Conventie, in special in cazul Conventiei 

europene a drepturilor omului. Conventia are un domeniu de aplicare material de 

asa natura incât este global raspândita in ordinea interna manifestându-si influenta 

asupra tuturor ramurilor dreptului si ignorând impartirea competentelor intre 

jurisdictii. „Orice judecator national,  judecatorul judiciar, aparator traditional al 

libertatii individuale, ca si judecatorul administrativ, aparator traditional al 

libertatilor publice, are astfel vocatia de a pune in practica Conventia in ordinea 

juridica nationala‖
2
. 

NOTA: 2 F. Sudre, op. cit, p. 159 – afirmatia se refera la situatia din Franta si nu 

are in vedere judecatorul de la Consiliul Constitutional. 

2. Aceste afirmatii trebuie clarificate prin analiza raporturilor intre principiul 

prioritatii normei conventionale si principiul subsidiaritatii. Prioritatea normei 

internationale care protejeaza drepturile omului nu trebuie inteleasa ca implicând 

in mod necesar faptul ca regula internationala va trebui sa se substituie regulii 

interne de rang inferior. Conventia europeana a drepturilor omului incredinteaza in 

primul rând autoritatilor national sarcina de a asigura , in raporturile cu indivizii, 

respectarea drepturilor pe care le edicteaza: regulile sale de fond nu vizeaza sa 

inlocuiasca dreptul intern, ci, daca este nevoie, sa il completeze sau sa ii remedieze 

insuficientele. Conventia use login and password that you specified during registration astfel un 

standard minim in materie de drepturi si libertati, pe care statele trebuie sa le 

asigure, putând sa il si depaseasca
1
. Prin urmare, norma conventionala trebuie sa 

lase loc normei nationale cu grad mai ridicat de protectie. Conventia europeana nu 

le impune deci statelor sa introduca in dreptul lor intern reguli juridice identice in 

materia drepturilor omului. Ea nu face decât sa instituie un minimum de protectie 

pe care il defineste in mod uniform pentru toate statele contractante si isi atinge 

obiectivul armonizând ordinile juridice nationale in functie de acest standard 

minim. 

NOTA: 1 Articolul 53 al Conventiei europene a drepturilor omului. 

3. Functia judecatorului national este astfel extinsa, deoarece acesta este 

aparatorul libertatilor individuale recunoscute pe plan european. In general, 

lui ii revine interpretarea si aplicarea dreptului intern in lumina Conventiei. 

Prin jocul prioritate – subsidiaritate, judecatorul national este impulsionat sa 

„imbogateasca‖ dreptul intern, gasind potentialitati noi ale acestuia, pe care 

Conventia europeana il incita sa le descopere, sa „completeze‖ legea 

nationala, facând apel la Conventie pentru a umple lacunele sau a remedia 
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insuficientele acesteia. Judecatorul national este totodata chemat, daca este 

cazul, sa „respinga legea nationala, atunci când aceasta este incompatibila cu 

cerintele Conventiei‖
2
. Controlul de conventionalitate, dupa cum o 

demonstreaza clar intrebuintarea lui in materie de validari legislative, 

modifica ordinea surselor de drept, autorizând o norma infraconstitutionala 

(Conventia europeana) sa paralizeze aplicarea legii, chiar si atunci când 

aceasta din urma a fost considerata conforma cu Constitutia si, respectiv, 

ridicând judecatorul la rang de cenzor al legii. 

NOTA: 2 F. Sudre, op. cit., p. 159. 

 

B. Modalitati de exercitare a competentei judecatorului national 

Compententa judecatorului national in ceea ce priveste aplicarea Conventiei 

europene a drepturilor omului nu este supusa acelorasi conditii ca in cazul 

competentei judecatorului european, mai ales in materie de admisibilitate a 

plângerii. In timp ce pe ordinea internationala Conventia se aplica mai ales 

relatiilor dintre indivizi si state, iar judecatorul european nu are competenta de a 

solutiona o cerere indreptata impotriva unui particular, nimic nu ii interzice 

judecatorului national sa aplice Conventia in contenciosul individual. Problema 

„efectului orizontal‖ al Conventiei se confrunta aici cu aceea a aplicabilitatii 

directe a normei conventionale in dreptul intern si cu cea a aplicarii sale de catre 

instantele nationale in litigii private. Dupa cum observa pe buna dreptate 

profesorul Coussirat-Coustère, „Conventia face parte din legalitatea pe care 

judecatorul trebuie sa o respecte si, in consecinta, efectul direct al drepturilor 

garantate este atât vertical (contencios de drept public), cât si orizontal 

(contencios de drept privat)‖
1
. 

NOTA: 1 Ibidem. 

Jurisprudenta Curtii de Casatie din Franta, de exemplu, se inscrie in aceasta 

directie, aplicând remarcabil articolul 8 al Conventiei (dreptul la respectarea vietii 

private si de familie) relatiilor dintre indivizi. 

De asemenea, Curtea de Casatie aplica articolul 8 in relatiile de munca. 

 

4. Efectul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului asupra 

sistemelor nationale 

4.1 Consideratii introductive 



72 
 

Am aratat anterior ca in cadrul protectiei internationale a drepturilor omului in 

sistemul european, alaturi de sursa  conventionala, un rol esential il juaca sursele 

jurisprudentei, respectiv hotarârile Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

Dispozitiile Conventiei europene nu pot fi corect intelese si aplicate in afara 

cazuisticii create, pe baza lor, de organul jurisdictional, Jurisprudenta Curtii 

Europene interpreteaza si, daca este cazul, chiar completeaza normele 

conventionale. In acest fel se creeaza, conform unor autori din doctrina 

româneasca
2
, un „bloc de conventionalitate‖, in care se integreaza, cu forta juridica 

obligatorie, normele conventionale si cele jurisprudentiale de la Strasbourg. 

NOTA: 2 C.L. Popescu, op. cit., p. 15. 

Referindu-se la caracteristicile speciale ale Conventiei, Curtea Europeana afirma ca 

acestea „creeaza inainte de toate o retea de angajamente mutuale bilaterale, de 

obligatii obiective‖
1
. Tot Curtea caracteriza Conventia drept „un instrument 

constitutional al ordinii publice europene‖ in domeniul drepturilor omului
2
. In 

acest sens, practica Curtii Europene a Drepturilor mului contribuie 

substantial la dezvoltarea unei adevarate jurisprudente constitutionale 

europene. 

NOTA: 1 Par 239 al Hotarârii Curtii Europene a Drepturilor Omului in afacerea 

„Irlanda contra Marea Britanie‖, 18 ianuarie 1978, colectia Serie A nr. 25. 

NOTA: 2 Par 78 al Hotarârii Curtii Europene in afacerea „Loizidou contra Turcia‖, 

23 martie 1995, Colectia Serie a nr. 310. 

Hotarârile Curtii de la Strasbourg pun adesea in evidenta incompatibilitatile intre 

dreptul si practica nationale, pe de o parte, si garantiile conventionale, pe de alta 

parte, solicitând schimbari imediate la nivelul sistemului national. 

Si Harris, OʼBoyle si Warbrick subliniaza la rândul lor efectul considerabil al 

Conventiei asupra dreptului intern si al statelor contractante, actionând ca un 

catalizator al reformelor legislative si concomitent al armonizarii dreptului in 

Europa
3
. Autorii mentionati atrag atentia insa ca modificarile legislative in 

statele parti au avut loc mai ales ca urmare a hotarârilor de condamnare 

pronuntate de Curtea Europeana impotriva statelor care au incalcat 

Conventia. 

NOTA: Harris s.a., op. cit,, p. 31. 

Pâna in prezent, urmare a constatarilor din hotarârile Curtii cu privire la 

determinarea inconsistentei dreptului national sau a practicii administrative cu 

dispozitiile Conventiei, statul condamnat este obligat de dreptul international sa-si 
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modifice legislatia sau practica pentru a se conforma angajamentelor asumate prin 

articolul 1 al tratatului mentionat. In acord cu aceasta obligatie, statele parti la 

Conventie au realizat multe schimbari legislative sau de alta natura in baza 

respectarii deciziilor sau a hotarârilor pronuntate impotriva lor. 

Pe un plan mai general, Frowain, citat de Harris, OʼBoyle si Warbrick, insista 

asupra impactului considerabil al hotarârilor Curtii Europene asupra 

traditiilor constitutionale ale statelor contractante, care a implicat, cu titlu de 

exemplu, intarirea rolului curtilor nationale in verificarea si reforma 

legislatiei interne si respectiv in promovarea tot mai consistenta a principiului 

proportionalitatii ca baza a limitarii restrictiilor impuse de autoritati 

exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale
1
. 

NOTA: 1 Harris s.a., op. cit,, p. 31. 

Pe de alta parte, intr-o serie de cauze statele au actionat pentru ca reforma 

legislativa sau modificarea practicii sa se alinieze jurisprudentei Curtii Europene in 

spete in care acestea  nu fusesera parte. Doctrina explica acest lucru prin faptul ca 

desi statele ca „non-parti”, nu sunt „legate” din punct de vedere  juridic de 

hotarârile de condamnare pronuntate, ele totusi sunt obligate sa garanteze 

respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale conform articolului 1 al 

Conventiei europene. 

De exemplu, Olanda si-a amendat legislatia referitoare la copiii din afara casatoriei 

urmare a hotarârii pronuntate in afacerea „Marckx contra Belgia‖. 

Au fost situatii in care unele state si-au schimbat legislatia pentru a se conforma 

Conventiei si jurisprudentei Curtii chiar inainte de a deveni parti la tratat. Influenta 

Conventiei asupra dreptului national al statelor care nu sunt parte la o cauza 

judecata ilustreaza, in opinia noastra, urmatorul punct de ordin mai general. 

Adevarata realizare a sistemului Conventiei merge dincolo de situatia statistica a 

cazurilor rezolvate sau a despagubirilor acordate erclamantilor. Ea consta in efectul 

de descurajare, de avertizare asupra sistemelor nationale. Statele confruntate cu un 

sistem international care functioneaza si sanctioneaza, in acelasi timp, sunt 

delegate sa isi supravegheze permanent dreptul si practica administrativa. Autorii 

britanici subliniaza ca a devenit o practica automata, dupa adoptarea „Actului 

drepturilor omului‖ din 1998, ca noua legislatie sa fie „Strasbourg proofed‖, 

respectiv „rezistenta‖ la testul conformitatii cu Conventia
2
. 

NOTA: 2 Idem. 
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In acest fel, Conventia exercita o presiune constanta pentru mentinerea 

standardelor privind drepturile omului. O hotarâre a Curtii Europene intr-o 

cauza generata de un reclamant individual poate avea impact in cele 47 de 

jurisdictii nationale membre ale Consiliului Europei. 

Pentru a intelege mai bine fundamentul si mecanismele care permit acest impact 

considerabil al jurisprudentei de la Strasbourg, vom analiza, in cele ce urmeaza, 

elementele care definesc forta obligatorie si, respectiv, autoritatea hotarârilor Curtii 

Europene in raport cu sistemele nationale ale statelor contractante. 

 

4.2. Forta obligatorie a hotarârilor Curtii Europene 

Articolul 46 par. 1 al Conventiei dispune ca statele contractante se angajeaza sa 

se conformeze hotarârilor definitive ale instantei europene, pronuntate in 

cauzele in care sunt parti. 

Conventia europeana a drepturilor omului nu proclama drepturi si libertati, asa 

cum este cazul, de exemplu, al Declaratiei Universale a Drepturilor Omului din 

1948 si nici nu instituie mecanisme de control „soft‖ sau cu o conotatie evident 

politica, asa cum este cazul Comitetului ONU de la Geneva, chemat sa asigure 

respectarea drepturilor si libertatilor inscrise in Pactul ONU cu privire la drepturile 

civile si politice din anul 1966
1
. 

NOTA: 1 Corneliu Birsan, Conventia europeana a drepturilor omului – 

comentariu pe articole, vol. II, Procedura in fata Curtii. Executarea hotarârilor, Ed. 

C.H. Beck, Bucuresti, 2006, p. 574. 

Dimpotriva, autorii Conventiei europene au avut in vedere instituirea unui 

mecanism jurisductional de control al modului in care  statele asigura, in ordinea 

lor interna, punerea in valoare si respectarea  drepturilor si libertatilor pe care 

acesta le garanteaza. In situatia in care jurisdictia astfel constituita – Curtea 

Europeana – constata violarea Conventiei, respectiv incalcarea unui drept garantat, 

statele contractante sunt tinute de obligatia de a se conforma hotarârilor 

pronuntate de aceasta jurisdictie, adica de a asigura executarea lor.  

Angajamentul  asumat de statele contractante in ordinea juridica internationala de a 

se conforma hotarârilor definitive ale instantei europene a fost considerat ca 

insuficient pentru asigurarea executarii lor. In conditiile in care executarea 

hotarârilor Curtii nu mai este controlata de insasi jurisdictia care a pronuntat-o, 

statele contractante au consimtit instituirea unui control politic al executarii 

hotarârilor, control realizat de Comitetul Ministrilor, organul executiv al 
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Consiliului Europei. Articolul 46, par. 2 conforma si in acest fel specificitatea 

mecanismului de control de la S Strasbourg prin deplasarea exercitarii competentei 

controlului intr-un cadru international care implica o responsabilitate colectiva, 

capabila sa dea greutatea necesara si sa confirme caracterul obligatoriu al 

hotarârilor Curtii pentru statele condamnate. 

In repetate rânduri, doctrina a subliniat ca pentru a intelege  corect fundamentele 

fortei obligatorii a hotarârilor Curtii si, deci, continutul articolului 46 din 

Conventie, este necesara lectura acestuia din urma coroborata cu articolele 1 si 

41, ultimul statuând dreptul partii lezate de a primi o reparatie echitabila 

(„satisfactie echitabila‖). 

In acelasi timp, este importanta analizarea caracterului hotarârilor pronuntate de 

Curte, cu atât mai mult cu cât articolul 46 se refera la executarea hotarârilor in 

ansamblul lor, nu doar in ceea ce priveste satisfactia echitabila. 

 

4.3. Caracterul declarativ al hotarârilor Curtii Europene 

Din aceasta perspectiva, este de subliniat faptul ca Curtea Europeana a decis in 

mod constant ca hotarârile sale aun caracter declarativ
1
. In urma examinarii pe 

fond a cauzei, Curtea poate ajunge la concluzia ca s-a produs  o incalcare a 

Conventiei, lucru pe care il va declara prin hotarârea pe care o pronunta. Or, 

potrivit opiniei generale a autorilor, contenciosul european al drepturilor omului 

este un contencios in legalitate si nu un contencios privitor la posibilitatea 

desfiintarii unui act
2
: Conform hotarârii „Marckx contra Belgia‖, „o hotarâre nu 

poate prin ea insasi sa anuleze sau sa modifice hotarâri inconsistente ale curtilor 

nationale sau dreptul intern‖.  

NOTA: 1 C. Birsan, op. cit., p. 480, 576. A se vedea si Harris s.a., op. cit., p. 25. 

NOTA: 2. F. Sudre, Les grands arrêts de la Cour Européene des Droits de 

lʼHomme, puf, 5e éedition, 2009, p. 606. 

Statul in cauza este chemat sa aleaga mijloacele juridice de natura sa conduca 

la executarea hotarârii Curtii Europene. 

Caracterul declarativ al hotarârii priveste, ca principiu, numai situatia din 

cauza data. Instanta europeana a precizat, intr-o jurisprudenta constanta, ca ea nu 

face un examen abstract as unor texte legislative incriminate de reclamant, ea cauta 

sa determine daca aplicarea acelor texte in situatia reclamantului este conforma sau 

nu cu dispozitiile Conventiei. 
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Curtea a admis insa, ca, fara indoiala, decizia sa va produce efecte care vor depasi 

limitele cazului ce formeaza obiectul analizei sale, cu atât mai mult cu cât 

incalcarea constanta isi are originea in existenta unor asemenea texte in legislatia 

europeana a statului in cauza si nu in masurile individuale ce-l privesc pe 

reclamant. Curtea nu va putea insa sa dispuna anularea sau abrogarea dispozitiilor 

interne litigioase. In esenta declaratorie, hotarârea Curtii lasa la latitudinea statelor 

condamnate alegerea mijloacelor adecvate  in plan intern pentru a asigura 

executarea acesteia. 

In acelasi timp, Curtea a precizat ca acest caracter declaratoriu al hotarârii sale 

priveste numai situatia dintr-o cauza data, ea nefiind competenta a pronunta 

hotarâri care sa constituie „directive” pentru statul in cauza sau care sa aiba 

caracter „declaratoriu general”, privitor la neconformitatea unor prevederi ale 

legislatiei nationale cu dispozitiile Conventiei
1
. 

NOTA:1 Hotarârea „Akdivar contra Turcia‖ din 1 aprilie 1998, par. 47, Culegerea 

de jurisprudenta a Curtii Europene „ERecueil 1998+OO‖. 

Pe de alta parte, in anumite situatii, inclusiv in primii ani de activitate, Curtea a 

considerat util sa indice guvernelor in cauza, spre exemplu, modul in care se 

produc efectele hotarârii sale in timp. Printr-o astfel de hotarâre ea a constatat 

incompatibilitatea unor norme nationale cu dispozitiile Conventiei. 

Astfel, cauza „Marckx contra Belgia‖, pe temeiul articolului 8 din Conventie s-a 

pus problema inegalitatii dintre copilul din casatorie si cel din afara casatoriei cu 

privire la drepturile lor succesorale in dreptul civil belgian. Guvernul statului 

mentionat a sustinut ca, in ipoteza in care jurisdictia europeana ar constata o 

asemenea incompatibilitate, s-ar ajunge ca incepând de la data intrarii in vigoare a 

Conventiei pentru Belgia (14 iunie 1955) sa fie puse in discutie numeroase partaje 

succesorale efectuate dupa aceasta data. Curtea a  aratat insa ca principiile generale 

de drept impun ca orice decizie jurisdictionala sa-si produca principiile generale de 

drept impun ca orice decizie jurisdictionala sa-si produca efecte numai pentru 

viitor, fara a pune in discutie efectele produse pentru trecut. Chiar daca instanta 

europeana interpreteaza Conventia la lumina noilor conditii de viata sociala, ea nu 

poate face abstractie de imprejurarea ca diferentele de tratament intre copiii 

„naturali‖ si cei „legitimi‖ in materie succesorala au fost considerate multa verme 

ca licite in ordinea de drept a statelor contractante. De aceea, ea a considerat ca 

„principiul securitatii juridice, in mod necesar inerent atât dreptului european al 

drepturilor omului, cât si dreptului comunitar dispenseaza statul belgian de a 
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repune in discutie acte sau situatii juridice anterioare hotarârii sale‖
1
. Curtea 

adauga ca statele contractante care s-au dotat cu instante de control de 

constitutionalitate admit o solutie analoaga; dreptul lor public intern limiteaza 

efectul retroactiv al deciziilor acestor curti prin care s-ar dispune incetarea 

efectelor unor dispozitii legale interne declarate ca fiind neconstitutionale. 

NOTA: 1 Hotarârea „Marckx contra Belgia‖ din 13 iunie 1979, Serie A nr. 31, par. 

58. 

In schimb, instanta europeana a refuzat sa dea curs solicitarii reclamantului, in 

sensul ca ea sa „indice statului in cauza masurile adecvate de natura a remedia 

durata excesiva ce caracterizeaza procedurile judiciare interne‖
2
. Dupa cum vom 

vedea mai departe, pozitia Curtii a evoluat in ultimii ani si este ceva mai nuantata 

in prezent. 

NOTA: 2 hotarârea in cauza „Zanghi contra Italia‖ din 19 februarie 1991, Serie A 

nr. 194-C, par. 26. 

Singura exceptie de la caracterul declarativ al hotarârilor Curtii Europene este cea 

inscrisa in articolul 41 al Conventiei: in cazul contestarii incalcarii unui drept pe 

care Conventia i-l garanteaza, reclamantul este indreptatit sa primeasca „o 

satisfactie echitabila‖. 

Intorcându-ne pe terenul articolului 46 par. 1, reamintim ca statele s-au angajat sa 

se conformeze deciziilor Curtii in litigiile in care ele sunt parti. Aceasta inseamna 

ca o hotarâre a instantei europene nu produce efecte „erga omnes‖. Cel putin 

teoretic, hotarârea priveste numai partile litigiului, reclamantul si statul. In 

acelasi timp, hotarârea de condamnare nu constituie, prin ea insati, titlu 

executoriu pe teritoriul statului respectiv
3
. 

NOTA: 3 C. Birsan, op. cit., p. 576. 

Si Harris si OʼBoyle sunt de parere ca hotarârile Curtii Europene sunt obligatorii in 

dreptul international intre partile la proces. Cu toate acestea, curtea nationala nu ar 

fi obligata de Conventie sa le confere efect direct: acest lucru tine de dreptul 

national al statului condamnat, care este liber sa implementeze hotarârile de la 

Strasbourg in concoranta cu regulile sistemului juridic national
1
. 

NOTA: Harris s.a., op. cit., p. 26. 

Chiar autorii citati evoca mai multe exemple in sprijinul pozitiei lor. Conform 

„Actului Conventia europeana‖, din 1987, Curtea Constitutionala din Malta este 

competenta sa implementeze hotarârile de la Strasbourg. In general, in sistemele 

juridice nationale practica variaza de la actiunea legislativa sau administrativa care 
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apar necesare, pâna la competenta detinuta de curtile nationale, acolo unde este 

cazul, de a desfiinta o decizie a unei instante nationale, inclusiv o condamnare 

penala, gasita la Strasbourg ca incalcând Conventia. In spania, curtile nationale au 

acest drept, in Germania nu pot actiona in acest fel. 

 

4.4. Hotarârea Curtii Europene – obligatie de rezultat 

Profesorul Corneliu Bârsan sustine ca, plecând de la faptul ca hotarârea nu 

constituie prin ea insasi titlu executoriu pe teritoriul statului in cauza, obligatia 

acestui fapt priveste executarea unei hotarâri producatoare de efecte juridice „inter 

pars‖, asumata insa prin Conventie fata de intreaga comunitate a statelor 

contractante. In acest  fel se poate explica forta obligatorie a hotarârilor 

Curtii Europene: este vorba despre o obligatie de rezultat
2
. 

NOTA: C. Birsan, op. cit., p. 577. 

Statul condamnat este obligat sa ia toate masurile de natura sa conduca la incetarea 

incalcarii constante de instanta europeana si la eliminarea tuturor consecintelor. El 

are deplina libertate, dupa cum spuneam, in a-si alege mijloacele prin care se va 

ajunge la obtinerea  acestui rezultat. Problema este insa aceea de a determina 

obiectul acestei obligatii: este vorba numai despre situatia reclamantului, astfel – 

cum este ea pusa in discutie si solutionata prin hotarârea Curtii sau, eventual, si de 

cadrul general care a fost de natura sa faca posibila incalcarea constanta de instanta 

europeana? Aparent, raspunsul pare simplu, in conditiile in care s-a sustinut ca 

jurisdictia europeana nu statueaza „in abstracto‖ adupra compatibilitati unei norme 

interne cu dispozitiile Conventiei, ci asupra aplicarii concrete a acestei norme la 

situatia reclamantului, rezultând astfel incalcarea incriminata prin cererea sa. O 

eventuala concluzie, de aici, potrivit careia obligatia de executare a hotarârii Curtii 

priveste numai aceasta situatie a reclamantului ar fi, in opinia noastra, gresita. 

Executarea semnifica, pentru statul in cauza, si inlaturarea cauzelor care, pe plan 

general, normativ sau in practica autoritatilor, au facut posibilite producerea 

acelei incalcari. 

Asadar, forta obligatorie a hotarârilor Curtii Europene depaseste cu mult 

cadrul individual al procedurii. Ea priveste in egala masura adoptarea unor 

masuri de ordin general, de natura sa inlature producerea in viitor a unor 

incalcari similare ale Conventiei. 

Pentru a exemplifica cele afirmate cu jurisprudenta Curtii Europene, ne vom referi 

inca o data la hotarârea pronuntata in cauza „Marckx contra Belgia‖. Curtea a decis 
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ca existenta unor dispozitii in Codul civil belgian ce limitau vocatia succesorala a 

copiilor in afara casatoriei fata de cea a copiilor din casatorie constituie o violare a 

articolului 14 din Conventie, prin care este interzisa orice forma de discriminare in 

exercitiul drepturilor garantate, prin raportare la articolul 8, ce garanteaza dreptul 

la viata familiala. Ulterior, in cauza „Vermeire contra Belgia‖, Curtea a fost 

confruntata cu aceeasi problema. Prin hotarârea pronuntata in aceasta din urma 

cauza, Curtea Europeana a constatat ca, sesizat cu o actiune a reclamantei in petitie 

de ereditate, tribunalul belgian de prima instanta competent i-a recunoscut aceleasi 

drepturi la succesiunea litigioasa cu cele ale descendentilor legitimi. Instanta de 

fond si-a intemeiat solutia pe hotarârea Curtii Europene in cauza „Marckx‖, 

aratând ca „interdictia de a discrimina, in plan succesoral, intre copiii din casatorie 

si cei din afara casatoriei este formulata de aceasta hotarâre intr-un mod 

suficient de clar si de precis pentru a permite judecatorului national s-o aplice 

in mod direct in orice caz concret ce este supus aprecierii sale‖
1
. 

NOTA: 1 Hotarâera „Vermeire contra Belgia‖ din 29 noiembrie 1991, Serie A nr. 

214-C, par. 10. 

In schimb, instanta de apel a contestat „efectul direct” al hotarârii Curtii 

Europene. A motivat ca, in ciuda faptului ca articolul 8 al Conventiei implica 

pentru statul belgian o obligatie pozitiva de a elabora un statut juridic adecvat al 

copiilor din afara casatoriei, statul dispune, totusi, de posibilitatea alegerii 

mijloacelor apte sa conduca la realizarea acestui imperativ, fiind vorba despre o 

obligatie de a face, iar rsponsabilitatea pentru indeplinirea ei revenind puterii 

legislative si nu celei judiciare. Solutia de respingere a instantei de apel a fost 

mentinuta si de casatia belgiana. 

In examinarea cauzei, Curtea Europeana a reamintit ca intr-o cauza asemanatoare, 

pronuntata in afacerea „Marckx‖, ea a considerat drept discriminatorii dispozitiile 

Codului belgian in materie, incriminate de reclamanta in noua cerere si ca, asa 

fiind, instanta europeana nu vede ce ar fi putut impiedica jurisdictia nationala de 

apel, precum si pe cea de casatie ca, ulterior, in prezenta cauza („Vermeire‖, sa se 

conformeze concluziilor din speta „Marckx‖, asa cum a facut tribunalul de prima 

instanta. 

Curtea a aratat ca nu se impune o „reamenajare globala‖, destinata a modifica in 

profunzime si in mod coerent ansamblul materiilor filiatiei si succesiunilor, ca o 

conditie prealabila a respectarii prevederilor Conventiei, asa cum le-a interpretat in 

cauza „Marckx‖. Libertatea de alegere a mijloacelor juridice pe care au au statele 
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pentru a se  achita de delegatia prevazuta in articolul 53 (in prezent articolul 46) 

din Conventie „nu este de natura sa permita statului belgian sa astepte adoptarea 

unei asemenea reforme‖, astfela ca instanta europeana a decis ca „ea nu poate 

contrazice in anul 1991 (când a judecat cauza „Vermeire‖) ceea ce a decis intr-o 

situatie similara, la 13 iunie 1979‖
1
. 

NOTA: 1 Ibidem, par. 26. 

Adoptata la epoca in care terenul satisfactiei echitabile instanta europeana nu 

formulase inca in termeni categorici principiul „restitutio in integrum‖ cu privire la 

reparatia ce trebuie acordata reclamantului in cazul constatarii incalcarii unui drept 

garantat de Conventie, principiu inscris ca atare in jurisprudenta Curtii in cauza 

„Papamichalopoulos si altii contra Grecia‖ din anul 1995 si dezvoltat in cauza 

„Scozzarri et Giunta contra Italia‖ din anul 2000, concluzia Curtii in speta 

„Vermeire” este deosebit de importanta: ea a decis, cu valoare de principiu, ca 

hotarârile sale sunt obligatorii nu numai cu privire la situatia reclamantului 

intr-o speta data, ci si prin raportare la cauzele ce au generat o asemenea 

incalcare. Hotarârea Curtii Europene produce efecte juridice directe in 

ordinea juridica a statului in cauza, in sensul ca autoritatile sale trebuie sa 

inlature aplicarea acelor norme nationale ce sunt incompatibile cu prevederile 

Conventiei. 

Incepând cu hotarârea in cauza „Scozzarri et Giunta‖, Curtea a aratat ca pe temeiul 

articolului 46, statele contractante s-au angajat sa se conformeze hotarârilor 

definitive ale instantei europene pronuntate in litigiile la care ele sunt parti, iar 

Comitetul Ministrilor supravegheaza executarea acestor hotarâri. Reamintim ca, in 

masura in care dreptul national nu permite sau permite partial inlaturarea 

consecintelor incalcarii, potrivit articolului 41 din Conventie instata europeana 

poate sa acorde reclamantului, daca ea considera necesar, o „satisfactie echitabila‖ 

adecvata. In aceeasi hotarâre, Curtea a precizat insa ca „statul pârât, tinut 

responsabil de o incalcare a Conventiei sau a protocoalelor sale aditionale, este 

chemat nu numai sa plateasca reclamentului sumele acordate cu titlu de 

satisfactie echitabila, dar si sa aleaga, sub controlul Comitetului Ministrilor, 

masurile generale si/sau idnividuale pe care trebuie sa le adopte in ordinea sa 

juridica interna, spre a pune capat incalcarii constatate de Curte si de a-i 

inlatura, in limitele posibilului, toate consecintele‖
1
. 

NOTA: Hotarârea „Scozzarri et Giunga contra Italia‖ din 13 iulie 2000, Colectia 

„Recueil 2000-VIII‖, par. 249. 
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Asadar, dincolo de obligatia platii satisfactiei echitabile (articolul 41), pe temeiul 

articolului 46 statul in cauza are datoria de a executa hotarârile instantei europene 

si prin adoptarea unor masuri generale si individuale in ordinea sa interna, spre a 

inlatura incalcarile Conventiei constatate prin acea hotarâre. Aceasta deoarece, asa 

cum a decis relativ recent Curtea in cauza „Maestri contra Italia‖, din intreaga 

Conventie si in special din articolul 1 rezulta ca, prin ratificarea ei, „statele 

contractante s-au obligat sa faa in asa fel incât dreptul lor intern sa fie compatibil 

cu dispozitiile ei; in consecinta, statul pârât este tinut sa elimine din ordinea 

juridica interna orice obstacol la redresarea adecvata a situatiei reclamantului
2
. 

NOTA: 2 Hotarârea „Maestri contra Italia‖ din 17 februarie 2004, Colectia 

„Recueil 2004-I‖, par. 47. 

S-a spus, pe buna dreptate, ca prin aceasta hotarâre instanta europeana  a formulat 

un principiul de „loialitate conventionala”, cuprins in dispozitiile articolului 1 din 

Conventie, principiu ce impune obligatia pentru statele contractante de a adopta 

masuri de ordin general in dreptul intern, atunci când incalcarea constatata de 

Curte isi are originea direct in asemenea norme, incompatibile cu prevederile 

Conventiei
1
. 

NOTA: 1 Frédéric Sudre, citat de Corneliu Birsan, op. cit., p. 580. 

 

4.5. Autoritatea hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului 

Declarative si cu efecte „inter partes‖, hotarârile instantei europene au fost 

intotdeauna considerate, totusi, ca depasesc cu mult situatia din cauzele 

solutionate. Ele sunt de natura sa creeze nu numai obligatia de a le executa prin 

asigurarea repunerii reclamantului in situatia antrioara procedurii incalcarii 

dreptului sau garantat de Conventie, dar si prin impunerea obligatiei statelor 

contractante de a adopta masuri de ordin general, pe lan legislativ ori prin 

modificarea  jurisprudentei instantelor nationale sau a unor practici administrative, 

obiectul urmarit fiind realizarea standardelor impuse de Conventie in cadrul 

asigurarii respectarii ordinii publice europene in domeniul drepturilor omului. 

Explicarea teoretica a acestei autoritati a hotarârilor Curtii Europene in literatura 

de specialitate a presupus realizarea unei distinctii intre autoritatea de lucru 

judecat  si ceea ce poate fi numit drept autoritatea de lucru interpretat a 

jurisprudentei europene. Aceasta din urma este cea care depaseste limitele 

cazurilor concrete solutionate de Curte (ceea ce reprezinta in mod curent 
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autoritatea specifica a jurisprudentei sale), ca rezultat al interpretarii si aplicarii 

dispozitiilor Conventiei
2
. 

NOTA: 2 Hotarârea „Öcalan contra Turcia‖ din 12 mai 2005, Colectia „Recueil 

2005‖, par. 210. 

Din aceasta perspectiva, poate fi invocat rationamentul Curtii in hotarârea 

„Broniowski contra Polonia‖. Reamintim obligatia statului reclamat, condamnat nu 

doar pentru varsarea sumelor alocate reclamantului cu titlu de satisfactie echitabila 

(articolul 41), dar si sa adopte, sub controlul Comitetului Ministrilor, masurile 

necesare pentru a pune capat incalcarii Conventiei si eliminarii consecintelor 

acesteia (articolul 46) hotarârea Broniowscki pune in evidenta forta obligatorie a 

hotarârilor Curtii Europene, respectiv autoritatea lor
1
. 

NOTA: 1 Hotarârea „Broniowski contra Polonia‖ din 22 iunie 2004, colectia 

„Recueil 2004‖, par. 192. 

Sudre, la rândul sau, face distinctia intre autoritatea de lucru judecat si cea de lucru 

interpretat. 

 

4.5.1. Autoritatea de lucru judecat 

In mod traditional, autoritatea de lucru judecat impiedica ceea ce a fost definitiv 

judecat sa mai fie repus in discutie. 

Considerând ca fostul articol 52 al Conventiei, care afirma ca „hotarârea Curtii e 

definitiva‖, „are ca singur obiectiv sa sustraga hotarârile Curtii de sub o alta 

autoritate‖
2
, Curtea recunoaste autoritatea de lucru judecat atasata hotarârilor sale. 

NOTA: 2 Hotarârea „Rengeisen contra Austria‖ din 23 iunie 1973, Colectia A-16, 

par. 13. 

1. Determinarea acestei autoritati este complicata de articolul 44 al Conventiei 

europene. Potrivit acestuia, numai hotarârea Marii Camere devine imediat 

definitiva dupa pronuntarea sa. Hotarârile Camerelor nu devin definitive 

decât daca una dintre urmatoarele conditii este indeplinita: fie atunci când 

partile declara ca ele nu vor demara procedura de trimitere in fata Marii 

Camere; fie dupa epuizarea a trei luni de la data pronuntarii hotarârii, fara ca 

trimiterea cauzei la Marea Camera sa fi fost ceruta; fie când Colegiul Marii 

Camere respinge cererea de trimitere formulata in baza articolului 43 al 

Conventiei. 
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Odata obtinura, autoritatea de lucru judecat nu impiedica hotarârea de a face, 

teoretic, obiectul unei cereri de interpretare (articolul 79 al regulamentului 

Curtii) sau in revizuire (articolul 80 al Regulamentului Curtii). 

In practica, teama de o repunere in discutie facila a autoritatii de lucru judecat 

conduce, fara indoiala, Curtea sa aplice foarte strict aceste articole din Regulament. 

Competenta sa de interpretare nu o va conduce sa statueze de o maniera larga si 

abstracti (hotarârea „Allenet de Ribemont contra Franta‖ din 7 aufust 1996) si cu 

atât mai putin pentru a modifica dispozitivul clar si precis al unei hotarâri 

(„Hentrisch contra Franta‖ din 3 iulie 1997). 

Caracterul definitiv al hotarârilor constituind marca autoritatii de lucru 

judecat, Curtea Europeana considera ca „in masura in care pune in discutie 

caracterul definitiv al hotarârilor Curtii, posibilitatea revizirii trebuie sa fie 

considerata drept exceptionala”. La fel cererile de revizuire vor necesita o 

examinare riguroasa
1
.  Rigoarea reprezinta principiul (hotarârea „Pardo contra 

Franta‖ din 29 aprilie 1997). Cu toate acestea, revizuirea este efectuata in cazul 

descoperirii tardive a anularii unui certificat de mostenitor al Conventiei
2
, 

identificarii unui fapt nou de necontestat, de care Curtea nu avusese cunostinta 

(hotarârea „Karagiannis contra Grecia‖ din 8 iulie 2004) sau datorita aparitiei 

decesului reclamantului, fie inainte (hotarârea „Gabay contra Turcia‖ din 26 iunie 

2006), fie dupa pronuntarea hotarârii, ceea ce face executarea hotarârii imposibila. 

NOTA: 1 Hotarârea „Stoicescu contra România‖ din 21 septembrie 2004, Colectia 

„Recueil 2004‖, par. 33.  

NOTA: 2 Hotarârea „Stoicescu contra România‖. 

NOTA: 3 F. Sudre, Les grands arrêts etc., op. cit.., p. 780. 

2. Sub rezerva acestor doua proceduri prezentate mai sus, autoritatea de lucru 

judecat isi produce pe deplin efectele. Ea este dotata cu forta obligatorie fata 

de statul parte in litigiu. Principiul unitatii statului implica respectarea 

hotarârii indiferent de autoritatea statala sau norma care sta la originea 

violarii Conventiei: de exemplu, interpretarea Constitutiei de catre Curtea 

Constitutionala
4
; actele de tortura comise de agentii de politie

5
 etc. 

NOTA: 4 Hotarârea „Vogt contra Germania‖ din 26 septembrie 1995, Seria A, Nr. 

323. 

NOTA: 5 Hotarârea „Selmouni contra Franta‖ din 28 iulie 1999, Colectia „Recueil 

1999 + V‖, Nr. 203. 



84 
 

In plus, hotarârea definitiva inzestrata cu autoritatea de lucru judecat este intarita 

de efectul direct al hotarârilor Curtii (hotarârea „Vermeire contra Belgia‖ din 29 

noiembrie 1991). Aceasta implica doua lucruri: hotarârea de condamnare este 

opozabila tuturor autoritatilor statului condamnat; acesta din urma nu trebuie sa 

mai astepte pentru respectarea autoritatii lucrului judecat din momentul in care 

solutia degajata de curte nu este nici imprecisa, nici incompleta si are de-a face, in 

acelasi timp, cu fapte similare celor condamnate in hotarârea initiala a Curtii 

(hotarârea „Vermeire contra Belgia‖). 

Practica pretoriana a „afacerilor repetitive‖ intra in acest cadru si permite Curtii 

Europene sa condamne statul in baza unei jurisprudente stabile, care pune in 

evidenta o disfunctionalitate structurala a sistemului statal (hotarârea „Scordino 

contra Italia‖, numarul 2, din 15 iulie 2004). 

Intrebarea care se pune este daca, dincolo de impactul asupra statului in litigiu, 

hotarârea Curtii se impune si altor state parti la Conventia europeana. Altfel 

spus, daca autoritatea hotarârilor Curtii Europene este limitata la cea a lucrului 

judecat sau se extinde la cea a jurisprudentei. 

In opinia noastra, hotarârea Curtii nu este lipsita de efect fata de alte state 

contractante. Jurisprudenta Curtii are efecte juridice
1
. Notiunea de „hotarâre-pilot‖ 

se alatura celei de „precedent‖ susceptibil de a se impune si in alte cauze. Acest 

lucru da substanta autoritatii de lucru interpretat. 

NOTA 1 A se vedea si F. Sudre, Les grands arrêts etc., op. cit., p. 782. 

Merita mentionata la acest punct pozitia lui A.Z. Drzemczewski care, din 

perspectiva doctrinei mai vechi, afirma ca hotarârile Curtii Europene nu au valoare 

de „res judecata‖. Cu toate acestea, Drzemczewski accepta faptul ca hotarârile 

instantei europene „ofera precedente pentru curtile nationale, prin aceea ca 

autoritatea lor poate fi nesocotita fara o ratiune serioasa, in special in cazurile in 

care clarifica conceptele‖ din Conventia europeana
2
. Este de remarcat faptul ca, 

evident, autorul citat manifesta mai mare deschidere catre conceptul „autoritatii de 

lucru interpretat‖ din perspectiva sensibilitatii sale de tip „common law‖... 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 62. 

 

4.5.2. Autoritatea de lucru interpretat 

Potrivit literaturii de specialitate, acest concept este definiti ca autoritate atasata 

jurisprudentei Curtii care interpreteaza si face  sa traiasca Conventia europeana si 

protocoalele sale. Ea se  fundamenteaza pe competente de armonizare si 
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interpretare a Conventiei atribuita Curtii Europene. Ea nu este rigida si lasa loc 

dialogului intre Curtea de la Strasbourg si judecatorul national. 

1. In baza articolului 32 al Conventiei (fostul articol 45), Curtea asigura functia 

de interpretare autentica a Conventiei europene a protocoalelor sale. Ea 

permite armonizarea interpretarii Conventiei in diferitele sisteme si ordini 

juridice ale statelor parti, fixând un standard minim pe care acestea trebuie 

sa il atinga, dar pe care il pot si depasi. 

Potrivit profesorului Bârsan, „sistemul european de protectie a drepturilor 

omului este un sistem de garantie colectiva a acestor drepturi, bazat nu pe 

reciprocitate, ci pe angajamentul comun al statelor contractante de a asigura 

respetarea lor‖. Din aceasta perspectiva, s-a spus pe buna dreptate ca 

„eficacitatea dreptului european al drepturilor omului nu ar putea fi 

variabila, potrivit calificarilor acestea le-ar primi in sistemele lor de derpt 

nationale‖
1
. 

NOTA: 1 C. Birsan, op. cit., p. 597-598. 

Curtea afirma ca „hotarârile sale servesc nu doar transarii cazurilor cu care este 

sesizata, dar pe un plan mai larg sa clarifice, sa salvgardeze si sa dezvolte 

normele Conventiei, contribuind astfel la respectarea de catre state a 

angajamentelor pe care si le-au asumat in calitatea lor de parti contractante‖
2
. 

NOTA: 2 Hotarârea „Irlanda contra Marea Britanie‖, citata. 

Jurisprudenta sa i-a permit adaptarea Conventiei la evolutia societatii. Metodele 

de interpretare evolutive utilizate de Curte au favorizat dezvoltarea unei 

jurisprudente apropiate preocuparilor contemporane ale europenilor. In plus, 

aceste metode au permis elaborarea  unui concept de „notiuni autonome‖
3
. 

Acestea au retras statelor orice putere de interpretare nationala sau care 

„nationaliza‖ Conventia. Ele constituie in acelasi timp catalizatorul conceptelor 

europene comune, precum cel al „procesului echitabil‖. 

Cu toate acestea, nu este nevoie sa invocam „notiunile autonome‖ pentru a gasi 

in jurisprudenta europeana indicatori precisi ai existentei unei autoritati de lucru 

interpretat. 

Notiunea efectului direct al hotarârilor regaseste aici toata semnificatia. Efectul 

direct al hotarârii Curtii Europene in ordinea juridica a statului condamnat a fost 

afirmat in hotarârea „Vermiere contra Belgia‖, iar jurisprudenta europeana a 

marit anvergura acestui efect. 
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Trebuie ca o jurisdictie nationala confruntata cu jurisprudenta europeana 

„sa aplice direct Conventia si jurisprudenta Curtii”
1
. 

NOTA: 1 Hotarârea „Verein Gegen Tierfabriken‖ (GVT) contra Elvetiei‖ din 4 

octombrie 2007, „Recueil 2007‖, par. 55. 

Atunci când a condamnat deja un stat contractant pentru o masura de caracter 

general a dreptului national care incalca Conventia, Curtea depaseste autoritatea 

„inter partes‖ Ea considera ca toate statele care pastreaza in ordinea lor juridica 

normele declarate contrare Conventiei sau norme similare acestora, sunt 

obligate sa respecte jurisprudenta Curtii fara sa mai astepte sa fie atacate in fata 

Curtii Europene
2
. 

La acest punct este de mentionat sublinierea facuta de profesorul Corneliu 

Birsan referitoare la planul ierarhiei normelor juridice in statele contractante. In 

general, Conventia are o forta juridica superioara normelor interne. Or, in 

masura in care dispozitiile acesteia ar primi in dreptul intern al acestor state o 

interpretare ce ar fi contrara sau, in orice caz, necorespunzatoare cu cea data lor 

de instanta europeana, nu ar fi respetate insesi normele interne, de regula 

constitutionale, ce recunosc superioritatea prevederilor Conventiei europene
3
. 

NOTA: 3 C. Birsan, op. cit., p. 598. 

In acelasi timp, ignorarea de catre instantele nationale a inetrpretarilor date de 

Curte dispozitiilor Conventiei conduce, in ultima instanta, la condamnarea 

statului in cauza pentru nerespectarea drepturilor si libertatilor pe care acesta le 

garanteaza, cu toate consecintele ce decurg din aceasta situatie. 

Revenind la similitudinea spetelor, utilizarea acestui criteriu de analogie sustine 

autoritatea de lucru interpretat. Curtea exploateaza de o maniera intensiva in 

special in domeniul dreptului executarii deciziilor in justitie
1
 si cel al dreptului 

la un recurs efectiv
2
. Atunci când Curtea a statuat intr-un sens pentru a rezolva 

o afacere omoloaga altor cauze, ea practica o economie de mijloace pentru a 

trimite la precedent. 

NOTA: 1 Hotarârea „Hornsby contra Grecia‖ din 19 martie 1997, Colectia 

„Recueil 1997-I-495‖. 

NOTA: 2 Hotarârea „Kudla contra Plonia‖ din 26 octombrie 2000, Colectia 

„Recueil 2000-XI‖. 

Aceasta teza poate fi atentuata printr-o viziune anterioara aparent ceva 

mai rigida, care se traduce prin afirmatia potrivit careia „Curtea nu e legata de 

deciziile sale anterioare‖
3
. Autoritatea lucrului interpretat nu vizeaza totusi sa 
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„impietreasca‖ jurisprudenta Curtii. In aceeasi hotarâre, instanta europeana 

considerase, de altfel, ca „ea are in orice caz o cutuma de a-si urma 

invatamintele din deciziile anterioare, in interesul securitatii juridice si al 

dezoltarii coerente a jurisprudentei relative la Conventie‖ (par. 35 al hotarârii 

„Cossey‖). Fara a asimila autoritatea jurisprudentei sale cu cea inteleasa in 

sensul „common law‖, Cureta o consolideaza, depasind ulterior speta „Cossey‖. 

„Fara sa fie formal tinuta sa urmeze vreuna din hotarârile sale anterioare. Curtea 

considera ca este in interesul securitatii juridice, a previzibilitatii si egalitatii in 

fata legii sa nu se indeparteze fara un motiv valabil de precedente. Conventia 

fiind inainte de toate un mecanism de aparare a  drepturilor omului. Curtea 

trebuie, totusi, sa tina cont de evolutia situatiei din statele contractante si sa 

reactioneze, de exemplu, la consensul susceptibil de a deveni realitate fata de 

normele ce trebuie respectate‖
4
. 

NOTA: 3 Hotarârea „Cossey contra Marea Britanie‖ din 27 septembrie 1990, 

A, 184, par. 35. 

NOTA: 4 Hotarârea „Chapman contra Marea Britanie‖ din 18 ianuarie 2001, 

par. 70. 

Aceasta conceptie supla cu privire la percedente merge in directia autoritatii 

lucrului interpretat si lasa locul dialogului dintre judecatori. 

Nu exista in cadrul ordinii juridice europene a drepturilor omului un instrument 

formal al dialogului intre judecatori, asa cum exista de exemplu in Tratatul 

Uniunii Europene. 

In ciuda acestei absente, conceptia potrivit careia Curtea Europeana 

functioneaza sprijinindu-se pe autoritatea precedentelor sale exprima bine 

autoritatea lucrului interpretat. Acesta este conceptul care califica cel mai bine 

autoritatea jurisprudentei europene, adica forta sa juridica. Ea se situeaza la 

jumatatea drumului intre autoritatea precedentului din „common law‖ (care se 

aplica intr-un sistem juridic ierarhizat) si autoritatea persuasiva a jurisprudentei 

(care nu este decât o autoritate sociologica). Ea permite un dialog informal intre 

Curtea Europeana si jurisdictiile nationale. 

Asa cum arata clar hotarârea „Vermeire‖, de indata e interpretarea Conventiei 

de catre Curte, realizata in spetele precedente, este clara, precisa si stabila, sta in 

sarcina jurisdictiilor nationale sa traga invatamintele. 

Daca un judecator national are un dubiu cu privire la intinderea sau sensul 

interpretarii sale, dispune de facultatea de a nu urma un precedent european, 
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pentru a trimite un semnal Curtii. Daca aceasta din urma confirma pozitia sa 

anterioara, judecatorul national trebuie sa se incline in fata interpretarii 

autentice furnizate de Curte, care face corp comun cu dispozitiile conventionale 

intepretate. 

In fata dificultatilor pentru jurisdictiile nationale de a trage concluzii din 

jurisprudenta europeana in anumite domenii, Curtea nu a ezitat sa isi schimbe 

jurisprudenta, realizând veritabile revirimente
1
. 

NOTA: 1 Hotarârea „Kudla contra Polonia‖ din 26 octombrie 2000, Colectia 

„Recueil 2000-XI‖, cu privire la constatarea incalcarii articolului 13 privind 

dreptul la un recurs efectiv, „autonom‖, fata de recunoasterea sa anterioara 

numai coroborat cu un alt drept garantat de Conventie. 

 

4.5.3. Influenta autoritatii hotarârilor Curtii Europene asupra dreptului 

national 

Influenta autoritatii hotarârilor Curtii Europene se poate manifesta  in primul 

rând prin intermediul reformelor legislative care rezulta dintr-o condamnare 

a statului contractant pronuntata de instanta europeana. In cazul Belgiei, legea 

adoptata la 31 martie 1987 privind modificarea a numeroase dispozitii privind 

filiatia este rezultatul asumarii consecintelor care decurg din hotarârea 

„Marckx‖. Pentru Franta, votul legii din 10 iuli 1991 privind secretul 

corespondentei transmise pe calea telecomunicatiilor este urmarea hotarârilor 

„Kruslin‖ si respectiv „Hrevig‖ contra  Franta (1990) etc. 

Aceasta autoritate poate fi insa si de ordin jurisprudential. 

Frédéric Sudre trece in revista acest aspect in mod particular din perspectiva 

sistemului national francez
1
. Autorul arata ca jurisdictiile franceze limiteaza 

in principiu autoritatea hotarârilor Curtii Europene la cea de lucru 

judecat. Refuzul lor de a recunoaste explicit existenta unei forte juridice a 

precedentelor jurisprudentei europene prin intermediul autoritatii de 

lucru interpretat se estompeaza progresiv si face loc unei recunoasteri 

„quasi explicite”. 

NOTA: F. Sudre, Les grand arrêts, op. cit., p. 785-787. 

Acelasi autor arata, in drept comparat, ca „nu este indiferent faptul ca o 

jurisdictie este cum Curtea Constitutionala germana accepta autoritatea 

hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului si cere jurisdictiilor germane 

respectarea lor‖. 
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4.5.4. Publicarea si difuzarea normelor Conventiei europene si protocoalelor si 

a jurisprudentei Curtii Europene 

In lumina celor de mai sus, se poate afirma ca, in prezent, autoritatea de lucru 

interpretat a hotarârilor instantei europene produce efecte „erga omnes‖. 

Instantele nationale sunt tinute de obligatia de a aplica dispozitiile Conventiei si 

interpretarile date de Curte notiunilor cesteia, mai ales ca primul judecator al 

Conventiei este, in baza principiului subsidiaritatii, judecatorul national, si 

nu cel european. 

Pentru a fi aplicate de autoritatile nationale, dispozitiile Conventiei si 

interpretarile date acestora in jurisprudenta instantei europene trebuie sa fie 

cunoscute la nivel national, in toate statele contractante. 

Sunt destule dificultati care a trebuie sa fie depasite pentru atingerea acestui 

deziderat. Ar fi absurd sa se pretinda judecatorilor nationali din integul sistem 

judiciar al unui stat sa aplice dispozitiile Conventiei, fara un efort organizatoric 

si material adecvat din partea autoritatilor nationale competente, de la cele din 

domeniul invatamântului universitar, pâna la organele care asigura formarea 

profesionala continua a judecatorilor. 

 Comitetul Ministrilor Consiliului Europei a formulat in acest sens, la cea de-a 

114—a sesiune a a sa din 12 mai 2004, mai multe recomandari pentru statele 

membre: 

- Recomandarea REC (2004) 4 privind Conventia europeana a drepturilor 

omului in invatamântul universitar si in cadrul formarii profesionale; 

- Recomandarea REC (2004) 5 cu privire la verificarea compatibilitatii 

proiectelor de lege, a legilor in vigoare si a practicilor administrative cu 

standardele fixate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului; 

- Recomandaera REC (2004) 6 cu privire la ameliorarea cailor de recurs 

intern. 

Acestea se adaua Recomandarii (2002) 13 cu privire la publicarea si difuzarea 

in statele membre ale textului Conventiei europene a drepturilor omului si a 

jurisprudentei  Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptata de Comitetul 

Ministrilor la 18 decembrie 2002, la cea de-a a 822-a reuniune a delegatiilor 

ministrilor. 

Fiecare stat membru al Consiliului Europei trebuie sa transpuna in practica, in 

plan national, prin mijloace adecvate continutul aceste recomandari. 
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Concluzia  pe care o putem retine din cele prezentate anterior pe marginea 

executarii hotarârilor instantei europene si autoritatii acestora se refera la faptul 

ca difuzarea dreptului Conventiei europene, astfel cum este el interpretat de 

Curte, in ordinea juridica a statelor nationale trebuie sa fie constanta si ca toate 

statele contractante trebuie sa asigure conformitatea sistemelor de drept cu 

dispozitiile Conventiei. 

S-a spus ca „sub  impulsul jurisprudentei Curtii asistam pe plan european la o 

miscare generala de armonizare a normelor europene si a celor interne, 

ajungându-se  astfel la formarea unui drept comun european al drepturilor 

omului, generat de vointa conjugata atât a judecatorului national, cât si a celui 

european, a guvernantului sau a legislatorului‖
1
. Din punctul nostru de vedere, 

este clar ca judecatorul, guvernul si legislatorul român nu se pot situa decât in 

interiorul acestei miscari europene in domeniul aflat in discutie. 

NOTA: 1 Frédéric Sudre, citat de C. Birsan, op. cit., 599-600. 

 

5. Situatii nationale 

Am aratat ca dispozitiile Conventiei europene au avut si au, intr-o masura tot 

mai mare, un efect considerabil asupra sistemelor nationale ale statelor parti. 

Am descris actiunea sa ca instrument de armonizare a regimurilor juridice 

nationale in materia drepturilor omului, cu tendinta constituirii unui drept 

european comun al drepturilor omului. Am concluzionat ca, in planul ierarhiei 

normelor juridice, in statele contractante Conventia detine, in general, o forta 

juridica superioara normelor interne ordinare. 

Pe de alta parte, am constat ca hotarârile Curtii Europene sunt obligatorii in 

dreptul international pentru statele parti, dar ca textul Conventiei formal nu 

obliga curtile nationale sa le acorde efect direct. 

Am ajuns la concluzia, in acest context, ca in general transarea acestei chestiuni 

tine de competenta dreptului national al statelor contractante, care este liber sa 

implementeze hotarârile de la Strasbourg in concordanta cu regulile sistemului 

judiciar national. 

Si am ajuns in final la concluzia ca in prezent Conventia europeana a drepturilor 

omului a fost practic incorporata, intr-o forma sau alta, in dreptul intern al 

tuturor statelor parti. 

Modul concret de incorporare si aplicare a Conventiei in sistemele nationale, 

ierarhia normelor conventionale si a celor inetrne, reactia curtilor de justitie 
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nationale sunt explicate de specificul fiecarui sistem constitutional in parte, de 

traditia monista sau dualista imbratisata la nivel national, de traditia scolilor de 

drept national. Acest lucru implica o anumita diversitate a solutiilor in state 

contractante, ceea ce nu contrazice, ci dimpotriva, consolideaza concluzia 

generala a efectelor determinante ale instrumentului european de la Strasbourg 

in materia drepturilor si libertatilor fundamentale asupra sistemelor nationale. 

Dinamica din ultimele doua decenii arata clar acest lucru, doctrina mai 

conservatoare si practica mai prudenta in multe situatii nationale fiind treptat 

abandonate in favoarea unei atitudini tot mai deschise a autoritatilor 

guvernamentale, legislative si judiciare din aceste state, uneori prin 

interpretarea creativa a acelorasi dispozitii constitutionale nationale ca cele de 

acum 2-3 decenii. 

Vom exemplifica cele evocate prin prezentarea câtorva situatii nationale pe care 

le socotom semnificative. 

 

5.1. Austria 

Austria nu a participat la redactarea Conventiei europene si nici nu s-a numarat 

printre primele state semnatare ale instrumentului. Totusi, a devenit membru al 

Consiliului Europei in aprilie 1956 si a semnat Conventia europeana si 

Protocolul 1 la 13 decembrie 1957. Acestea au fost promulgate de presedinte la 

3 septembrie 1958, dupa aprobarea de catre cele doua Camere ale 

Parlamentului, „Nationalrat‖ (Consiliul National) si „Bundesrat‖ (Consiliul 

Federal), in baza dispozitiilor Sectiunii 50 a textului Actului Constitutional din 

1929. Odata cu publicarea Conventiei europene si a Protocolului 1 in Gazeta 

Juridica Federala, Conventia a obtinut statutul de drept intern. 

In acord cu principiul general al incorporarii tratatelor de stat, care a guvernat 

dreptul constitutional austriac pâna in 1964, Conventia si Protocolul au devenit 

parte a dreptului intern. Conventia a fost considerata ca având stat de drept 

constitutional, având caracter constrângator in raport cu toate organele 

administrative si judiciare. Drepturile enumerate de Conventie au fost 

considerate  ca exista concomitet cu deja stabilitul Catalog de drepturi 

fundamentale si alte texte  juridice interne. Sistemul austriac de atunci a 

explicat ca, desi, in general, normele Conventiei au aplicabilitate directa
1
, nu 

toate dispozitiile acesteia trebuiau considerate „self-executing‖ de catre 

autoritati sau curtile de justitie. 
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NOTA: 1 Harris s.a., op. cit., p. 24. 

Desi i se acordase Conventiei statutu constitutional, Curtea Constitutionala da o 

interpretare diferita in 1961, afirmând ca instrumentul mentionat nu beneficiaza 

de acest statut: 

„Având in vedere faptul ca decizia Consiliului National de aprobare a 

Conventiei europene a drepturilor omului si, in consecinta, textul publicat de 

Gazeta federala oficiala nu includ mentiunea „constitutionale‖, asa cum cere 

Articolul 50 (2) coroborat cu a doua parte a Articolului 44 (1) al Constitutiei, 

nici Conventia ca atare si nicio alta parte a sa nu au statut de drept 

constitutional.‖
2
. 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, op. cit. p. 94. 

Efectul acestei decizii a fost reducerea pozitiei Conventiei la cea de drept 

ordinar. 

Reactia la aceasta decizie a fost prompta: Actul Constitutional federal 

(Amendament) din martie 1964 a revizuit procedura de incorporare a 

tratatelor in dreptul austriac. Articolul II al Actului citat a conferit 

Conventiei un efect retroactiv, statutul de drept constitutional federal. 

Este interesant de mentionat, in acest context, ca in realitate nu exista nicio 

dispozitie expresa in Constitutia Austriei care sa introduca in dreptul intern 

acordurile internationale, ratificate in baza articolului 50. 

Exista, insa, o cazuistica bine stabilita care indica ca tratatele au efect direct. In 

conditiile in care amendamentu din 1964 al Articolului 50 prevede o procedura 

speciala prin care Consiliul national poate  decide ca un tratat poate fi 

implementat printr-o legislatie separata, este general acceptat faptul ca, in 

absenta unei astfel de decizii dispozitiile unui acord international - aprobat in 

concordanta cu Articolul 50 (1) (asa cum este cazul Conventiei europene) + are 

directa aplicabilitate in dreptul intern. 

Curtea Constitutionala poseda jurisdictie exclusiva pentru a decide asupra 

valabilitatii oricarei legi sau regulament. Este singura  instanta judiciara 

competenta sa decida asupra oricarei invocate incalcari a drepturilor 

fundamentale ale omului protejate constitutional de catre Legislator, acorduri 

internationale acceptate de Austria, alte norme interne sau orice decizii sau 

ordine ale autoritatilor administrative. In consecinta, atunci când in cursul unor 

proceduri desfasurate in fata altor instante judiciare austriece, acestea din urma 

au un dubiu cu privire la constitutionalitatea unor dispozitii legislative, cauza 
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trebuie transferata Curtii Constitutionale. Altfel spus, atunci când se 

examineaza competenta de a decide asupra validitatii statutelor (Articolul 140 

(a)), poate aparea intrebarea daca o astfel de norma este inconsistenta cu 

Conventia europeana. Daca raspunsul este  afirmativ, norma in discutie 

este anulata. 

Cu titlu de exemplu, Curtea Constitutionala a confirmat statutul constitutional al 

Conventiei europene in cauza care privea „Legea vânatorii Burgenland‖, 

examinata in relatie cu „drepturi civile‖ invocate in lumina articolului 6 par. 1 

al Conventiei. In hotarârea sa din 14 octombrie 1965, Curtea Constitutionala a 

recunoscut ca articolul 6 nu era numai un principiu programatic al 

Legislatorului, dar si o norma obligatorie cu semnificatie constitutionala
1
. 

NORMA: 1 Ibidem, p. 98. 

De atunci, Curtea Constitutionala din Austria a dezvoltat o jurisprudenta 

remarcabila fundamentata pe prevederile Conventiei, cum ar fi cele privind 

articolul 2 – dreptul la viata (Cazul B.425) 75 din 17 iunie 1977 referitor la 

utilizarea armelor de foc de catre politie in procedura de arestare); articolul 3 – 

tratamente degradante (Cazul B.350/76 din 6 octombrie 1977 referitor la 

realizarea arestarii de catre agentii de politie); articolul 8 – dreptul la viata 

privata (cazul G.63/77 din 9 martie 1978 referitor la limitele interferentei in 

viata privata)
1
 etc. 

NOTA: 1 Ibidem, p. 99. 

In acelasi timp, merita semnalata jurisprudenta Curtii Constitutionale referitoare 

la practica organelor Conventiei. Cu titlu de exemplu, Curtea a motiovat 

„decizia de anulare‖ pronuntata de hotarârea din 29 iunie 1973 privind cauza 

„Tyrol Real Property sales Commission‖ datorita lipsei in cazul instantei 

criticate a caracterului „independent si impartial‖ pe care trebuie sa il aiba un 

tribunal, astfel cum este fundamentat acesta in articolul 6 par.  1 al Conventiei 

si jurisprudenta Curtii Eurpopene in afacerea „Ringeisen Austria‖. 

Pe de alta parte, mentionam faptul ca desi Curtea Constitutionala are jurisdictie 

exclusiva asupra verificarii constitutionalitatii respectarii drepturilor 

fundamentale ale Conventiei europene in legislatia nationala, ea nu are 

competenta e control al actelor curtii ordinare sau administrative in 

domeniul citat. 
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Competenta la acest capitol apartine Curtii Supreme de ustitie si respectiv Curtii 

Administrative, ambele independente  fata de Curtea Constitutionala si, 

respectiv, una fata de cealalta. 

Din aceasta perspectiva, este subliniat ca Curtea Suprema de Justitie, cea mai 

inalta instanta in materie civila si penala in Austria, a adoptat un numar de 

decizii importante in care si-a fundamentat solutiile, atunci când a revizuit 

hotarâri ale curtilor subordonate, in special in materie penala (ex.  Articolul 

G(3) (c) cu privire la dreptul de asistenta juridica gratuita), pe normele 

Conventiei europene si, respectiv, jurisprudenta Curtii de la Strasbourg. 

Impactul substantial al Conventiei europene a drepturilor omului asupra 

sistemului juridic a inclus si alte aspecte importante, asa cum este verificarea 

conformitatii proiectelor de lege si, respectiv, legilor adoptate cu normele si 

jurisprudenta de la Strasbourg sau redeschiderea procedurilor interne
1
. 

NOTA: 1 Actul Federal din 26 martie 1963 permite erclamantilor austrieci cu 

plângeri pe rolul Comisiei Europene a Drepturilor Omului referitoare la 

procedurile de apel nationale sa aiba dreptul de a solicita redeschiderea 

procedurilor interne in fata instantelor austriece. 

Putem afirma in concluzie, in consonanta cu literatura de specialitate actuala, in 

ceea ce priveste sistemul national austriac, fundamentat de forta juridica 

constitutionala, aplicabilitatea directa si caracterul „self-executing‖ al normei 

europene si, respectiv, jurisprudentei Curtii Europene fac din sistemul 

mentionat unul dintre cele mai redutabile din Europa pe linia garantarii 

exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. 

 

5.2 Belgia 

Belgia face parte din categoria statelor cu traditie monista, care acorda efect 

direct in ordinea juridica interna a tratatelor internationale prin procedura de 

ratificare, promulgare si publicare in jurnalul oficial al statului. In acest fel 

tratatul, in speta Conventia europeana a drepturilor omului, a dobândit statutul 

de drept intern. 

Belgia a fost unul dintre statele semnatare originare ale Conventiei europene, la 

4 noiembrie 1950. Dupa consultarea Consiliului de Stat, Senatul si Camera 

Reprezentantilor au adoptat legea de aprobare autorizând ratificarea 

instrumentului, in concordanta cu Articolul 68 al Constitutiei belgiene, la 14 
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iunie 1955. Legea de ratificare a inclus si Protocolul 1 si a autorizat „efectul 

deplin” al instrumentului
2
. 

NOTA: 2 Monitorul Belgiei din 19 august 1955. 

Textul Conventiei a fost anexat legii de aprobare. Autorii din doctrina belgiana, 

citati de A.Z. Drzemczewski
3
, au insistat asupra faptului ca Conventia ca atare, si 

nu legea de aprobare a tratatului este aplicata de curtile nationale. Cea din 

urma poate fi numita „lege‖, fiind inteleasa drept un act legislativ destinat sa 

suspende efectul unor legi anterioare contrare dispozitiilor Conventiei, dar din 

punct de vedere „substantial‖ aprobarea nu este „lege‖: 

NOTA: 3 A.Z. Drzemczewski, op cit., p. 64. 

In acord cu practica constitutionala acceptata, Conventia europeana a drepturilor 

omului – dupa incorporarea sa in dreptul intern prin aprobare parlamentara si 

publicarea subsecventa in Monitorul Belgiei – a obtinut rangul de „Statut” (lege 

interna). Statutul sau national a fost considera identic cu cel al altor acte 

legislative, cu mentiunea insa a superioritatii sale fata de normele interne cu 

care ar intra in conflict. 

Doctrina constitutionala belgiana nu a facut distinctie intre normele de drept 

inetrnational adoptate si legislatia nationala, ceea ce a permis dispozitiilor 

Conventiei europene a drepturilor omului considerate „self-executing‖ de catre 

curtile de justitie belgiene sa poata fi invocate in fata instantelor mentionate. 

Un moment important l-a constituit, din punctul de vedere al jurisprudentei 

mentionate, o hotarâre adoptata la 27 mai 1971 de Curtea de Casatie, care a statuat 

preeminenta normelor internationale direct aplicabile in dreptul national fata de 

normele interne cu care  sunt in conflict. Curtea de Casatie, facând referire la 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului, admite cu o anumita suplete ca normele 

internationale de anvergura generala pot avea un efect direct, adica pot fi aplicate 

de un judecator. Mai mult, hotarârea citata permite  judecatorului national sa 

inlature norma nationala contrara celei europene
1
. Dupa cum spuneam, inainte de 

anii ʼ70 nici Legislativul si nici instantele nu au decis in mod expres asupra 

statutului vreuneia dintre normele Conventiei europene fata de legislatia nationala. 

Dupa decizia amintita in 1971, doar in contextul examinarii acestui subiect in 

raport cu Dreptul european, respectiv al Deciziei Curtii de Casatie in speta 

„Fromagerie Franco-Suisse‖ „Le SCHI‖ (mai 1971) s-a facut un pas inainte pentru 

confirmarea unei noi jurisprudente nationale si s-a putut ajunge la concluzia ca 

„directa aplicare a dispozitiilor tuturor acordurilor internationale va acorda 
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suprematie asupra legislatiei nationale care intra in conflict cu acestea, indiferent 

de data intrarii in vigoare a legislatiei nationale‖
2
. 

NOTA: 1 Ivan Verougstaete, „La protection des droits de l’homme dans le droit 

Belge‖, in The history of the Supreme Courts of Europe and the development of 

Human Rights, printed by Alfoldi Nyomada Co., Debrecen, 1999, p. 41.  

NOTA: 2 Ibidem, p. 65. 

In acest fel, curtile nationale au devenit competente sa verifice compatibilitata 

oricarui act legislativ cu acele dispozitii ale tratatului considerat a avea efect direct 

in dreptul belgian, daca legea este incompatibila cu dispozitiile tratatului. In 

consecinta, „mutatis mutandis‖, acele dispozitii ale Conventiei europene a 

drepturilor omului care sunt considerate  „self-executing‖ in dreptul belgian vor fi 

considerate ca având o mai mare autoritate decât legile anterioare sau posterioare, 

cu conditia ca, dupa cum prevede articolul 60 al Conventiei (devenit articolul 53 

dupa intrarea in vifoare a Protocolului 11), dreptul intern sau orice acord 

international la care Belgia este parte sa nu ofere garantii mai favorabile. 

Cazul „Lootens‖, transat la 26 septembrie 1978 printr-o decizie a celei de-a doua 

camere a Curtii de Casatie, având ca subiect „legislatia privind centura de siguranta 

in trafic‖, a statuat ca instanta inferioara (Tribunalul corectional din Antwerp) a 

gresit atunci când a respins argumentatia reclamantului, potrivit careia prevederile 

Conventiei europene detin o forta ierarhica superioara legilor ordinare. Curtea de 

Casatie a criticat rationamentul tip traditional (pâna atunci) al instantelor belgiene,e 

xprimat in speta de tribunal, potrivit caruia „conform unei jurisprudente constante, 

judecatorul nu poate aprecia o lege potrivit criteriului unui tratat international‖. 

Curtea de Casatie a aratat ca: 

„Motivatia (tribunalului corectional) este contrara principiului de drept potrivit 

caruia, in caz de conflict intre o regila de drept intern si o norma continuta intr-un 

tratat având efecte directe in ordinea juridica interna, norma stabilita de tratat 

trebuie sa prevaleze; preeminenta acestei norme antreneaza pentru judecator 

[...] obligatii de eliminare a aplicarii regulii de drept intern”. 

Una dintre consecintele acestei evolutii a jurisprudentei nationale belgiene a codus 

in practica, potrivit fostului presedinte al Panelului judecatorilor de la Curtea de 

Casatie din Belgia, Ivan Verougstaete, la „invocarea cotidiana in fata tribunalelor a 

Conventiei europene a drepturilor omului (incepând cu articolul 6)... In plus, cum 

instantele belgiene nu pot controla conformitatea legilor si decretelor cu 

Constitutia, judecatorii recurg frecvent la acest din urma tip de control, in timp ce 
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in alte state judecatorii recurg mai degraba la un control de constitutionalitate. 

Rezultatele, practic, nu difera prea mult: Constitutia Belgiei include o buna parte a 

garantiilor care figureaza si in Conventia europeana a drepturilor omului‖
1
. 

NPTA: 1 Ivan Verougstraete, op. cit., p. 41-42. 

In ceea ce priveste caracterul direct aplicabil al normei de la Strasbourg, respectiv 

competenta instantei nationale de a determina caracterul „self-executing‖ al 

dispozitiilor Conventiei europene a drepturilor omului, merita amintita 

jurisprudenta exemplara a aceleiasi Curti de Casatie din Belgia, care intr-o decizie 

pronuntata in 1983
2
, arata: 

NOTA: 2 Hotarârea „Thonon contra Statul Belgian‖, 1983, citata de Jorg 

Polakiewicz, op. cit., p .157. 

„Notiunea directei aplicabilitati a tratatului invocata de catre un cetatean al unui 

stat care a incheiat tratatul citat presupune ca obliatia asumata de stat sa fi fost 

exprimata intr-o modalitate completa si precisa si ca partile contractante sa fi 

intentionat pentru tratatul de discutie sa confere drepturi subiective sau sa impuna 

obligatii referitoare la indivizi‖. 

In lumina celor de mai sus, este de mentionat ca sistemul legislativ si evolutia 

jurisprudentei nationale belgiene au permis, in contextul condamnarii Belgiei la 

Curtea Europeana in mai multe cauze („de Beckes‖, „Cazul lingvistic belgian‖; 

„Markx‖ etc.) generarea unei reactii corespunzatoare din partea autoritatilor 

belgiene. Acestea au fost pregatite si au demarat amendamentele administrative si 

legislative pentru a se conforma cu obligatiile internationale asumate  prin 

ratificarea Conventiei europene. 

Am prezentat anterior in detaliu jurisprudenta Curtii Europene in cauzele 

„Marckx‖ si, respectiv, „Vermeire‖. 

Merita insa amintit ca plecând de la considerentele Curtii Europene in cauza 

„Marckx‖, respectiv ca „o hotarâre nu poate prin ea insasi sa anuleze hotarâri 

inconsistente ale curtilor nationale sau dreptul intern‖
3
, autoritatile belgiene au 

preluat sarcina executarii hotarârii instantei europene, in baza principiului 

subsidiaritatii. 

NOTA: 3 Harris s.a., op. cit., p. 25. 

Executarea a antrenat obligatia pozitiva de a crea un statut legal corespunzator 

pentru copiii nascuti in afara casatoriei si s-a finalizat prin adoptarea unei reforme 

legislative, respectiv o lege adoptata la 31 martie 1987, cuprinzând modificarea a 

numeroase dispozitii referitoare la filiatie. 
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Este un exemplu elocvent, in opinia noastra, cu privire la modul in care legislatia, 

administratia si jurisdictiile din Belgia si-au insusit procedurile de incorporare, 

aplicabilitate directa in sistemul national a normelor si jurisprudentei mecanismului 

de control de la Strasbourg. 

 

5.3 Olanda 

Conventia si Protocolul 1 au fost semnate de Olanda la 4 noiembrie 1950 si 20 

martie 1952. Ambele au primit aprobarea prin lege la 28 iulie 1954. Ratificarea 

ambelor instrumente  a avut loc la 31 august 1954. 

Datorita dispozitiilor Constitutiei olandeze, dar si traditiei moniste  impartasite de 

ordinea jurudica nationala, autorii din literatura de specialitate imparatasesc intr-o 

larga majoritate opinia ca in Olanda Conventia europeana are o forta juridica 

superioara Constitutiei
1
. 

NOTA: 1 Harris s.a., op. cit, p. 24; A.Z. Drzemczewski, op. cit,, p. 88-89 etc. 

La acelasi capitol al argumentatiei este citata si hotarârea „Oerlemans contra 

Olanda‖ din 1991
2
. 

NOTA: 2 Harris s.a., op. cit., p. 24. 

In baza articolelor 60-67 din Constitutie, prevederile Conventiei europene, care, im 

acord cu substanta lor sunt direct aplicabile („self-executing‖), poseda forta 

obligatorie directa in sistemul juridic olandez de la data publicarii Conventiei. 

Doctrina olandeza, citata de A.Z. Drzemczewski, arata ca publicitatea nu trebuie sa 

fie considerata un act guvernamental in virtutea  caruia acordul international capata 

efect obligatoriu si, de aceea, nu il transforma pe acesta in drept intern. Efectul 

obligatoriu al acordului opozabil tuturor este consecinta directa a obligatiilor de 

drept international pe care statul si le-a asumat. 

In acest context, trebuie mentionat faptul ca articolele 65 si 66 ase Constitutiei 

Olandei sunt cele care statueaza aplicabilitatea directa in plan intern a 

acordurilor internationale, deci si a Conventiei europene si, respectiv, 

superioritatea lor fata de legislatia interna. In baza acestor articole, jurisdictiile 

trebuie sa acorde prevalenta dispozitiilor direct aplicabile ale tratatelor („self-

executing” daca acestea intra in conflict cu Constitutia insasi sau cu legislatia 

anterioara sau posterioara”
1
. 

NOTA: 1 A se vedea H.F. von Panbuys, L.J. Lammers s.a., citati de A.Z. 

Drzemczewski in op. cit., p. 88. 
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Aceasta preeminenta fata de Constitutie, ca si fata de actele parlamentului si alte 

norme legislative se refera nu numai la dispozitiile direct  aplicabile ale acordurilor 

internationale, dar si la deciziile organizatiilor guvernamentale internationale 

[articolul 67 (2) al Constitutiei]. 

De aceea, Constitutia insasi autorizeaza instantele olandeze sa faca uz de 

prevederile direct aplicabile ale tratatelor, chiar si impotriva normele interne cu 

care ar intra in conflict, fara sa ceara o alta actiune suplimentara de implementare 

legislativa sau administrativa. 

Trebuie amintit, insa, faptul ca exista si autori, mai putin numerosi, care nuanteaza 

natura relatiei intre dispozitiile Conventiei europene a drepturilor omului si 

Constitutia Olandei. 

In conditiile in care articolul 60 par. 4 al Constitutiei declara ca instantele 

nationale nu sunt competente sa se pronunte asupra constitutionalitatii 

acordurilor internationale, articolul 63 accepta, pe de alta parte, pozitia 

conform careia continutul tratatului poate  - daca dezvoltarea ordinii 

internationale o cere – devia de la anumite dispozitii constitutionale. Concluzia 

autorilor mentionati
2
 este, in acest caz, ca prevederile direct aplicabile ale 

Conventiei europene (si altor tratate internationale) poseda un „statut unic de 

extra-constitutionalitate”. 

Atunci când Conventia a fost ratificata, atât Guvernul, cât si parlamentul au 

considerat ca dreptul olandez se conformeaza normelor stabilite de instrumentul 

european si, in consecinta, nu au apreciat  drept necesare amendamentele 

constitutionale. Totusi, o anumita legislatie subsecventa, in particular referitoare la 

tratamentul strainilor, extradare etc., a cunoscut modificari, pentru a evita un 

posibil conflict cu anumite dispozitii ale Conventiei. 

NOTA: 2 J. Fawcett, citat de A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 91. 

Pe aceasta linie, impactul jurisprudentei Curtii Europene a fost, la rândul sau, 

semnificativ asupra ordinii juridice interne in Olanda. Amintim cele trei spete pe 

care le consideram semnifiative. 

Mai intâi, respectând autoritatea de lucru interpretat, autoritatile olandeze au 

tras concluziile ce se impuneau din hotaârea „Marckx contra Belgia‖ (13 iunie 

1979), chiar daca statul olandez nu era parte in litigiu. Olanda a decis, in 

consecinta, sa amendeze legislatia nationala cu privire la copiii nascuti in afara 

casatoriei
1
. 

NOTA: 1 Harris s.a., op. cit., p. 31. 
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In al doilea  rând, Olanda a decis, de asemenea, in baza respectarii autoritatii de 

lucru interpretat, sa tina cont de concluziile jurisprudentei de la Strasbourg in 

cauza „Brogan contra Marea Britanie” (29 noiembrie 1988)
2
 referitoare la 

articolul 5 par.  3 al Conventiei. In consecinta, autoritatile olandeze au decis sa 

amendeze legislatia nationala referitoare la durata de timp in care un suspect, 

retinut sau arestat preventiv, trebuie sa fie adus in fata unei curti de justitie
3
. 

NOTA: 2 F. Sudre, Les grands arrêts, op. cit., p. 201-202. 

NOTA 2 Harris s.a., op. cit, p. 31. 

In sfârsit, hotarârea din cauza „Engel contra Olanda‖
4
, din 8 iunie 1976, a 

determinat modificari legislative care vizau sistemul militar disciplinar. 

NOTA: 4 F. Sudre, , Les grands arrêts, op. cit., p. 39-41. 

Speta mentionata, alaturi de „König contra R.F. Germania‖ (28 iunie 1978), este 

considerata de literatura de specialitate drept jurisprudenta Curtii Europene 

fondatoare a tehnicii „notiunilor autonome‖ utilizate de Curte pentru a asigura 

uniformitatea indispensabila a interpretarii Conventiei
5
. Altfel spus, normele 

europene care protejeaza drepturile omului nu trebuie sa varieze in functie de 

clarificarile juridice date de fiecare sistem national in parte. In speta, judecatorul 

european s-a confruntat cu notiuni, cu caracter vag, de acuzatii in materie penala, 

respectiv disciplinara, a caror interpretare nu a putut fi lasata la latitudinea 

discretionara a jusdictiilor olandeze, in conditiile garantate de articolul 6 al 

Conventiei europene. 

NOTA: 5 Ibidem, p. 41. 

 

5.4 Franta 

Doctrina de specialitate include Franta in grupul statelor care, prin traditia 

monista si dispozitiile constitutionale pertinente asigura incorporarea Conventiei 

in dreptul intern si, respectiv, ii confera efectele de ordinea juridica nationala
1
. 

NOTA: 1 J. Polaliewicz, op. cit., p. 153. 

Potrivit lui J.F. Renucci, incorporarea Conventiei europene in ordinea interna este 

directa si se fundamentea pe articolul 55 din Constitutie. Forta sa juridica este 

infraconstitutionala si supralegislativa, in acelasi timp
2
. Acelasi autor afirma ca 

„in Franta admiterea efectivului direct nu a suscitat contestatii importante, 

judectatorii administrativi aratându-se totusi mai receptivi decât cei judiciari‖
3
. 
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NOTA: 2 J.F. Rennucci, Doirt européen des droits de l’homme, LDGJ, Paris, 

2001, p. 414; F. Sudre, op. cit., p. 154; A. Pellet, citat de A.Z. Drzemczewski, op. 

cit, p. 81. 

NOTA 3 Ibidem, p. 414. 

Care a fost realitatea si care este situatia actuala, o arata evolutia in timp a pozitiei 

autorilor din doctrina si, respectiv, a jurisprudentei jurisdictiilor franceze. Pe scurt, 

de la o pozitie initiala mai conservatoare, protectiva fata de norme si curtile de 

justitie franceze, pâna la una mult mai deschisa, in prezent, racordata la autoritatea 

de lucru interpretat a normelor Conventiei si cazuisticii Curtii Europene a 

Drepturilor Omului. 

Franta a figurat printre semnatarii originari ai Conventiei europene a drepturilor 

omului, la 4 noiembrie 1950, dar a ratificat-o abia la 3 mai 1974. Conform 

articolului 53 al Constitutiei franceze din 1958, Conventia europeana a fost 

ratificata printr-o lege (fiind vorba de un tratat international), iar potrivit articolului 

55, acest tratat are, „dupa publicare, o autoritate superioara celei a legilor‖. In acest 

fel, normele Conventiei au fost incorporate in dreptul intern odata cu 

publicarea in Jurnalul Oficial din 4 mai 1974
4
. 

NOTA: A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 71. 

In consecinta, de la data publicarii prevederilor „self-executing‖ ale Conventiei, 

acestea poseda o pozitie superioara fata de legislatia anterioara sau posterioara cu 

care eventual ar intra in conflict. 

Cu toate acestea, aparent o simpla regula precum cea mentionata a fost dificil de 

implementat multa vreme in structurile jurisdictiilor administrative si ordinare. 

Explicatiile in literatura de specialitate au fost diverse. 

S-a invocat faptul ca textul Conventiei nu ar impune o integrare deplina in dreptul 

intern, iar gradul de receptare este diferit in functie de specificul constitutional al 

statelor contractante, ceea ce se reflecta si in diversitatea existenta in sistemele 

nationale cu privire la acest subiect
1
. 

NOTA: 1 J.F. Renucci, op. cit, p. 413. 

S-au adus argumente legate de competentele diferite jurisdictii, precum: Consiliul 

de Stat, in domeniul administrativ, care nu are competenta in interogarea legalitatii 

actiunii legislative; Curtea de Casatie, in materiile civila si penala, care nu este 

capabila sa ofere remedii la adoptarea unei legislatii care intra in conflict cu 

obligatiile asumate  prin tratate; Consiliul Constitutional, caruia articolul 61 din 

Constitutia franceza ii confera dreptul de a verifica constitutionalitatea legilor 
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(inainte de promulgare/publicare/aplicare) si care, intr-o decizie adoptata la 15 

ianuarie 1975 in legatura cu Legea franceza a avortului, a refuzat sa incorporeze 

Conventia europeana in criteriul constitutional de verificare prevazut in articolul 

61 al Constitutiei
2
. 

NOTA: 2 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 79-80. 

Altfel spus, in ciuda unei reguli aparent clare care acorda Conventiei statut de drept 

intern, chiar supralegislativ in caz de conflict cu normele interne, multa vreme 

curtile au fost rezervate sa controleze saz sa normativizeze aceasta structura 

ierarhica determinata constitutional. 

Chiar daca presedintele Curtii de Casatie din Franta, Pierre Truche, recunostea intr-

un articol publicat in 1993
3
, ca „o constatare a violarii unui tratat are drept 

consecinta o condamnare a statului, dar nu permite o revizuire a deciziei 

pronuntate de jurisdictia franceza‖. 

NOTA: 3 P. Truche, „La rance et l’application de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme‖, in The history of the Supreme Courts, op. cit., p. 146. 

Cu titlu de exemplu, Curtea de Casatie s-a considerat incompetenta, in cauza 

„Glaeser-Touvier‖ din 30 iunie 1976, sa interpreteze dispozitiile acordurilor 

internationale. In sustinerea pozitiei sale, a argumentat ca daca ar fi procedat altfel, 

ar fi intrat in prerogativele guvernamentale in domeniul „ordinii publice 

internationale‖
1
. Iar JF. Renucci remarca, la rândul sau, ca „in caz de conflict intre 

o dispozitie a Conventiei europene si un principiu de valoare constitutionalp, 

judecatorul national francez va avea tendinta sa se pozitioneze in soatele 

incompetentei sale de a se pronunta asupra constitutionalitatii textelor‖
2
. Aceasta 

cu atât mai mult cu cât prin decizia din 15 ianuarie 1975 Consiliul Constitutional a 

respins includerea Conventiei europene in „blocul de constitutionalitate‖. 

NOTA: 1 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 75. 

NOTA: 2 J.F. Renucci, op. cit., p. 416. 

Cu toate acestea, evolutiile la nivelul jurisprudentei Curtii Europene, a 

recunoasterii in plan european a autoritatii sale de lucru interpretat, precum si 

presiunea colectiva in crestere exercitata de Comitetul Ministrilor nu aveau cum sa 

nu determine sau influenteze anumite evolutii la nivelul cazuisticii jurisdictiilor 

franceze sau a autorilor de specialitate. 

Intr-o decizie calificata drept istorica in doctrina franceza, Curtea de Casatie a 

admis la 30 iunie 1976 efectul direct al Conventiei europene. 



103 
 

Preeminenta instrumentului european este, in sfârsit, confirmata prin 

jurisprudenta interna, indiferent de faptul ca legea  nationala este anterioara 

sau posterioara Conventiei,  prin decizia Curtii de Casatie adoptata in Camerele 

reunite  in speta „Société des cafés Jacques Vabres” din 24 mai 1975, precum si 

prin  decizia Consiliului de Stat adoptata la 20 octombrie 1989 in speta 

„Nocolo”
3
. In acest din urma caz, Consiliul de Stat a statuat explicit ca legea 

nationala posterioar nu poate impiedica aplicarea unei conventii internationale 

anterioare. 

NOTA: 3 J.F. Renucci, op. cit. , p. 416; F. Sudre, Drept European, op. cit., p. 156. 

Cele doua decizii mentionate mai sus au consacrat astfel controlul de 

conventionalitate la nivelul jurisdictiilor franceze. In acest fel, de exemplu, 

tribunalul de la Paris a interzis aplicarea articolului L.122-14.4 din Codul muncii, 

lege posterioara Conventiei europene, pentru incompatibilitate cu articolul 6 si 14 

(27 ianuarie 1987)
4
. 

NOTA: 4 J.F. Renucci, op. cit., p. 416. 

Din perspectiva practicianului care a cunoscut si practicat in cursule nationale timp 

de decenii, sau interesante constatarile din 1999 ale Presedintelui de atunci al 

Curtii de Casatie, Pierre Truche, in plina perioada de reconfigurare a jurisprudentei 

interne. Astfel, acesta  remarca mai intâi ca „judecatorul francez, sprijinindu-se pe 

dispozitiile tratatului (Conventiei europene – n.a.) poate sa fie condus fie sa 

inlature o lege interna, precizând ca aceasta conditiile de aplicare, fie sa o 

completeze‖. 

Câteodata, remarca Truche, „mai degraba cu titlu exceptional, dispozitiile interne 

vor fi inlaturate in numele apararii drepturilor omului. Astfel, principiul „egalitatii 

armelor‖ a condus la adunarea  unei cai de atac in apel a Ministerului Public atunci 

când aceasta cale de recurs nu era deschisa contravenientului; Consiliul Superior al 

Magistraturii, invocând articolul 6 par. 1 al Conventiei, care a inlaturat o dispozitie 

a statului care stabilea „portile inchise‖ pentru audientele disciplinare referitoare la 

magistrati‖. 

In acelasi timp, Truche evoca faptul ca „judecatorul poate ajunge in situatia sa 

solicite conditii procedurale care nu sunt prevazute in lege. Aceasta a fost situatia 

atunci când Franta a fost condamnata la Strasbourg pentru ascultari telefonice, 

pentru ca legea nu prevedea  conditii indeajuns de restrictive. Curtea de Casatie a 

impus, in consecinta, erguli mai precise pe care o lege ulterioara urma de altfel sa 

le confirme. aceeasi Curte, bazându-se pe o decizie a Curtii de la Strasbourg, a 
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revenit asupra interdictiei de a schimba starea civila a unui transsexual care 

suferise o operatie, si asta in numele respectului la viata privata‖
1
. 

NOTA: 1 P. Truche, op. cit., p. 147. 

Am evocat pe larg consideratiile presedintelui Curtii de Casatie din Franta de la 

acel moment (1999) pentru ca ni s-au parut extrem de relevante pentru schimbarea 

calitativa de atitudine la nivelul jurisdictiilor interne in raport cu rolul si pozitia 

Conventiei europene si jurisprudentei Curtii Europene in sistemul national francez. 

In ceea ce priveste controlul de conventionalitate amintit anterior, semnalam 

preocuparea exprimata in doctrina franceza de F. Sudre, potrivit careia acest 

control concura la ocolirea celui de constitutionalitate si tinde sa transforme 

judecatorii ordinari in judecatori „de gradul doi ai constitutionalitatii dispozitiilor 

legislative‖. 

Aceasta se intâmpla cu precadere atunci când  judecatorul ordinar decide ca o lege, 

apreciata drept conforma Constitutiei de cate Consiliul Constitutional, este 

aplicabila, pe motivul „neconventionalitatii sale‖
1
. 

NOTA: 1 F. Sudre, op. cit., p. 156. 

Ca evolutii de data mai recenta, este de remarcat ca atitudinea anterioara a 

instantelor franceze de limitare a autoritatii hotarârilor Curtii Europene la 

cea de lucru judecat s-a estompat gradual, facând locul unei recunoasteri 

„quasi-explicite” a fortei juridice a precedentelor judecatorului european, 

prin intermediul autoritatii de lucru interpretat
2
. 

NOTA: 2 F. Sudre, Les grand arrêts, op. cit., p. 786. 

Evolutia jurisprudentei europene provoaca o accelerare in timp a revirimentului 

jurisprudentei inaltelor jurisdictii franceze. In legatura cu aplicabilitatea articolului 

6 al Conventiei la functia publica, Consiliul de Stat nu ezita sa urmeze evolutia 

jurisprudentei Curtii Europene
3
, modificându-si, la rândul sau, abordarea avuta la 

11 iulie 2011, in speta „Ministerul Apararii contra Préaud‖, cu una revizuita, 

conforma noii jurisprudente a Curtii Europene, dupa 2007. 

NOTA: 3 Hotarârea „Vilho Eskelien contra Finlanda‖ din 19 aprilie 2007 

reamenajeaza criteriile inserarii contenciosului privind functia publica in câmpul 

de aplicare a laturii civile a articolului 6 par. 1, astfel cum fusesera fixate initial de 

Curtea Europeana in cauza „Pellegrin contra Franta‖ din 8 decembrie 1999. 

Jurisdictiile franceze nu mai ezita sa faca referire la jurisprudenta Curtii Europene 

in domeniul vizelor
4
, ori sa mentioneze un articol al Conventiei europene „asa cum 

este interpretat de Curtea Europeana‖
5
. 
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NOTA: 4 Decizia din 24 februarie 2006 a Consiliului de Stat in speta „Association 

départamentale et intercommunale pour la protéction du lac de Sainte Croix‖, care 

urmareste hotarârea Curtii Europene din cauza „Mocil contra Franta‖ din 8 aprilie 

2003. 

NOTA: 5 F. Sudre, Les grad arrêts, op. cit. p. 786. 

mai mult, atunci când Curtea Europeana condamna Franta pentru o decizie a 

Consiliului de Stat
6
, acesta isi revizuieste jurisprudenta. 

NOTA: 6 Hotarârile „Draon contra Franta‖ si „Maurice contra Franta‖ din 5 

octombrie 2005. 

In fine, Consiliul de Stat anticipeaza o condamnare pe fond si isi schimba 

jurisprudenta
1
, urmare a unei decizii de admisibilitate adoptate de Curtea 

Europeana in 2003
2
. 

NOTA: 1 Decizia Consiliului de Stat din 30 decembrie 2003 in speta „Beausoleil 

et Mme Richard‖. 

NOTA: 2 Decizia de admisibilitate a Curtii Europene a Drepturilor Omului in 

cauza „Richar-Dubarry contra Franta‖. 

Concluzionând, cele de mai sus demonstreaza cu claritate, in opinia noastra, ca in 

prezent, evolutiile la nivelul jurisprudentei curtilor franceze si a autoritatilor 

nationale din ultimii ani au dat substanta prevederilor articolului 55 din Constitutia 

Frantei referitoare la integrarea directa a Conventiei europene a drepturilor omului 

in ordinea juridica interna, forta juridica supralegislativa pentru norma europeana, 

in caz de conflict cu norma interna, precum si recunoasterea, chiar imperfecta, a 

autoritatii de lucru interpretat pentru hotarârile Curtii Europene. 

 

5.5. Germania 

Literatura de specialitate incadreaza Germania in grupul statelor cu traditie 

dualista. Actul intern al ratificarii (legea de aprobare a tratatului) „transforma‖ 

normele substantiale ale tratatului si le „adopta‖ in ordinea juridica interna
3
. 

NOTA: 3 J. Polakiewicz, op. cit., p. 153. 

Germania postbelica figureaza printre „parintii fondatori‖ ai Conventiei europene a 

drepturilor omului, pe care a semnat-o la 4 noiembrie 1950. Conventia a fost apoi 

aprobata in Parlament la 7 august 1952 sub forma unei legi („actul de ratificare‖) 

publicata in „Gazeta federala de legislatie‖. 
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 Relatia dintre normele dreptului international si aplicarea lor in sistemul juridic 

german este definita in principal de urmatoarele dispozitii ale „Legii 

fundamentale‖ a Republicii Federale a Germaniei: 

„Articolul 25: Regulile generale ale dreptului international public sunt parte 

integranta a dreptului fedeal. Ele vor prevala in raport cu legile si vor crea in 

mod direct drepturi si obligatii pentru locuitorii teritoriului federal‖
4
. 

NOTA 4 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 107. 

Mentionam ca aprobarea ratificarii de catre Parlament a imbracat forma unei legi 

[„Tratatul (...) este prin acesta aprobat‖]
1
 in concordanta cu articolul 59 (2) al 

„Legii fundamentale‖ (Legislatorul isi da „consemimtamântul de participare‖. In 

acest fel, Conventia dobândeste statutul de lege federala. 

NOTA: 1 Ibidem, p. 108. 

Doctrina germana pare divizata in ceea ce priveste efectul juridic exact al legii 

de aprobare. Cei mai multi autori adera la doctrina transformarii prin care 

normele unui tratat sunt transferate in plan national prin legea de aprobare a 

Legislatorului, cu rezultatul opozabilitatii fata de oficiali sau indivizi. 

Alti autori cred ca tratatul ca atare nu este transformat in drept intern, dar ca legea 

de aprobare confera aplicabilitate interna fara necesitatea de a schimba baza legala 

a acestor norme. 

Exista si alti autori, „mai pesimisti‖
2
, care considera chiar ca in cazul Germaniei, 

care are propriu sau „Act de drepturile omului‖ bine stabilit prin Constitutie, a 

existat tentatia acordarii unui rol limitat, curtile de justitie germane preferând sa se 

refere in primul rând la actul national al drepturilor omului. 

NOTA: 2 Harris, O’Boyle s.a., op. cit.. p. 24. 

Desi in doctrina continua sa prevaleze prima opinie citata, in practica s-a 

confirmat ca „jurisdictiile germane considera ca aceasta aprobare legislativa 

implica un ordin adresat autoritatilor nationale si curtilor pentru a da efect 

dispozitiilor tratatului in plan national”
3
. 

NOTA:  3 B. Vatány si H. Rupp, citati de 1 A.Z. Drzemczewski op. cit., p. 108. 

Pe cale de consecinta, in conditiile in care articolul 59 ale „Legii fundamentale‖ 

acorda Constitutiei cel putin statutul de lege federala, inseamna ca 

aplicabilitatea directa a dispozitiilor acestui instrument are preeminenta asupra 

tuturor legislatiilor din landuri, indiferent de caracterul anterior sau posterior al 

acestora fata de momentul incorporarii Conventiei in dreptul intern. 
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Dupa cum in baza principiului „lex posterior derogat legi priori‖, dispozitiile sale 

prevaleaza si asupra legislatiei federale anterioare. 

Acest lucru a fost statuat neechivoc de catre Curtea Federala Administrativa in 

decembrie 1955: „Conventia are statutul de lege federala. Dupa intrarea sa in 

vigoare, Conventia este aplicabila tuturor procedurilor instituite subsecvent si, 

de asemenea, tuturor cazurilor pe rol la acea data‖
1
. 

NOTA: 1 Hotarârea Curtii Federale Administrative a R.F. Germani din 15 

decembrie 1955, citata de 1 A.Z. Drzemczewski in op. cit., p. 109. 

In consecinta, dupa data de 3 septembrie 1953, acele dispozitii ale Conventiei 

considerate de curtile germane direct aplicabile („self-executing‖), adica cele care 

acorda drepturi substantiale indivizilor, sunt parte a dreptului german si pot fi 

invocate in fata jurisdictiilor germane. 

Conventia nu are totuti statut de drept constitutional si nu poate fi invocata pe 

calea apelului constitutional in fata Curtii Federale Constitutionale. In decizia sa 

din 14 ianuarie 1960, Curtea mentionata a statuat ca „un apel la Curtea 

Constitutionala nu se poate baza pe Conventia Drepturilor Omului (articolul 90 al 

Actului Curtii Federale Constitutionale...)‖. 

O problema destul de sensibila a reprezentat-o dilema daca dispozitiile 

Conventiei posedp un statut ierarhic superior legislatiei federale. 

Intr-o jurisprudenta din 1971, Curtea Federala Constitutionala a statuat ca poate fi 

pregatita sa dea prioritate anumitor „reguli generale de drept international‖ bine 

stabilite, in legatura cu care se prezuma ca poseda un statut ierarhic superior legilor 

federale. Se poate de aceea afirma ca cel putin in fata jurisdictiilor ordinare si 

administrative, anumite norme ale Conventiei sunt parte integranta a acestor 

„reguli generale‖ de drept international (conform articolului 25 ale „Legii 

Fundamentale‖ si pot, in consecinta, sa prevaleze asupra legislatiei federale, fie ea 

anterioara sau postrioara. 

Merita mentionata, in acest context, o jurisprudenta fundamentala a Curtii 

Europene a Drepturilor Omului din 1978, care consolideaza pozitia preeminentei 

unor dispozitii ale Conventiei europene fata de legile federale cu care s-ar afla in 

conflict. 

Hotarârea „König contra Germania‖ din 28 iunie 1978 a reprezentat, alaturi de 

speta „Engel contra Olanda‖ (8 iunie 1976), jurisprudenta fondatoare a tehnicii 

„notiunilor autonome‖ utilizate de Curtea Europeana pentru a asigura 

indispensabila unitate de interpretare a Conventiei in statele contractante. In speta, 
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Curtea se apleaca asupra sensului termenului „acuzatie‖ care apare, in materie 

civila, in articolul 6 par. 1 al Conventiei. Curtea Europeana afirma ca acest termen 

trebuie inteles in sensul in care il descrie Conventia, si nu norma interna 

germana. De altfel, Curtea Europeana condamna in final statul german pentru 

incalcarea articolului 6 par. 1, respectiv a drepturilor in cauza ale reclamantului, 

considerate la Strasbourg ca fiind de drept privat, arondate dreptului civil, si nu de 

drept administrativ, asa cum transeaza in dreptul intern tribualul administrativ 

german. 

Altfel spus, drepturile fundamentale ale individului beneficiaza de „lectura‖ si 

intelegerea lor uniforma din perspectiva normei europene, in baza principiului 

„notiunilor autonome‖ si nu variaza in functiile de calificarile juridice („lectura‖) 

date de sistemele nationale. 

Aceasta jurisprudenta a Curtii Europene a generat consecinte in plan intern in 

Germania, la momentul executarii hotarârii si a confirmat preeminenta anumitor 

(cel putin) dispozitii ale Conventiei  europene fata de normele federale germane
1
. 

NOTA: A se vedea F. Sudre, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits 

de lʼHomme, op. cit., p. 40-41. 

In lumina celor de mai sus, nu este o surpriza faptul ca jurisdictiile germane fac 

trimitere adesea la dispozitiile Conventiei. Câteva decizii ale Curtii Supreme 

Federale incepând cu anii ʼ70 pot fi citate in acest  sens. 

De exemplu, Camera Civila a Curtii Supreme a statuat la 29 septembrie 1977 ca 

ajutarea unei persoane pentru a scapa din Republica Democrata Germana nu a fost 

contrara „bunurilor moravuri‖, respectiv ca un contract intre parti având acest 

obiect nu este neaparat nul si neavenit. In sustinerea deciziei sale, Curtea s-a referit 

la articolul 2 par. 2 (liberatea persoanei de a parasi alta tara, inclusiv propria tara) 

si la articolul 3 par. 2 (dreptul de a intra pe teritoriul statului al carui resortisant 

este) din Protocolul 4 la Conventie. 

In general vorbind, toate jurisdictiile germane, indiferent de ordinea ierarhica, sunt 

competente sa determine incalcarea „Actului Drepturile Omului‖ german, dar si a 

Conventiei europene. In acest caz, doctrina citeaza, intre altele, jurisprudenta 

curtilor administrative in interpretarea articolului 6 al Conventiei europene, pe care 

il considera aplicabil in cauzele primite pe rol
1
. 

NOTA: 1 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 114. 

Ordinea juridica germana recunoaste autoritatea hotarârilor Curtii Europene. 
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Din perspectiva autoritatii de lucru judecat, hotarârile de condamnare a Germaniei 

si executarea lor in dreptul german au determinat  reforme importante, inclusiv, de 

exemplu, amendarea Codului de procedura penala ca urmare a hotarârii in cauza 

„Wenhoff‖ din 27 iunie 1968 sau modificarea unui tratat de extradare incheiat cu 

fosta Republica Democrata Germanp, in speta „Bruckman‖
2
. 

NOTA: 2 Idem. 

De data mai recenta evocam cunoscuta hotarâre „Vogt contra Germaniei‖ din 26 

septembrie 1995, care confirma autoritatea de lucru judecat a jurisprudentei de la 

Strasbourg in raportul cu statul german si institutiile sale, inclusiv in cursul 

procedurii de executare a hotarârii, chiar si intr-un domeniu atât de delicat ca cel 

examinat in speta (interpretarea protectiei unor drepturi fundamentale cetatenesti 

prevazute in Constitutia democratica a Germaniei in lumina articolelor 10 

(libertatea de expresie) si 11 (libertatea de reunire si asociere) ale Conventiei 

europene)
3
. 

NOTA: 3 F. Sudre, Les  grands arrêts, op. cit., p. 638-640. 

Din punctul de vedere al autoritatii de lucru interpretat, este semnificativ, in opinia 

noastra sa amintim jurisprudenta Curtii Constitutionale germane, care „accepta 

autoritatea hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului si solicita jurisdictiilor 

germane respectarea sa‖
4
. 

NOTA: 4 F. Sudre, op. cit., care citeaza spetele „B Verf G, 2BvR 1481/04 din 14 

octombrie 2004. 

Nu e mai putin adevarat ca in ceea ce priveste efectul direct al jurisprudentei Curtii 

Supreme si, respectiv, procedurile de executare a hotarârilor acesteia in ordinea 

interna germana pot fi identificate anumite limite. Harris si OʼBoyle remarca, de 

exemplu, ca urmare  condamnarii la Strasbourg, „in Spania curtile pot [...] anula o 

decizie, inclusiv o condamnare penala, in timp ce in Germania nu pot face acest 

lucru‖
1
. 

NOTA: Harris, O’Boyle s.a., op. cit., p. 26-27. 

 

5.6. Marea Britanie 

Traditia juridica dualista a sistemului national incadreaza Marea Britanie in 

grupul statelor parti la Conventia europeana a drepturilor omului care au incorporat 

(cu intârziere) acest instrument de o maniera indirecta, dupa transpunerea sa printr-

o lege speciala
2
. 

NOTA: F. Sudre, Drept european, op. cit., p. 154. 
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Marea Britanie a facut parte din grupul tarilor care au semnat Conventia europeana 

la 4 noiembrie 1950 si a fost prima tara care a ratificat-o, in martie 1951. 

Potrivit opiniei Lordului Irvine of Lairg
3
, atunci când Marea Britanie a ratificat 

Conventia, opinia generala era aceea ca drepturile si libertatile garantate de 

Conventie erau deja pe deplin protejate, in substanta lor, de catre dreptul britanic. 

Nu s-a considerat necesara „inscrierea‖ Conventiei in dreptul britanic sau 

adoptarea de legei noi pentru a se asigura realizarea conformitatii cu Conventia. 

NOTA: 3 Right Honorable Lord Irvine of Lairg „The Application of the European 

Convention on Human Rights on Britain‖, in The history of the Supreme Courts, 

op. cit. p.. 106. 

Din punctul de vedere al obligatiei internationale asumate de Marea Britanie, odata 

cu ratificarea Conventiei europene, acest lucru era de inteles. Cu atât mai mult cu 

cât, dupa cum aminteam anterior, Curtea Europeana a confirmat explicit ca nu 

exista o obligatie formala, nici chiar in textul Conventiei, de a incorpora 

instrumentul mentionat in ordinea juridica nationala. 

Or, conform practicii juridice si constitutionale britanice bine stabilite, 

fundamentata pe conceptul suveranitatii Parlamentului, dispozitiile acordurilor 

internationale ratificate de Marea Britanie nu au efect intern decât daca ele sunt 

transformate in drept intern de Parlament
4
. Dupa cum aratat mai sus, adoptarea 

unei asemenea legislatii nu a fost considerata necesara mult timp in relatia cu 

Conventia europeana, datorita opiniei generale ca in toate cazurile 

NOTA: 4 Lord McNair, The law of the treaties, Oxford University Press, 1961, p. 

81. 

drepturile si libertatile garantate la nivel european erau deja asigurate in dreptul 

intern. Consecinta principala a fost ca Conventia europeana nu a obtinut la 

acel moment statutul national in Marea Britanie, iar indivizii nu au putut-o 

invoca direct in fata curtilor britanice. 

Cu toate acestea, o relatie strânsa in dreptul intern si cel international a fost 

mentinuta, pe baza principiului interpretarii juridice care afirma ca „dreptul 

international foloseste o parte a dreptului tinutului‖
1
. Acest principiu este 

suplimentat de regula constructiei sub care judiciarul, in timp ce admite prevalenta 

efectului actelor fundamentale, in acelasi timp, interpreteaza legislatia in asemenea 

maniera incât sa evite conflictele cu acordurile ratificate de Marea Britanie. 

NOTA: 1 P.J. Duffy, citat de 1 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 179. 
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Exact prin intermediul acestei reguli, curtile s-au pregatit sa faca trimitere la 

Conventia europeana. 

De aceea, desi multa vreme Conventia nu a fost considerata o sursa formala de 

drept intern, acest instrument a fost utilizat totusi de judiciar ca o „autoritate 

persuasiva‖ atunci când se identifica o lacuna in dreptul intern, era necesara 

clarificarea unei ambiguitati sau curtile erau in fata examinarii unui aspect 

controversat de drept. 

Cazul „Waddington v. Miah” a fost, se pare, prima speta raportata in care 

curtile britanice s-au bazat efectiv pe Conventia europeana a drepturilor 

omului in interpretarea unei legi
2
. Speta mentionata privea interpretarea 

anumitor prevederi ale „Immigration Act‖ din 1971 in consonanta cu obligatiile 

decurgând din tratate. 

NOTA: 2 1 A.Z. Drzemczewski, op. cit., p. 179. 

In sustinerea rationamentului ca legislatia penala din actul mentionat nu putea fi 

retroactiva, Stephson L.J., la Curtea de Apel si Lordul Reid, la Camera Lorzilor, au 

facut trimitere expresa la articolul 7 al Conventiei europene, care interzice in mod 

explicit retroactivitaeta legii penale. 

Actul de incorporare a Conventiei europene a drepturilor omului in ordinea juridica 

britanica a fost adoptat la 9 noiembrie 1998 de Parlament, sub numele de „Human  

Rights Act 1998‖
3
. Incorporarea s-a facut in dreptul englez, scotian si nord-

irlandez si a conferit 

NOTA: 3 A se vedea Harris s.a., op. cit., p. 24; F. Sudre, Drept european, op. cit., 

p. 154. 

Conventiei efect expres in dreptul britanic, a oferit cetatenilor britanici dreptul de a 

invoca drepturile si libertatile garantate in instrumentul european direct in 

procedurile in fata curtilor si treibunalelor in Marea Britanie si a confirmat 

posibilitatea, prin intermediul judecatii curtilor, prevalentei in caz de conflict 

asupra normelor interne
1
. 

NOTA: 1 Lord Irvine o Larg, op. cit., p. 105-107. 

Incorporarea Conventiei in ordinea juridica britanica prin „Human Rights Act 

1998‖ a avut doua consecinte principale. Prima afirma ca daca legislatia primara 

britanica, in ciuda tuturor eforturile, nu poate  fi interpretata drept compatibila cu 

Conventia europeana, in cazurile judecat, atunci curtea competenta poate face o 

„declaratie de incompatibilitate”. Acest lucru nu afecteaza validitatea legislatiei 

in sine, dar alerteaza guvernul cu privire la necesitatea de a modifica  legislatia. In 
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al doilea rând, o victima are un drept public de actiune pentru daune impotriva 

autoritatii (nu a persoanei private) care actioneaza inconsistent cu un drept al 

Conventiei. 

„Human Rights Acts‖ a marit substantial puterile curtilor britanice de a oferi un 

remediu in plan national pentru o incalcare a Conventiei europene, cu rezultatul ca 

atât numarul de plângeri depuse la Strasbourg impotriva Marii Britanii, cât si 

hotarârile de condamnare au scazut
2
. Aceasta situatie corespunde, in opinia 

noastra, intentiei autorilor Conventiei si, respectiv, principiului subsidiaritatii 

statuat de acest instrument, respectiv plasarea responsabilitatii primare  in 

garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale la nivel national. 

NOTA: 2 Harris, O’Boyle s.a., op. cit., p. 24-25. 

Impactul Conventiei europene si a jurisprudentei Curtii de la Strasbourg asupra 

ordinii juridice britanice a fost substantial si se exprima prin reformele legislative 

si institutionale interne, adoptate in unele situatii chiar inainte de adoptarea 

„Human Rights Act 1998‖. 

Putem aminti aici: modificarea regulamentelor din inchisori (urmare cauzei 

„Golder‖
3
), ameliorarea procedurilor de imigratie (vezi cauza „Alan and Khan‖

4
); 

eliminarea unor tehnici de interogare a detinutilor acuzati de terorism in Irlanda de 

Nord (vezi cauza „Irlanda 

NOTA: 3 Hotarârea „Golder contra Marii Britanii‖ din 21 februarie 1975. 

NOTA: 4 Plângerea 2991/66 si raportul aferent al Comisiei Europene a Drepturilor 

Omului. 

contra Marea Britanie‖
1
); modificarea legislatiei referitoare la interzicerea relatiilor 

homosexuale intre adulti care consimt (vezi cauza „Dudgeon‖); implementarea 

legislatiei care interzice pedeapsa corporala judiciara (vezi cauza „Tyrer‖) etc. 

 

5.7. România 

România a acordat, in baza dispozitiilor Constitutiei si a sistemului monist pe 

care l-a imbratisat, efect direct in ordinea juridica nationala atât Conventiei 

europene a drepturilor omulu si protocoalelor sale, cât si jurisprudentei Curtii 

Europene a Drepturilor Omului. 

Conventia a fost incorporata prin intermediul Legii de ratificare nr. 30/1994, 

publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994 (Conventia si primele 10 

Protocoale). 
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Din coroborarea articolelor 11 si 20 din Constitutie rezulta ca normele 

instrumentului mentionat fac parte din dreptul intern românesc si au forta 

juridica supralegislativa si, in anumite conditii, constitutionala. Exista cel putin 

o situatie in care, in opinia autorului, exista posibilitatea interpretarii potrivit 

careia, prin forta practicii si a autoritatii de lucru interpretat a jurisprudentei 

Curtii Europene, consecintele in plan legislativ-constitutional românesc 

demonstreaza o forta juridica supraconstitutionala a unor dispozitii ale 

Conventiei europene. 

 

5.7.1. Aplicabilitatea directa a Conventiei europene 

Articolul 11 alin. 2 din Constitutie stabileste ca tratatele internationale ratificate de 

Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Prin urmare, chiar la nivel 

constitutional este stabilit expres caracterul direct operabil in ordinea juridica 

interna al Conventiei europene. Practica institutiilor românesti, la care ne vom 

referi ulterior, a demonstrat ca si in sistemul românesc au fost reunite conditiile 

pentru recunoasterea caracterului „self-executing‖ al prevederilor Conventiei. 

In lumina celor de mai sus, este de retinut ca acest instrument are un dublu 

caracter, fiind atât un act de drept international, cât si act de drept intern, si, in 

consecinta, a trebuit publicat oficial in România, pentru a intra in vigoare in planul 

dreptului intern potrivit legii tratatelor in vigoare la acel moment
1
. 

NOTA: 1 Articolul 11 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea 

tratatelor. 

In opinia unor autori români, tratatele internationale privind drepturile omului 

sunt acte juridice distincte de legea de ratificare. Desi legate din punct de 

vedere juridic, legea de ratificare a tratatului si, respectiv, tratatul international 

ratificat prin lege ramân doua acte  juridice separate
2
. 

NOTA: 2 C.L. Popescu, Protectia internationala, op. cit., p. 260. 

Argumentele invocate vizeaza in principal intrarea in vigoare la momente 

diferite a celor doua acte. Legea de ratificare ar intra  in vigoare, potrivit regulilor 

constitutionale, de regula la data publicarii ei oficiale. Tratatul international in 

materia drepturilor omului ar intra in vigoare atât cu caracter general, cât si pentru 

statul român, potivit regulilor proprii continute in curprinsul sau, care reclama, de 

regula, un numar minim de ratificari, cât si formalitatea depunerii instrumentelor 

de ratificare. Fiind vorba de un singur act juridic, tratatul mentionat nu poate intra 

in vigoare in plan intern inainte de intrarea lui in vigoare in plan international. 
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Prin urmare, in regula generala, un tratat international in materia drepturilor omului 

intra in vifoare, in ordinea juridica româna, dupa intrarea lor in vigoare a legii 

fundamentale (publicarea oficiala), si anume la data intrarii in vigoare a 

respectivului tratat in dreptul international. 

Conform aceleiasi opinii, de la regula conform careia tratatele internationale 

in materia drepturilor omului si legile de ratificare a acestora sunt acte 

juridice distincte, in practica exista câteva  exceptii, intre care si Conventia 

europeana a drepturilor omului. 

Explicatia decurge din faptul ca „ratificarea in aceste cazuri (deci inclusiv in cazul 

Conventiei europene) s-a facut utilizându-se o tehnica juridica speciala, care a 

ramas pâna in prezent o exceptie. Astfel, legea de ratificare contine o dispozitie 

care precizeaza ca tratatul ratificat prin ea reprezinta anexa a legii, deci face parte  

integranta din lege. Aceasta inseamna ca tratatul in discutie este si parte integranta 

a legii de ratificare. Ca parte integranta a legii de ratificare, aceste tratate 

internationale mentionate la capitolul exceptii (inclusiv Conventia europeana) intra 

in vifoare exclusiv in planul dreptului intern, odata cu intrarea in vigoare a legii de 

ratificare, care  este data publicarii oficiale. Intrarea in vigoare in plan intern a 

devansat, astfel, de fiecare data, intrarea in vigoare a respectivelor tratate in plan 

international, pentru statul român‖
1
. 

NOTA: 1 C.L. Popescu, op. cit., p. 261. 

In opinia noastra, teza prezentata mai sus propune o abordare formalista si este pe 

deplin criticabila, pe considerentele pe care  le vom expune in cele ce urmeaza 

1. Acceptarea validitatii afirmatiei ca avem de-a face cu doua acte juridice 

distincte, unul de drept intern (legea de ratificare) si unul de drept 

international (tratatul international), care au momente diferite de intrare in 

vioare, ar conduce la concluzii si efecte aberante. 

Formal, este adevarat ca o lege intra in vigoare dupa publicare, iar tratatul 

international dupa depunerea instrumentului de ratificare la depozitar. 

In realitate, atât doctrina larg acceptata, cât si practica, consemneaza un singur 

moment de intrare in vigoare pentru un singur act juridic. 

Altfel, ar insemna, de exemplu, ca legea de ratificare, odata publicata si intrata in 

vigoare, incepe sa produca efecte in ordinea interna, in timp ce tratatul este, in 

continuare, lipsit, cel putin o perioada, de efecte. In realitate, aceasta lege nu 

produce niciun efect pâna la finalizarea procedurii internationale, fiind o lege 

inaplicabila, respectiv o „forma fara fond‖. 
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Singurul efect care se produce odata cu aprobarea in Parlament a legii de ratificare 

a tratatului este o obligatie pentru stat si institutiile sale de a nu intreprinde nimic 

care ar contraveni scopului si obiectului tratatului pâna la intrarea in deplina 

vigoare. Acest efect insa nu este rezzultatul legii aprobate in Parlament, ci al 

tratatului insusi, prin intermediul dispozitiilor Conventiei de la Viena privind 

dreptul tratatelor din 1969. Si mai precis aceasta obligatie decurge de la momentul 

semnarii tratatului de catre reprezentantul mandatat al statului. 

2. Asa-zisa exceptie, pe care ar reprezenta-o tehnica juridica speciala prin care 

a fost ratificata Conventia europeana in România, este si ea o teza criticabila. 

Desi suntem de acord, de aceasta data, ca avem de-a face cu un singur act juridic, 

nu putem accepta ideea a doua moment diferite de intrare in vigoare a 

aceluiasi act, un moment pentru ordinea juridica interna si unul in relatiile 

internationale. 

Legea de ratificare fiind un act juridic intern, care ar incorpora tratatul in anexa, 

potrivit teoriei supuse criticii autorului, se supune in integralitatea sa, in mod 

firesc, principiului de drept român, „accesorium sequitur principale‖. Altfel spus, 

anexa la lege, reprezentata de tratat (Conventia europeana), urmeaza soarta 

actului principal si intra in vigoare la aceeasi data cu legea si numai o singura 

data (ca si actul principal), nu in doua momente diferite (intern si international). 

In plus, intrarea in vifoare in plan intern a tratatului, la aceeasi data cu legea (dupa 

publicare), conform teoriei criticate, ar presupune producerea de efecte juridice in 

plan intern de catre tratatul mentionat, ceea ce este, de asemenea, contrar realitatii 

juridice. 

3, Oficiul Tratate – Sectiunea „Evidenta tratatelor‖ al Consiliului Europei indica 

foarte clar momentul angajarii consimtamântului României de a deveni parte la 

Conventia europeana a drepturilor omului. Evidenta arata ca România a semnat 

Conventia la 7 octombrie 1993, a ratificat-o la 20 iunie 1994 (termenul de 

„ratificare‖ la Oficiul Tratate semnifica „depunerea instrumentului de ratificare la 

depozitar – Secretariatul General al Consiliului Europei), iar intrarea in vigoare  a 

tratatului fata de România s-a produs la aceeasi data – 20 iunie 1994. In fapt, 

depunerea oficiala a instrumentului de ratificare a Conventiei europene a 

drepturilor omului de catre România s-a produs efectiv la 20 iunie 1994, asa cum 

este indicat in Evidenta, data la care Conventia a intrat in vigoare si a inceput sa 

produca efecte pentru România, atât in relatiile cu celelalte state parti, cât si pe 

plan intern. 
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In concluzie, legea de ratificare si Conventia europeana a drepturilor omului 

trebuie privite ca un tot unitar. Cele doua componente (textul legii si textul 

Conventiei) au continut, sarcini si obiective diferite, care insa se completeaza in 

forma unui singur act juridic. Legea de ratificare are ca scpa, in baza dispozitiilor 

Constitutiei, legii tratatelor si specificului sistemului monist imbratisat si de 

ordinea juridicp româneasca (cel putin in materia drepturilor omului), sa asigure 

incorporarea tratatului in dreptul intern si opozabilitatea fata de toti actorii sociali, 

institutionali sau individuali. In timp ce tratatul, odata ratificat (in sensul procedurii 

finalizate cu depunerea  instrumentului de ratificare), asigura opozabilitatea in 

relatiile internationale cu celelalte state parti si, respectiv, mecanismul de control 

de la Strasbourg. Unul nu poate fara celalalt, actul juridic nu poate produce efecte 

decât prin contributia ambelor elemente. Cât priveste procedura ratificarii interne, 

finalizata cu aprobarea legii de ratificare in Parlament, aceasta nu este expresia 

unui act juridic distinct, care produce efecte in plan intern dupa publicare, ci este 

doar o etapa – „exprimarea consimtamântului de a deveni parte la tratat‖
1
 – a 

procedurii mari largi in urma careia statul isi asuma obligatiile prevazute in 

Conventie, procedura care incepe cu semnarea tratatului si se incheie cu depunerea 

instrumentului de ratificare. 

NOTA: A se vedea Legea nr. 590/2003 privind tratatele – comentata si adnotata, 

coordonator Adrian Nastase, Ministerul Afacerilor Externe/Asociatia de drept 

international si relatii internationale, Bucuresti, 2004, p. 34. 

 

5.7.2. Forta constitutionala a Conventiei europene a drepturilor omului 

Potrivit alineatului 1 al articolului 20, dispozitiile constitutionale privind drepturile 

si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia 

Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România 

este parte. 

Se subintelege ca norma constitutionala se refera si la Conventia europeana a 

drepturilor omului, incadrata la categoria „tratate‖ si care  nu fusese inca ratificata 

de tara noastra la data intrarii in vigoare a Constitutiei, in anul 1991. 

Prin urmare, Constitutia stabilette interpretarea si aplicarea dispozitiilor sale in 

materia drepturilor omului in lumina tratatelor internationale in domeniu, inclusiv 

a Conventiei europene. Nu trebuie sa scapam din vedere ca legea fundamentala 

include propria „lista‖ de drepturi si libertati fundamentale, nu sub forma unui „Act 

al drepturilor omului‖ separat, asa cum este cazul altor state, ci sub forma unor 
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norme incluse in textul Constitutiei. Dispozitia din articolul 20, alineatul 1 are 

caracter imperativ si duce la concluzia valorii constitutionale a normelor 

Conventiei europene cfare stabileste drepturi si libertati substantiale. Aceasta, 

câta vreme insesi normele Constitutiei României privind drepturile si libertatile 

fundamentale au obligatia sa nu se abata, atunci când sunt interpretate si aplicate, 

de la dispozitiile Conventiei europene, care beneficiaza, prin vointa Constitutiei 

insasi, de forta juridica constitutionala. 

 

7.5.3. Forta supraconstitutionala a Conventiei europene – cu titlu de exceptie 

Exista, teoretic, posibilitatea reglementarii aceluiasi drept fundamental prin doua 

norme, una printr-un tratat international, cealalta prin Constitutie, in care cea din 

urma sa aiba un caracter mai restrictiv. In acest caz, s-ar putea aplica principiul de 

drept al privilegierii normei mai favorabile, respectiv a normei de drept 

international care, in acest fel, s-ar bucura in sistemul constitutional românesc de 

forta juridica supra-constitutionala. 

Aceasta analiza, prezenta si in doctrina româneasca
1
, ramâne valabila in opinia 

noastra la nivel teoretic. Consideram ca dispozitiile constitutionale pertinente care, 

intre altele, obliga la interpretarea si aplicarea normelor constitutionale insesi in 

concordanta cu Conventia europeana, elimina in practica aceasta posibilitate. 

Totusi, printr-o analiza de text „lato sensu‖, care probabil nu intruneste la acest 

moment o sustinere majoritara a constitutionalistilor români, am putea avea in 

vedere si dispozitiile alineatului 2 al articolului 20 prin care in caz de 

neconcordante intre tratate si legile interne, inclusiv Constitutia, prevaleaza 

reglementarile internationale, ceea ce le-ar conferi forta supraconstitutionala. 

NOTA: C.L. Popescu, op. cit., p. 263-264. 

Nu intelegem, in acest context, ratiunea selectivitatii raportarii normei tratatului, in 

caz de conflict, doar la legile interne atunci când norma internationala este mai 

favorabila si, respectiv, la Constitutie si legile interne, atunci când acestea din 

urma sunt mai favorabile. Dincolo de aparenta lipsa de logica a textului 

constitutional (termenul de comparatie legislativ este cu geometrie variabila in 

cadrul aceleiasi fraze), nu putem sa nu constatam ca formula „dispozitii contrare 

Constitutiei, folosita de articolul 20, alineatul 3, este diferita de cea din articolul 

20, alineatul 2, respectiv „neconcordante‖. 

Ipoteza conflictului intre norma constitutionala si cea conventionala este tratata in 

articolul 11, care contine si solutia (amânarea ratificarii pâna la revizuirea 
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Constitutiei), in timp ce „neconcordanta”, care semnifica un grad diferit de lipsa 

de armonie, de nuante sau amplitutini diferite, nu neaparat conflictuale ale 

normelor, este solutionata de alineatul 2 al articolului 20. 

Introducerea in ordinea inetrna a unei norme de drept international care este 

contrara (este in conflict) normei constitutionale nu este posibila, datorita clauzei 

de siguranta din articolul 11 alineatul 3, astfel incât ipoteza prevazuta la 

articolul 20 alineatul 2 poate avea loc, teoretic, in realitate, este posibila si poate 

oferi o forta supraconstitutionala normei conventionale. 

Dincolo de rationamentul teoertic, care poate fi valabil sau nu, propun analizei un 

caz concret, cu titlu de exceptie, in practica, poate fi interpretat cu sanse 

serioase drept un exemplu de norma conventionala cu forta juridica 

supraconstitutionala. 

Textul Constitutiei din 1991 statua la articolul 23 aliniatul 4 ca arestarea preventiva 

putea fi decisa de un magistrat, pentru o durata maxima de 30 de zile, solutie care 

putea fi contestata in fata unui judecator. 

Notiunea de magistrat ii includea, potrivit legislatiei in vigoare la acel moment si a 

practicii judiciare, atât pe judecator, cât si procurorul. Mentionam ca jurisprudenta 

constanta a Curtii Europene a stabilit in mod fara echivoc o exigenta de 

independenta si impartialitate pentru magistratul care dispunea arestarea 

preventiva, in sensul in care institutia judecatorului este construita si pe care 

procurorul, conform legislatiei românesti de la acel moment, nu o indeplinea. 

De alfel, Curtea Europeana a exprimat critici pe aceasta tema in hotarârea 

„Vasilescu contra România‖
1
 din 22 mai 1998 si, mai ales, in hotarârea „Pantea 

catre România‖
2
 din 3 iunie 2003. In ambele cazuri Curtea Europeana condamna 

România. In cazul Pantea o face, intre altele, pe temeiul articolului 5 alin. 3, cu 

referire explicita la 

NOTA: 1 Par. 41 al hotarârii Vasilescu 

NOTA: 2 Par. 238-239. 

aspectele semnalate mai sus, dupa ce confirma jurisprudenta din cauza Vasilescu. 

In acest din urma caz, condamnarea este pronuntata, intre altele, pe temeiul 

articolului 6 alineatul 1, cu o fundamentare partial similara. 

Ambele hotarâri ale Curtii Europene au beneficiat de autoritate de lucru judecat in 

raport cu statul român si au agreat reactii importante  in mediile institutionale, 

stiintifice si in rândul practicienilor din România. Impactul puternic a determinat, 

inclusiv din perspectiva obligatiei de  executare a hotarârilor de condamnare, o 
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reforma constitutionala, Parlamentul reunit in forma Constituantei si, ulterior, 

cetatenii români, prin referendum, consfintind in textul Constitutiei din 2003 

modificarea articolului 23 alineatul 4 intr-o forma european acceptata, respectiv cel 

abilitat sa dispuna arestarea preventiva este judecatorul. 

Se poate spune, deci, ca forta juridica a articolului 5 alineatul 3 din Conventia 

europeana a drepturilor omului si, respectiv, autoritatea de lucru judecat a 

jurisprudentei Curtii Europene, ambele de directa aplicabilitate in ordinea 

juridica româneasca, au prevalat fata de norma constitutionala româneasca 

(redactarea din 1991 a articolului 23 alineatul 4). 

Concluzia care s-ar desprinde in urma acestei analize este aceea ca, cu titlu de 

exceptie, pot exista norme ale Conventiei europene a drepturilor omului care sunt 

dotate cu forta supraconstitutionala. 

Mentionam ca in doctrina româneasca aceasta posibilitate este in general respinsa, 

profesorul Ion Muraru afirmând ca „in sistemul românesc prevederile tratatelor 

internationale nu pot fi situate, sub aspectul fortei lor juridice, deasupra 

prevederilor Constitutiei‖
1
. 

NOTA: 1 Ioan Muraru, Drept constitutional si institutii publice, Ed. Actami, 

Bucuresti, 1997, p. 205. 

 

5.7.4. Forta supralegislativa 

Constitutia României dispune in mod clar ca, pe de o parte, tratatele ratificate fac 

parte din dreptul intern (deci si Conventia europeana a drepturilor omului), iar pe 

de alta parte ca in caz de neconcordante cu legile interne, normele conventionale in 

materie au prioritate. Exceptia o constituie eventuala redactare mai favorabila a 

legii interne, in baza principiului subsidiaritatii. 

Prin urmare, normele Conventiei europene au o forta supralegislativa. 

Ar fi de altfel o situatie juridica nefireasca eventuala solutie jurisdictionala care ar 

favoriza o norma interna, câta vreme chiar Constitutia, in articolul 11 alineatul 1, 

obliga statul român (si institutiile sale) sa indeplineasca intocmai si cu buna-

credinta tratatele la care este  parte (inclusiv cele in domeniul drepturilor omului) si 

care fac parte din dreptul intern. 

Doctrina româneasca mai mentioneaza ca superioritatea normelor internationale se 

aplica atât in raport cu legile anterioare, cât si cu cele posterioare intrarii in vigoare 

a tratatului international (Conventia europeana). 
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5.7.5. Ipoteza conflictului cu norma constitutionala 

Cazul delicat al conflictului dintre norma de drept international, inclusiv in materia 

drepturilor omului si cea constitutionala este evocat in doctrina româneasca. 

Profesorul Ion Muraru, dupa ce evoca unele solutii constitutionale din Franta si 

Spania, invoca suprematia Constitutiei României (articolul 1 alineatul 5) pentru a 

argumenta imposibilitatea incorporarii unui tratat international, prin ratificare, care 

ar cuprinde dispozitii contrare Constitutiei. Asa cum mentionam, profesorul 

Muraru plaseaza forta juridica a normelor de drept international sub cea a normelor 

constitutionale, singura solutie posibila fiind revizuirea Constitutiei prealabila 

ratificarii tratatului
1
. 

NOTA: 1 Ioan Moraru, op. cit., p. 204-205. 

Si profesorul Liviu Popescu se situeaza pe aceeasi pozitie, afirmând ca „in 

conflictul dintre norma constitutionala si cea internationala, va prevala norma 

constitutionala, chiar daca este mai restrictiva‖
2
. 

NOTA: 2 C.L. Popescu, op. cit., p. 264-265. 

In opinia noastra, situatia conflictului mentionat este teoretic posibila, dar in 

practica este dificil de intâlnit. Pentru ca tratatele internationale neratificate de 

România au in fata clauza de siguranta a articolului 11 alineatul 3, care ar face 

imposibila ratificarea unei norme conflictuale cu cea constitutionala inaintea 

revizuirii Constitutiei. 

In cazul tratatelor deja ratificate (este cazul Conventiei europene), procedura 

ratificarii a presupus in toate cazurile un proces de analiza institutionala prealabili 

a conformitatii cu Constitutia, pentru a raspunde exigentelor articolului 11 alineatul 

3, dar si acelor din articolul 20. 

In unele cazuri, aceasta procedura s-a soldat cu formularea de rezerve sau 

declaratii, ceea ce nu a fost cazul (pentru drepturile si libertatile substantiale) cu 

ratificarea Conventiei europene a drepturilor omului. 

In conditiile unei forte constitutionale acordate de articolul 20 alin. 1 Conventiei 

europene, pe de o parte, dar si a absentei unei prevederi explicite care sa acorde 

prevalenta normei europene in caz de conflict, inclinam sa ne raliem pozitiei mai 

generale exprimate de autorii citati din doctrina româneasca. Ceea ce nu inseamna 

ca situatii de genul celei semnalate anterior privind articolul 5 alin. 3 din Conventia 

europeana nu mai pot aparea, urmare autoritatii de lucru judecat si, respectiv, a 

celei de lucru interpretat a hotarârilor Curtii Europene. Caz in care o reactie 
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institutionala si legislativa in ordinea juridica româneasca, inclusiv cea 

constitutionala, ar redeveni necesara. 

 

5.7.6. Pozitia in dreptul intern al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor 

Omului 

Aminteam anterior ca sistemul european de protectie a drepturilor omului este, din 

punctul de vedere al surselor, un sistem mixt. El imbina elementele sistemului 

continental, fundamentat pe legea scrisa (Conventia europeana) si elementele 

bazate pe precedentul judiciar (jurisprudenta Curtii Europene). 

Conventia si protocoalele sale nu pot fi corect interpretate si aplicate decât prin 

raportare la jurisprudenta Curtii. Se formeaza in acest fel un „bloc de 

conventionalitate‖
1
, acceptat ca atare si in ordinea juridica româneasca. 

NOTA: 1 C.L. Popescu, op. cit., p. 270. 

Pe cale de consecinta, in dreptul intern românesc, jurisprudenta Curtii Europene 

ocupa aceeasi pozitie cu dispozitiile Conventiei si, prin urmare, este direct 

aplicabila si are forta constitutionala si supralegislativa. Comentariile anterioare 

referitoare la forta supraconstitutionalitatii a unor norme conventionale, pe cale de 

exceptie, ramân valabile si in raport cu unele hotarâri ale Curtii
1
. 

NOTA: 1 Hotarârile Vasilescu si Petra, care au determinat modificarea articolului 

23 alin. 4 din Constitutie. 

In acest fel, sistemul national românesc a acceptat atât forta de lucru judeca, 

firesc de altfel, a hotarârilor Curtii Europene, dar si pe cea de lucru interpretat a 

jurisprudentei de la Strasbourg. 

Marturie stau deciziile Curtii Constitutionale, dar si sutele de hotarâri adoptate de 

jurisdictiile românesti, care si-au fundamentat solutiile atât pe normele Conventiei 

europene, cât si pe jurisprudenta Curtii de la Strasbourg, inclusiv in cauze in care 

România nu era parte. 

La primul  punct evocam, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 486 adoptata de Curtea 

Constitutionala la 2 decembrie 1997 referitoare la fostul articol 278 CPP. a carui 

lectura constitutionala a fost facuta de Curte in lumina normelor si jurisprudentei 

de la Strasbourg. Aceasta decizie a devenit relevanta, inclusiv in cursul prcedurii 

de verificare a executarii hotarârii „Vasilescu‖ de catre Comitetul Ministrilor 

Consiliului Europei. 

La cel de-al doilea punct mentionam numai câteva exemple relevante, in opinia 

autorului: 
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- Decizia civila nr. 186/A/2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, Sectia 

civila, la 13.05.2010. Intr-o speta care facea referire la legaturile personale 

intre parinte si copil, ca element fundamental al vietii de familie, instanta isi 

fundamenteaza soluti pe reglementarea articolului 8 al Conventiei europene 

si pe jurisprudenta in cauzele „Elsholz contra Germania‖ din 13 iulie, 

„Ignaccolo – Zenide contra România‖ din 25 ianuarie 2000 si „Maire contra 

Portugalia‖ din 26 iunie 2003; 

- Devizia civila nr. 44 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a III-a 

civila si pentru cauze cu minori si familie la 18.01.2010. Intr-o speta care 

implica aspecte ale vietii private si de familie si, respectiv, procedura 

stabilirii paternitatii, Curtea isi fundamenteaza solutia pe o analiza 

complexa, cu invocarea articolului 8 din Conventie, dar si a hotarârii Curtii 

Europene in cazul „Mikulic contra Croatia‖ din 7.02.2002; 

- Incheierea pronuntata in dosarul nr. 8786/3/2009 de Tribunalul Bucuresti, 

Sectia a II-a penala la 11.03.2009. Tribunalul isi fundamenteaza solutia 

referitoare la masura arestului preventiv/masura obligarii de a nu parasi tara 

pe dispozitiile articolului 5 par. 1 lit. c) al Conventiei si articolului 2 din 

Protocolul 4 la Conventie, precum si jurisprudenta Curtii Europene in cauza 

„Wemhoff contra Germania‖; 

- Incheierea pronuntata in dosarul nr. 92 63/3/2009 de Tribunalul Bucuresti, 

Sectia a II-a Penala la data de 17.03.2009, Tribunalul isi intemeiaza solutia 

pe dispozitiile articolului 2 al Protocolului 4 al Conventiei europene; 

- Decizia civila nr. 6/FM pronuntata de Curtea de Apel Constanta, Sectia 

civila, pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind 

conflicte de munca si asigurari sociale, la data de 23 ianuarie 2009. 

Curtea isi fundamenteaza decizia pe dispozitiile articolului 8 al Conventiei 

europene si pe jurisprudenta Curtii Europene in cauzele „Ignaccolo – Zenide 

contra România‖ si „Laforgue contra România‖ din 13 iulie 2006. 

In lumina celor de mai sus, putem afirma ca incorporarea in ordinea juridica 

nationala a Conventiei europene a drepturilor omului, efectul direct al normelor 

conventionale si, respectiv, manifestarea autoritatii de lucru judecat/interpretat a 

jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului a devenit, de mai multi ani, 

o realitate incontestabila in România. 
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CAPITOLUL IV 

Mecanismul de control al executarii hotarârilor Curtii Europene a 

Drepturilor Omului 

 

1. Considerente preliminare 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului afirma in cauza „Hornsby contra Grecia‖
1
, 

referindu-se la dreptul la un proces echitabil, ca „dreptul la tribunal ar fi iluzoriu 

daca ordinea juridica interna a unui stat contractant ar permite ca o hotarâre 

judecatoreasca definitiva si obligatorie sa ramâna inoperanta in detrimentul uneia 

dintre parti‖- Acest lucru este „a fortiori‖ valabil in cazul hotarârilor Curtii 

Europene, pentru ca buna lor executare este „piatra unghiulara si indiciul 

fundamental al efectivitatii mecanismului european de protectie a drepturilor 

omului‖
2
. 

NOTA: 1 Hotarârea Curtii Europene din 17 martie 1997. 

NOTA: 2 Elisabeth Lambert-Abdelgawad, op. cit., p. 5. 

Potrivit articolului 46 par. 1, „Inaltele Parti Contractante se angajeaza sa se 

conformeze deciziilor pronuntate de Curte in litigiile la care ele sunt parti‖. 

„Stricto sensu‖, autoritatea de lucru judecat opereaza „inter partes‖, hotarârea in 

cauza nu obliga decât partile in litigiu si numai pentru cazul solutionat. Hotarârile 

Curtii care  constata o violare a Conventiei nu au valoare de titlu executoriu 

pe teritoriul statelor condamnate
3
. Executarea acestor hotarâri depinde de 

respectivele state. Asa cum a afirmat in mod constant Curtea, incepând cu 

hotarârea „Marckx contra Belgia‖, decizia sa  „declaratorie in esenta [...] lasa 

statului alegerea mijloacelor pe care le va utiliza in ordinea sa juridica interna 

pentru a se achita de obligatia ce ii revine conform articolului 53‖
4
. 

NOTA: 3 F. Sudre, Dreptul european, op. cit., p. 476; a se vedea si Harris s.a., op. 

cit., p. 871; L.E. Pettiti s.a., p. 857. 

NOTA: 4 Actualmente articolul 46 al Conventiei. 

Curtea refuza deci sa fixeze consecintele ce rezulta din hotarârea sa. Statului pârât 

ii incumba o simpla obligatie de rezultat: el trebuie sa ia masuri de natura sa puna 

capat violarii constante si sa indeparteze consecintele acesteia, dar are, in principiu, 

libera alegere a mijloacelor la care se va recurge pentru a atinge acest rezultat, in 

baza principiului subsidiaritatii. 
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Potrivit articolului 46 par. 2 din Conventie, hotarârea definitiva a instantei 

europene este transmisa Comitetului Ministrilor Consiliului Europei, investit cu 

prerogativa supravegherii executarii ei. 

Dispozitiile paragrafelor 1 si 2 ale articolului 46 ilustreaza deplin originalitatea si 

complexitatea obligatiei statelor contractante de a executa hotarârile definitive ale 

Curtii Europene. In esenta, este vorba de obligatia juridica asumata printr-un 

tratat international. Aceasta este raportata si la o alta indatorire prevazuta de 

Conventie pentru statele contractante, respectiv cea de a asigura respectarea  

drepturilor pe care ea le garanteaza tuturor persoanelor aflate sub jurisdictia lor. In 

acelasi timp, dat fiind caracterul declarativ al hotarârilor si faptul ca acestea nu au 

forta executorie directa, prin ele insele, pe teritoriul statelor contractante, fiind, 

totusi, obligatorii pentru statele condamnate, supravegherea executarii lor nu 

revine insusi organului jurisdictional de la care emana, ci unui organism 

politic, Comitetului Ministrilor. 

Asigurarea executarii hotarârilor Curtii implica, pe cale de consecinta, nu numai o 

obligatie de ordin juridic, ci si una de ordin politic: angajamentul executarii 

hotarârilor citate este asumat fata de comunitatea statelor membre ale Consiliului  

Europei, in ordinea publica europeana in materie, iar articolul 46 par. 2 din 

Conventie atribuie Comitetului Ministrilor un rol esential in acest proces
1
. 

NOTA: 1 C. Birsan, op. cit., p. 600. 

Datorita faptului ca Comitetul Ministrilor este compus din câte un reprezentant al 

fiecarui stat in parte si luând in considerare principiul potrivit caruia sistemul 

conventional stabileste un mecanism de responsabilitate colectiva, un stat trebuie 

sa se justifice in fata tuturor celorlalte state si nu neaparat sa raspunda cererilor de 

informatii din partea Secretariatului Comitetului Ministrilor. 

Acest aranjament a devenit, in realitate, in practica ultimilor ani, mult mai 

complex. Pe scurt, Curtea Europeana a inceput sa joace un rol mai mare in 

procesul de supraveghere a executarii. In acelasi timp, Adunarea 

Parlamentara a Consiliului Europei a devenit tot mai activa, pe parcursul 

timpului, exersând o presiune in crestere asupra statelor membre si oferind un 

sprijin valoros Comitetului Ministrilor pe linia asigurarii unei executari 

corespunzatoare a hotarârilor de condamnare pronuntate de Curtea Europeana. 

Pe de alta parte, se constata ca procesul mentionat se gaseste in afara controlului 

persoanei direct interesate, respectiv a reclamantului. Totusi, organizatiile 

neguvernamentale, institutiile nationale si reclamantii pot sa depuna documente la 
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dispozitia Comitetului Ministrilor, care pot substitui procedura orala si pot oferi, in 

acest fel, un punct de plecare pentru „Departamentul Executarea Hotarârilor‖ al 

Directiei generale a drepturilor omului si afacerilor juridice, care asista Comitetul 

Ministrilor in exercitarea competentei sale prevazute de articolul 46 par. 2. 

Vom examina, in cele ce urmeaza, atât competentele in materie ale Comitetului 

Ministrilor, cât si rolul Curtii Europene si, respectiv, al Adunarii Parlamentare in 

legatura cu verificarea executarii hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

 

2. Structura si functionarea propriu-zisa a mecanismului de control 

Hotarârile finale ale Curtii Europene au caracter obligatoriu pentru parti (articolul 

46 paragraful 1) si sunt transmise Comitetului Ministrilor (includem aici si 

deciziile privind solutionarea amiabila) in vederea supervizarii executarii lor de 

catre statele condamnate  (articolul 46 paragraful 2). Comitetul Ministrilor 

detine, asadar, competenta suverana cu privire la evaluaera manierei de 

executare si, in ultima instanta, decizia inchiderii definitive a cazului. Acest 

ultim act de procedura, care marcheaza indeplinirea tuturor obligatiilor care 

incumba statului condamnat, se concretizeaza prin adoptarea (de obicei prin 

consens) de catre statele membre ale Comitetului Ministrilor a unei Rezolutii 

finale. 

Comitetul Ministrilor, spre deosebire de fosta Comisie Europeana a Drepturilor 

Omului sau de Curte, nu a fost instituit odata cu adoptarea Conventiei europene. 

Comitetul este organul decizional si executiv al Consiliului Europei. Conform 

statutului acestei organizatii, Comitetul Ministrilor se compune din toti ministrii 

afacerilor externe si statelor membre ale Consiliului. Pe cale de consecinta, contrar 

membrilor Curtii, membrii Comitetului Ministrilor functioneaza in calitatea lor de 

reprezentanti ai guvernelor si nu de experti in materia drepturilor omului. Ministrii 

se reunesc de doua ori pe an la Strasbourg. In timpul perioadelor care separa 

reuniunile, activitatea este delegata unor inalti functionari diplomatici, de regula, 

reprezentanti permanenti ai guvernelor pe lânga Consiliul Europei
1
. Sedintele 

Comitetului nu sunt, de regula, publice. 

NOTA: 1 Acestia formeaza asa-numitul Comitet al Delegatilor Ministrilor, care se 

reuneste saptamânal. 

Comitetul Ministrilor exercita un larg evantai de functiuni in sânul Consiliului 

Europei si, in consecinta, numai o parte a activitatii sale vizeaza drept functionarea 

Conventiei europene a drepturilor omului. Cu toate acestea, Comitetul exercita si 
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alte functiuni care afecteaza direct functionarea Conventiei. De exemplu, 

Comitetul Ministrilor este insarcinat cu aprobarea bugetului Consiliului Europei, 

inclusiv a cheltuielilor impuse de functionarea organelor Conventiei. In trecut, 

Comitetul alegea membrii Comisiei Europene a Drepturilor Omului. Comitetul 

fixeaza indemnizatia ce trebuie platita judecatorilor Curtii. 

Una dintre competentele specifice exercitate de Comitet in domeniul drepturilor 

omului decurge direct din articolul 8 din Statutul Consiliului Europei. Acest 

articole impune Comitetului sa controleze respectarea obligatiilor continute in 

articolul 3 din Statut, respectiv ca toti membrii Consiliului Europei „recunosc 

principiul preeminentei dreptului si principiul in virtutea caruia orice persoana 

plasata sub jurisdictia sa trebuie sa se bucure de drepturile omului si libertatile 

fundamentale‖. 

Inainte de intrarea in vigoare a Protocolului 11, competenta Comitetului Ministrilor 

era, intr-o anumita maniera, o competenta alternativa, in sensul ca adopta propria 

decizie cu privire la existenta sau inexistenta unei violari a Conventiei atunci când 

statul in cauza intr-o afacere nu recunoscuse jurisdictia Curtii sau in toate cazurile 

in care Curtea nu fusese sesizata nici de catre Comisie, nici de catre o inalta parte 

contractanta valabila si nici, pentru statele fata de care Protocolul 9 intrase in 

vigoare, de catre persoane fizice, organizatii neguvernamentale sau grupuri de 

particulari care au sesizat Comisia. 

Aceasta competenta quasi-judiciara conferita Comitetului Ministrilor putea intra 

uneori in conflict cu compozitia si competentele primare tipic politice ale 

acestui organ. Totusi, dat fiind faptul ca autorii Conventiei au prevazut 

posibilitatea de a recunoaste jurisdictia Curtii, au fost obligati sa prevada la acel 

moment o modalitate  alternativa de a finaliza procedurile antamante prin 

introducerea unei plângeri la Comisie. Singura solutie acceptabila pentru statele 

membre care refuzasera jurisdictia Curtii era calea politica a Comitetului 

Ministrilor. 

Chiar daca exista posibilitatea unei strânse implicari a Comitetului in aplicarea 

Conventiei, in practica s-a constatat ca Comitetul a decis, rareori, urmarirea unei 

afaceri din oficiu. In prima perioada dupa adoptarea Conventiei, Comitetul juca un 

rol mai activ decât in perioada ulterioara, in parte pentru ca recunoasterea 

jurisdictiei Curtii se lovea de multe ezitari, in parte pentru ca Comisia insasi era 

putin favorabila sa transfere cauzele la Curte. Ulterior, totusi, Comitetul nu a jucat 

prea des un rol activ in tratarea unei cauze si, in quasi-totalitatea cazurilor, a urmat 
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concluziile raportului Comisiei. Dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11, 

doctrina de specialitate s-a spus despre Comitetul Ministrilor ca este competent sa 

controleze executarea hotarârilor Curtii, dar n-are puterea de a determina 

continutul acestor hotarâri sau de a deroga de la caracterul lor constrângator. 

In esenta, competenta de supraveghere a executarii hotarârilor Curtii acordata 

Comitetului Ministrilor de articolul 46 al Conventiei se traduce in concret prin 

supervizarea reformelor legislative sau administrative adoptate de state ca raspuns 

la o constatare a violarii Conventei sau, in cazul hotarârilor care acorda o 

„satisfactie echitabila‖ in virtutea articolului 41, la a se asigura ca statul a efectuat  

plata sumei catre persoana in cauza, in termenul indicat de Curte. Este de la sine 

inteles ca acest Comitet, in cadrul acestui articol, trateaza numai hotarârile prin 

care Curtea a concluzionat ca exista o violare a Conventiei, precum si pe cele prin 

care o afacere este radiata de pe rolul Curtii ca urmare a incheierii unei 

reglementari amiabile intre parti. 

Este de mentionat ca pe agenda Comitetului Ministrilor au stat, dupa 1998, in mod 

constant câteva sute si câteva mii de cazuri transate de Curtea Europeana, ordinea 

de zi a unei singure reuniuni (in prezent, ritmicitatea intâlnirilor de acest gen se 

ridica la 4-5 pe an) inregistrând nu o data circa 1.000 de hotarâri
1
, examinate mai 

mult sau mai putin aprofundat de repezentantii guvernelor statelor membre. 

Precizam la acest punct ca actiunea acestui organ de control (Comitetul 

Ministrilor) se fundamenteaza pe asumarea colectiva a responsabilitatii statelor 

in demersul de corijare a violarilor Conventiei europene. Comitetul detine, in 

continuare, o competenta quasi-jurisdictionala (decide inchiderea definitiva a 

cauzei prin intermediul unei rezolutii finale), suplimentar competentei politice 

exercitate in mod obisnuit, ceea ce nu inseamna ca se situeaza complet in afara 

influentelor de acest gen, izvorâte din interese si pozitii esentialmente politice ale 

guvernelor privind cazul sau statele vizate de procedura. In practica, reuniunile de 

evaluare de acest gen se desfasoara intr-un format special („Droits de l’Homme‖ – 

DH), reprezentarea guvernelor fiind asigurata de diplomati cu pregatire 

corespunzatoare si special desemnati de la reprezentantele permanente ale statelor. 

NOTA: 1 Printr-o decizie adoptata in 2004 de Comitetul Delegatilor Ministrilor, 

incepând cu 2005 agenda reuniunilor DH ale acestui organism include examinarea 

aprofundata doar a 50-60 de cazuri, celelalte câteva sute de cazuri de pe ordinea de 

zi fiind supuse unei proceduri de examinare mai accelerate. 
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Examinarea evolutiei procedurii de executare este graduala, pe masura adoptarii de 

catre statele in cauza a masurilor ce decurg din procedura de executare si poate 

dura mai multi ani, pâna la adoptarea rezolutiei finale. Nu este obligatoriu ca 

acelasi caz sa figureze pe ordinea de zi a fiecarei reuniuni DH, dorinta de a oferi un 

ragaz statelor pentru luarea masurilor de executare sau ratiuni ce tin de 

aglomerarea agendei Comitetului Ministrilor impunând adesea programari la 

intervale de câteva luni. In acest context, mai amintim si asa-numitele rezolutii 

interimare, utilizate de obicei intr-o faza destul de avansata a procedurii, când 

majoritatea masurilor au fost deja implementate de statul condamnat si când se 

doreste suspendarea examinarii cazului pentru un timp ceva mai indelungat, pâna 

la adoptarea ultimei masuri solicitate guvernului in cauza (de obicei reformele de 

ordin legislativ, care in mod obiectiv necesita mai mult timp pentru definitivare). 

Pe fond, gradualitatea evaluarii este conferita de concretizarea treptata a masurilor 

solicitate statului condamnat, care, in esenta, vizeaza cronologic: plata in termenul 

fixat de Curtea Europeana a despagubirii (daca este cazul); adoptarea unor masuri 

cu caracter  individual urgente (privind de obicei aspecte legate de persoana 

individului); traducerea in limba nationala si asigurarea unei largi difuzari in plan 

national a textului hotarârii adoptate de Curtea Europeana (publicarea intr-o revista 

de specialitate, in jurnalele oficiale ale statelor membre etc.; introducerea textului 

intr-o baza de date ce poate fi accesata pe Internet de publicul interesat etc.); 

adoptarea altor masuri cu caracter individual sau general (in principal modificari de 

ordin legislativ sau de practica institutionala/judiciara). 

Este de subliniat ca implementarea hotarârilor Curtii Europene, care 

incumba exclusiv statelor, nu este circumscrisa integral unor parametri exacti 

(hotarârea Curtii prevede ca obligatii concrete de executare de obicei doar 

cuantumul despagubirii si termenul in care se va efectua plata). Identificarea 

masurilor cu caracter individual sau general care decurg din condamnare 

intra in competenta Comitetului Ministrilor, pe calea interpretarii 

rationamentului „in drept” al Curtii Europene si prin dialog cu autoritatile 

statului condamnat. 

Un rol important in acest proces al detine secretariatul specializat al Consiliului 

Europei (prin Directia generala a drepturilor omului si afacerilor juridice), care 

acorda asistenta tehnica Comitetului Ministrilor, fundamentata pe expertiza 

consistenta acumulata de personalul sau specializat. Este adevarat, insa, ca in 

ultimii ani, s-a putut constata o auto-asumare graduala, tot mai vizibila, de 
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competente care il acrediteaza in practica drept un actor important in mecanismul 

de verificare a obligatiilor statelor, competente care insa nu isi gasesc formal un 

fundament normativ adecvat. Este si motivul pentru care reuniunile DH ale 

ultimilor ani au inregistrat nu o data abordari diferite intre solutiile (de obicei mai 

constrângatoare) promovate de secretariat si cele sustinute de guverne, acestea din 

urma nefiind dispuse sa cedeze din prerogativele incredintate de articolul 46 

paragradul 2 Comitetului Ministrilor. 

 

3. Cadrul normativ si actele jurisdictionale susceptibile de executare 

Cadrul normativ referitor la executarea hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor 

Omului este reprezentat de: 

- Conventia europeana a drepturilor omului, in forma amendata prin 

Protocolul 11, interpretat in lumina Raportului explicativ; 

- Statutul Consiliului Europei; 

- Regulile adoptate de Comitetul Ministrilor relativ la aplicarea articolului 46 

al Conventiei europene; 

- Recomandarea Comitetului Ministrilor REC (2000) 2 catre statele membre 

asupra reexaminarii sau redeschiderii anumitor cauze la nivel intern in urma 

hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului; 

- Regulamentul Curtii Europene a Drepturilor Omului; 

- Acordul european privind persoanele care participa la procedurile in fata 

Curtii Europene a Drepturilor Omului
1
. 

NOTA: 1 Corneliu-Liviu Popescu, Protectia internationala a drepturilor omului, 

Ed. ALL Beck, 2000. 

Adaugam aici, ca evolutii de data mai recenta: 

- Protocolul 14 la Conventia europeana si raportul sau explicativ, instrument 

intrat in vigoare la 1 iunie 2010; 

- Recomandarea Comitetului Ministrilor Rec (2002) 13 privind publicarea si 

difuzarea in statele membre a textului Conventiei europene a drepturilor 

omului si a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului; 

- Recomandarea Comitetului Ministrilor Res (2004) 6 privind ameliorarea 

cailor de recurs intern; 

- Rezolutia Comitetului Ministrilor Res (2004) 3 privind hotarârile (Curtii 

Europene) care pun in evidenta probleme de sistem – hotarârile pilot‖ etc. 
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Potrivit Conventiei, hotarârea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului 

Ministrilor, care supravegheaza executarea ei. 

Prin urmare, sunt susceptibil de executare numai hotarârile, iar nu si deciziile 

Curtii. Intrucât textul nu distinge, este vorba atât de  hotarârile pronuntate in 

camere, cât si de hotarârile pronuntate de Marea Camera. Evident, sunt susceptibile 

de executare numai hotarârile definitive, dintre care se retin numai cele de 

condamnare, nu si cele de achitare. 

Pe de alta parte, Regulamentul prevede expres ca sunt susceptibile de executare si 

hotarârile prin care se radiaza o cauza de pe rol, daca acestea contin angajamente 

carora au putut sa le fie subordonate desistarea reclamantului, reglementarea 

amiabila sau solutionarea litigiului. 

De asemenea, tot Regulamentul dispune ca, in cazul in care camerele indica 

partilor masuri provizorii, Comitetul Ministrilor este informat. 

Pentru memoria datelor, putem mentiona faptul ca prima hotarâre transmisa 

Comitetului Ministrilor
1
 a fost cea in „afacerea lingvistica belgiana‖

2
. Abia in 

octombrie 1972 Comitetul Ministrilor a dat publicitatii rezolutia sa, dupa primirea 

informatiilor transmise de  guvernul belgian la 12 aprilie 1972. Memorandumul 

guvernului belgian informa Comitetul Ministrilor in legatura cu masurile 

normative luate pentru a remedia incalcarea Conventiei constatata de hotarârea 

Curtii Europene. Acest memorandum, care nu a fost facut public, continea un 

rezumat al dispozitiilor privind revizuirea Constitutionala in 1970 si reforma 

institutiilor nationale. 

NOTA: 1 Conform L.E. Pettiti sa.a., p. 863. 

NOTA: 2 Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 23 iulie 1968. 

Comitetul Ministrilor „a luat act” de masurile adoptate de Belgia. Practic, 

Comitetul nu exprima nicio opinie in textul rezolutiei sale, nici nu isi pune 

intrebarea daca masurile remediaza efectiv incalcarile constatate de Curtea 

Europeana, ci adopta rezolutia finala, care pune capat examinarii acestzi caz 

exclusiv in baza informatiilor transmise de statul condamnat. 

Practica controlului executarii hotarârilor Curtii Europene a evoluat de atunci 

substantial, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza. 

 

4. Procedura supravegherii executarii 

4.1.. Regulile Comitetului Ministrilo pentru aplicarea articolului 46 par. 2 
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Reuniunile Comitetului Ministrilor pentru aplicarea articolului 46 par. 2 al 

Conventiei europene se desfasoara potrivit unui set de reguli speciale adoptaet la 

cea de-a 964-a reuniune din 10 mai 2006. Acest regulament procedural reprezinta o 

aducere la zi a celui mai adoptat initial de Comitetul Delegatiilor Ministrilor in 

februarie 1976 si, ulterior, revizuit de mai multe ori, ultima oara la reuniunea din 

10 iunie 2001. 

Potrivit acestui regulament, supravegherea executarii hotarârilor Curtii Europene 

se desfasoarp, in principiu, la reuniuni speciale, „Derpturile Omului‖ (DH), a caror 

agenda este publica. 

De indata ce hotarârea este transmisa Comitetului Ministrilor, ea este inscrisa pe 

ordinea de zi, iar Comitetul invita statele sa il informeze cu privire la masurile pe 

care acestea intentioneaua sa le adopte pe plan intern. In consecinta, cazul este bine 

plasat in principiu pe agenda viitoarei reuniuni sau a uneia programata cel mai 

târziu in termen de 6 luni. Procedura continua pâna la adoptarea rezolutiei finale. 

Potrivit regulii 17: „Dupa stabilirea faptului ca Inalta Parte Contractanta a luat 

toate masurile necesare respectarii hotarârii sau ca termenii intelegerii amiabile au 

fost indepliniti, Comitetul Ministrilor va adopta o rezolutie care va concluziona ca 

aceste functiuni au fost exercitate‖. 

Reuniunile „DH‖ ale Comitetului se desfasoarp „in camera‖, desi in ultimii ani s-

au facut erori considerabile pentru a mari gradul de transparenta a procedurii
1
: 

agenda si informatia transmisa Comitetului Ministrilor de statul condamnat, 

impreuna cu documentele aferente sunt facute publice, precum si agenda si 

procedurile adnotate ale fiecarei reuniuni, care contin informatii despre progresul 

inregistrat in executarea hotarârilor. In esenta, insa, deliberarile Comitetului ramân 

cu usile inchise, asa cum stabileste articolul 21 al Statutului Consiliului Europei. 

NOTA: 1 Harris sa.a, op cit., p. 872. 

Regulamentul a fost revizuit in 2006 pentru a tine cint, intre altele de consecintele 

adoptarii Protocolului 14 pentru a mari, cum mentionam, gradul de transparenta. 

Cu titlu de exemplu, noile reguli prevad, de acesta data, de o maniera explicita, 

faptul ca supravegherea acopera si executarea intelegerilor amiabile. 

Regulile sunt impartite in patru sectiuni. dispozitii generale; supravegherea 

executarii hotarârilor, supravegherea executarii intelegerilor amiabile; rezolutii. 

In prima sectiune, schimbarea majora o reprezinta introducerea Regulii 4 

referitoare la prioritatea tratarii hotarârilor care pun in evidenta o problema 

sistemica. A doua invocatie se refera la obligatia Comitetului Ministrilor, in baza 
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Regulii 5, de a adopta un raport anual de activitate, care „va fi facut public si 

transmis Curtii si Secretarului General, Adunarii Parlamentare si Comisarului 

pentru drepturile omului al Consiliului Europei‖. 

A doua sectiune include sase reguli. Regula 8 privind „aacesul la informatie‖ 

adopta principiul conform caruia documentele furnizate de o Inalta Parte 

Contractanta, de partea lezata, ONG-uri sau institutii nationale pentru promovarea 

sau protejarea drepturilor omului sunt, in principiu, publice. Regulile 10 si 11 

determina când un caz provenit in baza Protocolului 14 poate fi transmis Curtii 

Europene pentru interpretarea hotarârii sau pentru procedurile legate de 

incalcarea sa. In primul caz, o decizie de trimitere „va lua forma unei rezolutii 

interimare‖ si va fi motivata in scris. Comitetul va fi reprezentat in fata Curtii de 

„catre presedintele sau, daca Comitetul nu decide o alta forma de reprezentare‖. In 

cel de-al doilea caz, decizia imbraca, de asemeena, forma unei rezolutii interimare, 

care va fi precedata, in principiu de o notificare formala catre statul „recalcitrant‖ 

cu cel putin 6 luni inainte, iar regulile de reprezentare in fata Curtii se aplica de o 

maniera asemanatoare. 

Pe parcursul reuniunilor, cazuirle sunt examinate de Comitetul Ministrilor pe 

urmatoarele directii: 

- Sectiunile 3.a si 3.b: supravegherea platii satisfactiei echitabile, in functie de 

depasirea cu mai mult de 6 luni a termenului pentru efectuarea platii 

- Sectiunea 3.c: examinarea problemelor speciale legate de efectuarea platii; 

- Sectiunea 4: supravegherea masurilor individuale, care implica: 

 Sectiunea 4.1: Controlul exclusiv al masurilor cu caracter individual; 

 Sectiunea 4.2: Masuri cu caracter individual si/sau probleme generale; 

 Sectiunea 4.3: Probleme speciale; 

- Sectiunea 5: Controlul masuriopr cu caracter general deja anuntate, care 

include: 

 Sectiunea 5.1: Schimbari legislative si/sau regulamentare; 

 Sectiunea 5.2: Schimbari ale jurisprudentei instantelor sau ale practicii 

administrative; 

 Sectiunea 5.3: Publicare/difuzare; 

 Sectiunea 5.4: alte masuri. 

- Sectiunea 6, cu doua subsectiuni, care trateaza cauzele aflate in faza 

elaborarii unui proiect de rezolutie finala. 
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Mentionam ca rezolutiile finale sunt adoptate in Sectiunea 1, iar cazurile noi 

inscrise in premiera pe ordinea de zi a Comitetului Ministrilor sunt tratate la 

Sectiunea 2. 

Pentru a intelege gradul de incarcare a reuniunilor „DH‖, putem aminti faptul ca la 

reuniunea Comitetului Delegatiilor Ministrilor din octombrie 2006, deci dupa 

adoptarea Regulamentului revizuit din 10 mai 2006, au fost verificate 855 cazuri 

de plata a satisfactiei echitabile, adoptarea altor masuri cu caracter individual in 

127 de cazuri si respectiv adoptarea altor masuri cu caracter general pentru 

prevenirea altor incalcari similare ale Conventiei in 186 de cazuri
1
. Trebuie 

mentionat faptul, in acest context, ca problemele asociate cu neplata  satisfactiei 

echitabile creeaza o acumularea semnificativa de cauze care greveaza activitatea 

Comitetului, desi acestea sunt mai putin complexe si mai usor de examinat decât 

alte masuri. 

NOTA: 1 Elisabeth Lambert-Abdelgawad, op. cit. p. 35. 

La 24 noiembrie 2006, Comitetul Ministrilor a produs un raport pe tema urmarilor 

implementarii noilor metode de lucru
2
. Acesta  precizeaza ca reuniune „DH‖ 

urmaresc in principal descutiile de substanta asupra cazurilor considerate a fi 

prioritare. Pregatirea statelor pentru aceste reuniuni a fost facilitata de o noua 

ordine de zi si liste 

NOTA: 2 CM/inf./DH (2006) 9 revised 3. 

preliminare de subiecte pe tari, ca si de includerea pe agenda adnotata a proiectelor 

de decizie individualizate. 

Faza initiala de executare a hotarârilor a fost ameliorata, statul interesat fiind 

solicitat, odata ce hotarârea a fost pronuntata si nu mai târziu de sase luni de la 

aceasta data, sa prezinte un plan de actiune
1
 ce urmeaza sa fie discutat de 

Comitetul Ministrilor. 

NOTA: Elisabeth Lambert-Abdelgawad, op. cit., p. 36; Harris s.a., op. cit., p. 873. 

Mai mult, incepând cu octombrie 2006, secretariatul specializat al Comitetului 

Ministrilor, impreuna cu Comitetul Director pentru Drepturile Omului (CDDH) al 

Consiliului Europei, pun la dispozitie o baza de date continând un „vademecum‖ 

de bune practici in statele membre. 

In sfârsit, mentionam ca incepând cu 200, Comitetul Ministrilor adopta si da 

publicitatii raportul sau anual pe tema „Supravegherea executarii hotarârilor  Curtii 

Europene a Drepturilor Omului‖. Au fost adoptate pâna in prezent rapoarte anuale 

pentru 2007, 2008, 2009, schema de raport pentru 2010 fiind inscrisa pentru 
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examinare la reuniunea Comitetului Delegatiilor Ministrilor nr. 1092 din 14-15 

septembrie 2010. 

 

4.2 Controlul adoptarii tuturor masurilor necesare respectarii hotarârilor 

Curtii Europene 

In baza noilor reguli, procedura de control a devenit in prezent mult mai riguroasa 

decât in anii anteriori. 

Comitetul Ministrilor verifica daca satisfactia echitabila a fost platita, impreuna cu 

eventualele penalitati de intârziere, solicitând documentele scrise care sa ateste 

acest lucru si putând sa verifice simultan acest aspect cu sprijinul reclamantului 

care are de incasat suma mentionata din partea statului condamnat. 

Un caz care a inregistrat o serioasa intârziere a platii satisfactiei echitabile l-a 

rprezentat speta „Loizidou contra Turcia‖
2
, in care Curtea a acordat reclamantei 

Titina Loizidou 300.000 lire cipriote daune materiale, 20.000 lire cipriote daune 

morale si 137.084 lire cipriote cheltuieli de judecata. 

NOTA: 2 Hotarârea Curtii Europene din 28 iulie 1998 privind acordarea 

satisfactiei echitabile. 

Pozitia guvernului turc a fost aceea ca plata despagubirilor catre reclamanta nu se 

putea face decât in contextul solutionarii globale a tuturor cazurilor privind 

proprietatea in Cipru. 

Intr-o serie de rezolutii interimare redactate in termeni foarte fermi, adoptate intre 

octombrie 1999 si noiembrie 2003, Comitetul Ministrilor a respins aceasta pozitie, 

declarând „inter alia‖, ca refuzul Turciei de a executa hotarârea Curtii a demonstrat 

„o lipsa de respect manifestata pentru obligatiile sale internationale, atât in 

calitatea de Inalta Parte Contractanta, cât si ca stat membru al Consiliului Europei
1
. 

Turcia a acceptat in final sa plateasca despagubirile printr-o solutie inovativa, 

respectiv punerea acestor sume la dispozitia reclamantei prin intermediul unui cont 

deschis pe lânga secretarul general al Consiliului Europei. Acest lucru a permis 

Comitetului Ministrilor sa constate in rezolutia sa DH (2003) 190 din decembrie 

2003 ca „si-a exercitat functiile sale in baza articolului 46 par. 2 al Conventiei‖. 

NOTA: 1 Rezolutiile interimare DH (99) 680, DH (2000) 105, DH (2001) 80 si 

DH (2003) 174. 

NOTA: 2 Harris, sa.a, op. cit., p. 874. 



135 
 

Referirea s-a facut evident exclusiv la dimensiunea „satisfactiei echitabile‖ a 

procedurii de verificare a executarii hotarârii, procedura de supraveghere 

continuând cu privire la celelalte tipuri de masuri. 

Daca plata satisfactiei echitabile exclusiv este ceruta de articolul 46, Comitetul 

Ministrilor statueaza in mod expres ca, in principiu, „nicio alta masura nu a fost 

solicitata in caza prezenta pentru a se conforma hotarârii Curtii‖
3
. 

NOTA: 3 Elisabeth Lambert-Abdelgawad, op. cit.., p. 37. 

Suplimentar platii satisfactiei echitabile, Comitetul Ministrilor poate solicita 

adoptarea masurilor cu caracter individual „non-pecuniare‖, in acord cu obligatia 

de „restitutio in integrum”, respectiv de restabilire integrala a situatiei 

individuale existente inainte de incalcarea Conventiei europene. Comitetul poate 

incuraja statele, din aceasta perspectiva, sa redeschida procedurile interne acolo 

unde este posibil
4
, sa reinstaleze, de exemplu, strainii in situatia expulzarii lor 

nelegale in raport cu articolul 8 al Conventiei (dreptul la 

NOTA: 4 Rezolutia CM/Res DH (2007) 79 din 20 iunie 2007 privind cauza „Yvon 

contra Franta‖, pe tema eventualei redeschideri a procedurii civile pe plan intern. 

respectarea vietii private si familiale) sau sa adopte alte masuri necesare, cum ar fi 

radierea condamnarii penale din cazierul judiciar al reclamantului. 

Pe de alta parte, in prezent Comitetul solicita guvernului interesat sa probeze ca a 

adoptat toate masurile cu caracter general necesare pentru a preveni alte incalcari si 

nu are nicio ezitare sa solicite statului adoptarea de masuri suplimentare daca 

situatia nu s-a ameliorat
1
. 

NOTA: 1 A se vedea Rezolutia DH (97) 336 din 11 iulie 1997, prin care Comitetul 

Minittrilor, constatând ca „numarul incalcarilor articolului 6 par. 1 nu a scazut‖, in 

ciuda adoptarii unor masuri in plan national, a cerut guvernului Italiei sa il 

informeze „cu privire la masurile suplimentare avute in vedere pentru a remedia 

aceasta situatie‖. 

Controlul este exercitat si in situatia in care partile au incheiat o intelegere 

amiabila, iar cauza a fost in consecinta scoasa de pe rolul Curtii Europene
2
, iar 

controlul mentionat continua sa fie exercitat urmare adoptarii Protocolului 11. 

NOTA: 2 Rezolutia DH (1999) 26 din 18 ianuarie 1999 in cauza „Sur contra 

Turcia‖. 

Atunci când o schimbare legislativa apare ca necesara, dar statul invoca faptul 

ca efectul direct al Conventiei si al hotarârilor Curtii exclude alte incalcari de 

acelasi tip, Comitetul Ministrilor solicita probe ca cele invocate sunt suficiente. 
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Probele imbraca forma practicii convingatoare a curtilor nationale pe durata 

mai multor ani ulteriori hotarârii Curtii Europene. De exemplu, in cauza 

„Pawels contra Belgia‖, acolo unde era asteptata reforma legislativa interna, 

Comitetul a acceptat in final, dupa 13 ani de la data hotarârii Curtii, sa adopte o 

rezolutie finala in absenta oricarei modificari legislative, bazându-se pe probele 

existente potrivit carora curtile nationale evitau orice alta noua incalcare 

comparabila a Conventiei europene
3
. 

NOTA: 3 Rezolutia Res DH (2001) 67 din 26 iunie 2001. 

In astfel de circumstante, se considera ca diseminarea textului hotarârii Curtii 

Europene, obligatorie de fapt in toate cazurile, este o masura cu caracter general 

adecvata- 

Adoptarea unor masuri legislative poate, uneori sa se realizeze impotriva unor 

obstacole majore exterioare controlului statelor interesate
4
. 

NOTA: 4 Elisabet-Lambert-Abdelgawad, op. cit., p. 38. 

De exemplu, in legatura cu hotarârea „Matthews contra Marea Britanie‖ din 1999, 

referitoare la incalcarea articolului 3 al Protocolului 1 privind alegerile din 

Gibraltar pentru Parlamentul European, guvernul britanic a propus un amendament 

la Actul Comunitatii Europene din 1976, dar nu a fost in masura sa obtina acordul 

unanim in interiorul Consiliului Uniunii Europene. In consecinta, Marea Britanie a 

decis in mod unilateral sa acorde dreptul de vot electoratului din Gibraltar prin 

intermediul legislatiei nationale britanice. In baza unei legi adoptate in 2003, 

Gibraltarul a fost adaugat unei regiuni electorale deja existente in Anglia si Tara 

Galilor, sub forma unei noi regiuni electorale
1
. 

NOTA: 1 A se vedea rezolutia Res DH (2006) 57 din 2 noiembrie 2006. 

Având in vedere durata mai lunga de timp necesara pentru adoptarea masurilor cu 

caracter general, Comitetul a luat in considerare, de o maniera mai sistematica 

decât in trecut, necesitatea de a adopta rezolutii interimare. 

Difuzarea hotarârii Curtii Europene si efectul sa direct in dreptul intern nu sunt 

intotdeauna suficiente. 

In rezolutia Res DH (2006) 13 din 12 aprilie 2006 referitoare la actiunile fortelor 

de politie in Cipru, Comitetul a aprobat „masurile interimare rapid luate de 

Consiliul de Ministri, procurolul general si ministrul justitiei si ordinii publice 

pentru a preveni pe cât posibil noi violari, pâna la intrarea in vigoare a reformelor 

comprehensive care au fost initiate‖. 
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F. Sundberg, citat de F. Sudre
2
 si C. Bârsan

3
, arata ca din 1990 si pâna la nivelul 

anului 2004, Comitetul Ministrilor a trebuit sa controleze circa 600 de reforme de 

ordin general in  statele condamnate si a putut sa constate rezultatul aproximativ 

350-400 dintre acestea. 

NOTA: 2 F. Sudre, IDerpt european, op. cit., p. 481. 

NOTA: 3 C. Birsan, op. cit., p. 601-602. 

Reformele au vizat aspecte de ordin constitutional, legislativ, pe planul 

reglementarilor de ordin administrativ etc. si „cele mai multe dintre acestea s-au 

soldat cu rezultate rapide si eficace, in special ca rezultat al recunoasterii efectului 

direct (in ordinea interna a statelor contractante n.a.) nu numai a Conventiei, dar si 

a hotarârilor Curtii‖
4
.  

NOTA: 4 Ibidem, p. 602. 

De la acea data, numarul reformelor de implementare in ordinea interna a statelor 

condamnate, verificate de Comitetul Ministrilor, a crescut substantial. 

 

5. Metode de coercitie la dispozitia Comitetului Ministrilor 

Conform literaturii de specialitate, atunci când statele obiecteaza sau intârzie luarea 

masurilor necesare, Comitetul Ministrilor are la dispozitie doua „arme‖: poate 

adopta rezolutii interimare sau poate ameninta cu aplicarea articolului 8 al 

Statutului Consiliului Europei. 

 

5.1. Adoptarea rezolutiilor interimare 

In baza Regulii 16, Comitetul Ministrilor poate adopta rezolutii interimare in 

principal pentru a furniza informatii cu privire la stadiul progresului executarii sau, 

acolo unde este cazul, pentru a exprima preocuparea si/sau pentru a face 

sugestii cu privire la executare‖. 

Aceasta practica a fost introdusa odata cu cazul „Ben Yacoub contra Belgia‖
1
, pe 

aceasta cale Comitetul Ministrilor abandonând controlul pur formal exercitat 

anterior si afirmându-si competenta de a verifica daca statul in cauza a luat 

realmente masuri mernite sa repare  violarea constatata
2
. 

NOTA. 1 Hotarârea Curtii Europene din 27 noiembrie 1987. 

NOTA: 2 Rezolutia interimara DH (88) 13 din 29 septembrie 1988. 

Politica citata s-a consolidat cu trecerea anilor, in special prin cunoscuta speta 

„Rafinariile grecesti Stran si Stratis Andreadis contra Grecia‖, in care Grecia a pus 

in discutie aranjamentele pentru plata satisfactiei echitabile. In aceasta cauza, 
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Comitetul Ministrilor a adoptat in 1996 o rezolutie interimara prin care „invita 

insistent” statul grec sa plateasca, in cel mai scurt termen, despagubirile fixate de 

Curtea Europeana si penalitatile de intârziere si respinge propunerile Greciei de a 

plati câte cinci transe anuale in perioada 1996-2000
3
.  

NOTA: 3 Rezolutia interimara DH (96) 251. 

Pozitia ferma a Comitetului Ministrilor a dat rezultate, iar guvernul grec s-a 

conformat efectuând rapid plata despagubirilor, fapt consemnat intr-o rezolutie 

finala a Comitetului
1
. 

NOTA: 1 Rezolutia finala DH (97) 184 din 20 martie 1997. 

Rezolutiile interimare pot lua forme variate. Primul tip consista in a lua nota ca 

nu au fost adoptate niciun fel de masuri si ca se solicita statului vizat sa respecte 

hotarârea
2
. Aceasta este o simpla constatare publica si oficiala a neexecutarii. 

NOTA: 2 Vezi Rezolutia interimara Res DH (2001) 79 din 26 iunie 2001 in cazul 

„Mathews contra Marea Britanie‖. 

Al doilea tip confera Comitetului Ministrilor oportunitatea de a constata un anumit 

progres si de a incuraja statul sa adopte noi masuri in viitor. Aceasta formulare 

permite Comitetului sa comenteze direct asupra posibilelor mijloace de a respecta 

hotarârile Curtii. Aceasta este modalitatea cea mai obisnuita folosita. Putem cita la 

acest capitol rezolutia DH (99 434 din 9 iunie 1999 cu titlul „Actiunea fortelor de 

securitate in Turcia: masuri cu caracter general‖, precum si rezolutia DH (2007) 73 

din 6 iunie 2007 in cazul „McKerr contra Marea Britanie‖, pe tema actiunii fortelor 

de securitate din Irlanda de Nord. In acest fel, Comitetul Ministrilor spera sa poata 

exercita persiune si asupra Parlamentelor nationale, in vederea adoptarii 

reformelor legislative corespunzatoare. 

In sfârsit, al treilea tip, folosit in cazuri exceptionale, este desemnat sa avertizeze 

un stat cu masuri mult mai severe, având in vedere intervalul mare de timp care s-

a scurs si, respectiv, urgenta situatiei. Rezolutia adoptata in 2001 in cazul 

„Loizidou contra Turcia‖ intra in aceasta categorie
3
. In cauza „Ilascu s.a. contra 

Moldova si Federatia Rusa‖ au fost adoptate nu mai putin de 4 rezolutii interimare 

de acest tip, ultima la 10 mai 2006
4
, prin care se reitereaza faptul ca „obligatia de 

a respecta hotarârile Curtii este neconditionata si constituie o exigenta pentru 

calitatea de membru al Consiliului Europei‖. Mai mult, Comitetul Ministrilor 

declara „hotarârea sa de a asigura, cu toate mijloacele disponibile Organizatiei, 

respectarea de catre Federatia Rusa a obligatiilor care decurg din aceasta hotarâre a 
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Curtii Europene si cheama autoritatile statelor membre sa adopte acele actiuni pe 

care le considera adecvate in acest scop‖. 

NOTA: Rezolutia RES DH (2001) 80 din 26 iunie 2001. 

NOTA: 4 Rezolutia Res DH (2006) 26. 

Ca reactie la ultima solicitare mentionata mai sus, Finlanda a formulat la momentul 

respectiv o declaratie in numele Uniunii Europene, sustinuta de alte 14 state 

(inclusiv state candidate la aderare), in care s-a reamintit exigenta executarii 

hotarârilor si s-a atras atentia in legatura cu textul rezolutiei interimare din 10 mai 

2006 Organizatiei Natiunilor Unite si OSCE. Cazul a fost ulterior inscris pe agenda  

tuturor reuniunilor Comitetului Delegatilor Ministrilor (nu doar reuniunile DH) 

incepând cu 2004 si a generat reactii din partea  Adunarii Parlamentare si a 

Secretariatului General al Consiliului Europei. Neexecutarea hotarârii Curtii in 

principal de catre Federatia Rusa a condus la intentarea unui nou proces la Curte
1
. 

NOTA: 1 Cauza „Ivantoc, Popa s.a. contra Moldova si Federatia Rusa‖, plângerea 

inregistrata cu numarul 23687/05. In acest caz, Comitetul Ministrilor a decis 

suspendarea verificarii executarii prime hotarâri pâna la noua pronuntare a Curtii. 

E.L. Abdelgawad este de pareer ca, in absenta unor dispozitii detaliate in 

Conventie, Comitetul Ministrilor este, practic, liber sa foloseasca mijloacele aflate 

la indemâna pe care le socoteste adecvate. De exemplu, poate fi solicitat unui stat 

sa prezinte un raport anual privind procesul inregistrat, cum a fost cazul in 2000 

pentru subiectul duratei procedurilor judiciare in Italia. 

O evolutie mai recenta inscrisa explicit in rezolutii este aceea ca Comitetul este 

acum in masura sa identifice cazurile in care exista o problema structurala sau 

sistematica. 

Daca Curtea Europeana nu este capabila sa identifice o deficienta sistemica, 

Comitetul Ministrilor poate face acest lucru, in scopul de a pune presiune pe un 

anumit stat in vederea executarii mai rapide a hotarârilor Curtii Europene
2
. In astfel 

de situatii, Comitetul solicita probe privind diminuarea notabila a acestei probleme 

urmare adoptarii masurilor cu caracter general. Aceasta proba poate fi furnizata de 

statistici nationale sau de evolutia numarului de cazuri similare in fata curtii. 

NOTA: 2 A se vedea Rezolutia interimara Res DH (2006 1 din 8 februarie 2006 

referitoare la controlul redeschiderii procedurilor civile in Federatia Rusa. 

Din dorinta de a remedia anumite deficiente ale rezolutiilor interimare, care 

necesita o durata mai mare de timp pentru redactare si adoptare, s-a sugerat intr-un 

document elaborat de Departamentul pentru executarea hotarârilor Curtii Europene 
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a Drepturilor Omului in noiembrie 2006
1
 ca decizii mai rapide si cu instructiuni 

mai clare sa inlocuiasca rezolutiile interimare, in anumite circumstante, si sa fie 

urmate de comunicate de presa. In acelasi timp, toate rezolutiile interimare 

adoptate sa fie mai detaliate si sa fie traduse si difuzate de autoritatile nationale 

interesate. Aceasta propunere incepe sa devina o practica in Comitet, care tot mai 

frecvent isi asuma documentele de informare pregatite de Departamentul pentru 

executarea hotarârilor din Secretariatul General al Consiliului Europei, in cazurile 

in care este  necesar ajutorul acordat statelor in vederea clarificarii masurilor 

necesare si-sau pentru redactarea unui plan de actiune
2
. 

NOTA: 1 CM/inf/DH (2006) revised 3E din 24 noiembrie 2006. 

NOTA: 2 A se vedea CM/inf/DH (2007) 30 din 14 iunie 2007 pe tema 

„Neexecutarii hotarârilor judecatoresti in Ucraina: masuri cu caracter general 

pentru conformarea cu hotarârile Curtii Europene a Drepturilor Omului‖. 

Aceste memorandumuri pot permite sa se intre in mai mare detaliu in ceea ce 

priveste actiunile care trebuie intreprinse pentru a executa hotarârile Curtii si, 

respectiv, revederea masurilor deja luate, efetele lor si ceea ce ramâne de facut. In 

acelasi timp, aceasta asigura si posibilitatea unei mai mari transparente, ceea ce 

mareste presiunea exercitata asupra statului pentru accelerarea procedurilor de 

executie. 

Aceste documente pot, totodata, prezenta public bunele practici inregistrate in alte 

state in cazuri similare. 

Nu in ultimul rân, Comitetul Ministrilor poate lua initiativa organizarii unui 

seminar special cu autoritatile nationale ale statului condamnat in vederea 

facilitarii executarii hotarârilor in anumite cauze
3
. 

NOTA: 3 A se vedea CM/inf/DH (2006) 45 din 1 Decembrie 2006: „Masa rotunda 

pe tema neexecutarii hotarârilor impotriva statului si entitatilor sale in Federatia 

Rusa: Probleme in suspensie si solutii solicitante‖. 

 

5.2 Aplicarea articolului 8 al Statutului Consiliului Europei 

Excluderea unui stat din Consiliul Europei este un raspuns posibil, teoretic 

vorbind, atunci când un stat refuza categoric sa execute o hotarâre. Potrivit 

articolului 8 al Statutului, „orice membru al Consiliului Europei care a violat grav 

articolul 3 poate fi suspendat din drepturile sale de reprezentare si solicitat de 

Comitetul Ministrilor sa se retraga in baza articolului 7. Daca acest membru nu da 
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acurs acestei solicita, Comitetul poate decide ca a incetat sa mai fie membru al 

Consiliului de la o data ce va fi determinata de Comitet‖. 

Persistenta atitudinii de neexecutare a unei hotarâri a Curtii Europene poate fi 

interpretata drept o violar serioasa a „principiilor statutului de drept si a 

exercitiului [...] drepturilor si libertatilor fundamentale‖, astfel cum este prezentata 

in articolul 3 al Statutului. 

In realitate, aceasta masura nu a fost folosita vreodata. 

Cazul „Loizidou contra Turcia‖ a condus Comitetul Ministrilor in situatia de a 

evoca oficial, pentru prima oara, posibilitatea excluderii din organizatie, desi 

amenintarea a parut putin plauzibila. 

Acest lucru s-a vazut si din faptul ca Comitetul a avut aici tendinta de a renunta 

partial la rolul sa in favoarea statelor membre. Desi rezolutia interimara din 26 

iunie 2001 nu face in mod expres referire la articolul 8 al Statutului, totusi, afirma 

„hotarârea Comitetului de a asigura, cu toate mijloacele aflate la dispozitia 

Organizatiei, conformarea Turciei cu obligatiile sale care decurg din hotarâre‖. 

In particular, Comitetul Ministrilor „cheama autoritatile statelor membre sa ia 

masurile pe care le considera adecvate in acest scop‖, ceea ce demonstreaza, in 

opinia autorilor din literatura de specialitate
1
, limitele autoritatii Comitetului 

Ministrilor in a asigura executarea hotarârilor. Reamintim, in acest context, ca un 

limbaj similar a fost utilizat de rezolutiile interimare adoptate la adresa Federatiei 

Ruse cu privire la cauza „Ilascu s.a. contra Moldova si Federatia Rusa‖, citate 

anterior. 

NOTA: 1 Elisabeth Lambert-Abdelgawad, op. cit., p. 45- 

Iata de ce se considera ca in activitatea sa Comitetul Ministrilor trebuie sa dea 

dovada de imaginatie si sa propuna alte masuri intermediare. De exemplu, inainte 

de a adopta o solicitare formala de retragere din Consiliul Europei, este posibil 

refuzul participarii la Comitetul Ministrilor pentru statul in culpa. Chemarea la 

exercitara presiunii din partea altor organizatii internationale poate, de asemenea, 

sa aiba efect
2
. 

NOTA: 2 A se vedea cazul „Ilascu s.a. contra Moldova si Federatia Rusa‖. 

 

6. Reexaminarea sau redeschiderea procedurilor judiciare interne 

Un aspect esential al procedurii de executare a hotarârii Curtii Europene in ceea ce 

priveste masurile cu caracter individual, din perspectiva articolului 41 al 

Conventiei, il reprezinta obligarea statului in cauza la repunerea victimei in 
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situatia anterioara incalcarii constatate: „restitutio in integrum”. Atunci când 

acest lucru nu mai este cu putinta, hotarârea Curtii va contine obligatia statului in 

cauza la plata unor despagubiri pe care ea le stabileste in echitate. Reamintim ca, 

asa cum a decis instanta europeana, „daca natura incalcarii permite «restitutio in 

integrum», revine statului in cauza obligatia de a o realiza Daca, dimpotriva, 

dreptul national nu permite sau permite numai partial inlaturarea consecintelor 

incalcarii, articolul 41 confera Curtii prerogativa de a acorda partii lezate, daca este 

cazul, o satisfactie pe care o considera adecvata‖
1
. 

NOTA: Hotarârea Curtii Europene „Iatridis contra Grecia‖ din 19 octombrie 2000 

(satisfactie echitabila); Hotarârea Curtii Europene „Brumarescu contra România‖ 

(satisfactie echitabila). 

F. Sudre este de parere ca exista circumstante, in special in cazul violarii articolelor 

5, 76 si 7 in maetrie penala a Conventiei europene, in care reexaminarea sau 

redeschiderea unei proceduri judiciare  in plan national se dovedesc a fi 

mijloacele cele mai eficace, daca nu singurele pentru a atinge obiectivul 

„restitutio in integrum‖
2
. 

NOTA: 2 F. Sudre, Drept european, op. cit., p. 477. 

Situatia este, ca principiu, delicata atunci când Curtea Europeana constata ca 

incalcarea Conventiei s-a produs printr-o hotarâre judecatoreasca interna, prin 

ipoteza definitiva si irevocabila. Intr-o asemenea situatie, inlaturarea incalcarii in 

cauza este de natura sa puna in discutie autoritatea de lucru judecat a 

hotarârii judecatoresti nationale. Apare astfel un conflict
3
 intre autoritatea de 

lucru judecat a hotarârii nationale si puterea de lucru judecat a hotarârii instantei 

europene, pe terenul obligatiei statului in cauza de a executa aceasta din urma 

hotarâre, astfel cum dispune articolul 46 par. 1 al Conventiei europene. 

NOTA: 3 C. Nirsan, op. cit., p. 582. 

Din aceasta perspectiva, cea mai adecvata solutie pentru a asigura punerea in 

conformitate a situatiei reclamantului in plan intern cu decizia instantei europene 

este instituirea unei proceduri de revizuire a hotarârii interne in discutie. 

Interesul pentru executarea corspunzatoare a hotarârii Curtii Europene in astfel de 

situatii a determinat Comitetul Ministrilor sa elaboreze si sa adopte Rec (2000) 2 

referitoare la reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel intern ca urmare a 

hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
1
. 

NOTA: 1 Recomandarea Rec (2000) 2 a fost adoptata la cea de-a 694-a reuniune 

din 19 ianuarie 2000. A se vedea anexa 1. 
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In textul Recomandarii, Comitetul Ministrilor invita statele parti la Conventie sa se 

asigure ca exista la nivel intern posibilitati adecvate pentru a realiza, in masura 

posibilului, „restitutio in integrum‖. 

Totodata, el incurajeaza statele parti sa examineze sistemele lor juridice nationale 

pentru a se asigura ca exista posibilitati corespunzatoare pentru reexaminarea unei 

cauze, inclusiv pentru redeschiderea unei proceduri, in cazul in care Curtea 

Europeana a constatat o violare a Conventiei, in special daca: 

 Partea vatamata continua sa sufere consecinte negative foarte grave in 

urma deciziei nationale, consecinte ce nu pot fi compensate prin 

satisfactia echitabila si nu pot fi modificate decât prin reexaminare sau 

redeschidere; 

 Rezulta din hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului ca decizia 

interna atacata este contrara pe fond Conventiei europene sau ca violarea 

constatata este cauzata de erori sau vicii de procedura de o asemenea 

gravitate, incât ea pune serios in discutie rezultatul procedurii interne 

atacate. 

Potrivit lui Harris si O’Boyle este cert ca, desi situatia din statele membre era 

diferita la inceputul anilor ʼ90, in prezent, datorita Recomandarii Rec (2002) 2 si a 

practicii Curtii Europene si a Comitetului Ministrilor, „o majoritate clara a statelor 

membre ale Consiliului Europei prevede actualmente in mod expres posibilitatea  

redeschiderii cazului in urma unei hotarâri a Curtii‖
2
. 

NOTA: 2 Harris s.a., op. cit., p. 875. 

La rândul sau, C. Birsan invoca un studiu al Comitetului Director pentru Drepturile 

Omului (CDDH) al Consiliului Europei, realizat la 12 septembrie 2005 prin 

intermediul Comitetului de experti pentru ameliorarea procedurilor de protectie a 

drepturilor omului (DH – PR), pentru a concluziona ca, practic, pe diverse cai, 

toate legislatiile nationale contin dispozitii privitoare la o asemenea posibilitate in 

materie penala; majoritatea sistemelor juridice ale statelor contractante au 

introdus o asemenea posibilitate si in materie civila, iar in unele care cunosc 

separarea jurisdictiilor administrative de cele judiciare, si in materia contenciosului 

administrativ
1
. 

NOTA: 1 C. Birsan, op. cit., p. 583. 

In literatura de specialitate au fost prezentate cazuri ale statelor membre care 

permiteau redeschiderea procedurii si anterior Recomandarii (2002) 2. Legislatiile 

nationale prevedeau aceasta posibilitate in cazuri de genul: Codul norvegian de 
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procedura penala (articolul 391 par. 2); Codul penal luxemburghez, modificat in 

1981 (articolul 443 par. 5); Codul de procedura penala al Cantonului elvetian 

Appenzell – Rhodes (articolul 223 par. 4); noul articol 139 (a) al legii federale 

elvetiene privind organizarea sistemului judiciar; Codul de instructie criminala al 

Belgiei (articolul 441) etc.
2
. 

NOTA: 2 L.E. Pettiti sa.a, op. cit, p. 861. 

Desi Conventia (articolul 41) nu obliga formal statele sa repuna in discutie 

autoritatea de lucru judecat a unei decizii judecatoresti interne pe care Curtea 

Europeana a declarat-o incompatibila cu Conventia, chiar inainte de recomandarea 

citata a Comitetului Ministrilor au existat state (Austria, Belgia, Danemarca, 

Luxemburg, Malta, Norvegia, Elvetia) potrivit lui F. Sudre
3
, care au introdus in 

legislatia lor interna proceduri ad-hos de reformare a unor asemenea decizii: de 

exemplu, hotarârile „Piersak contra Belgia‖, din octombrie 1982, „Unterperinger 

contra Austria‖ din 24 noiembrie 1986, „Schuler – Zgraggen contra Elvetia‖ din 24 

iunie 1993 au antrenat redeschiderea procedurii interne. 

NOTA: 3 F. Sudre, Drept european, op. cit., p. 477. 

In cazul Frantei, Recomandarea Comitetului Ministrilor R (2002) 2, dar si impactul 

public generat de dezbaterile de la Strasbourg, in cadrul Comitetului Ministrilor, in 

jurul cauzei „Hakkar contra Franta‖, au determinat o reforma legislativa care a 

permis, in esenta, o procedura de reexaminare a unei decizii penale definitive 

considerata de Curtea Europeana contrara dispozitiilor Conventiei europene, ina 

cele situatii in care violarea constatata de catre judecatorul european antreneaza 

pentru condamnat, prin natura si gravitatea sa, „consecinte prejudiciabile pe care 

satisfactia echitabila acordata in baza articolului 41 al Conventiei, nu le-ar putea 

inlatura‖ (articolul 626.1 si urmatoarele din Codul de procedura penala)
1
. 

NOTA: F. Sudre, Drept european, op. cit., p. 477-478. 

Reforma legislativa amintita s-a realizat in iunie 2000 pe calea unui amendament 

parlamentar prezentat de deputatul Jack Lang si aprobat prin Legea nr. 2000-516 

de amendare a Codului de procedura penala. 

In cazul României, este de retinut ca in legislatia nationala au fost reglementate 

astfel de proceduri, atât in materie penala, cât si in materie civila. Astfel, prin 

Legea nr. 576/2004 a fost introdus un text  distinct, articolul 408
1
, in Codul de 

procedura penala, care prevede posibilitatea revizuirii hotarârilor judecatoresti ca 

urmare a pronuntarii unei hotarâri pe care instanta europeana „a constatat 

incalcarea  unui drept prevazut de Conventia europeana‖. Dispozitiile acestui text 
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stabilesc persoanele care pot cere revizuirea intr-o asemenea situatie, termenul in 

care se poate face cererea de revizuire (un an de la data  publicarii hotarârii Curtii 

Europene in Monitorul Oficial), posibilitatea suspendarii executarii hotarârii 

atacate, procedura acestei revizuiri si efectele sale. 

In materie civila, prin Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 58/2003 a fost 

introdus in articolul 322 din Codul de procedura civila la punctul 9 un nou motiv 

de revizuire a unei hotarâri judecatoresti civile definitive si inrevocabile, revizuire 

ce poate fi ceruta in cazul in care instanta europeana a constatat existenta unei 

incalcari a drepturilor garantate de Conventie, incalcare „datorata unei hotarâri 

judecatoresti interne, iar consecintele grave ale acestei incalcari continua sa se 

produca si nu pot fi remediate decât prin reviziuirea hotarârii pronuntate‖. Aceasta 

revizuire poate fi cerutp in termen de trei luni de la data publicarii in Monitorul 

Oficial a hotarârii instantei europene, conform noului alineat 3 al articolului 324 

din Codul de procedura civila. 

In practica s-a constatat ca redeschiderea procedurilor interne poate interveni: 

 ca urmare a exigentei exprimate de insasi Curtea Europeana in 

dispozitivul hotarârii, o situatie care statistic este ceva mai putin intâlnita 

pâna in prezent, dar fata de care exista o tendinta ascendenta in 

preferintele Curtii; 

 intre momentul hotarârii pe fond si cel al pronuntarii asupra justei 

despagubiri (articolul 41), moment deliberat amânat in unele situatii de 

Curte si care da prilejul autoritatilor nationale sa reactioneze; 

 in cursul procedurii de executare aflata sub controlul Comitetului 

Ministrilor, in cele mai multe dintre situatii. 

In primul caz, Luzius Winldhaber, fostul presedinte al Curtii Europene a 

Drepturilor Omului, citeaza o serie de cauze in care Curtea  Europeana s-a 

pronuntat in favoarea redeschiderii procedurilor interne chiar in cuprinsul 

hotarârii, ca modalitate adecvata de remediere  a situatiei individuale conform 

principiului „restitutio in integrum‖
1
. 

NOTA: 1 L. Wildhaber, „The execution of judgements of the European Court of 

Human Rights: recent developments‖, in Common values in International Law, 

N.P. ENGEL VERLAG, Kehl, Germania, 2006, p. 679. 

Potrivit lui Wildhaber, Curtea Europeana, in contextul specific al cazurilor privind 

Turcia referitoare la independenta si impartialitatea curtilor de securitate a statului, 
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a indicat in cazul „Gençel contra Turcia‖ din 23 octombrie 2003 (nepublicat) ca, in 

principiu, cea mai adecvata forma de redresare ar fi posibilitatea oferita 

reclamantului de rejudecare a procesului fara intârziere, daca reclamantul 

doreste acest lucru”. 

Acelasi autor citeaza si cauza „Somogyi contra Italia‖ din 18 mai 2004, in care 

Cureta a adoptat o pozitie similara. 

In cauza „Öcalan contra Turcia‖ din 22 mai 2005, Marea Camera afirma, pe 

aceeasi linie, ca atunci când un individ a fost condamnat de  catre o curte care nu 

intruneste exigentele Conventiei de independenta si impartialitate, o rejudecare a 

procesului sau o redeschidere a cauzei, daca este solicitata, reprezinta in 

principiu o masura adecvata de redresare a violarii Conventiei in plan individual. 

si E.L. Abdelgawad considera redeschiderea procedurii judiciare interne, 

atunci când a fost recomandata de Curtea Europeana, drept o masura 

individuala corespunzatoare de „restitutio in integrum‖ si citeaza cauza „Csikos 

contra Ungaria‖ privind violarea  articolului 6 par. 1 al Conventiei
1
. Autoarea face 

referire la Rezolutia CM/Res DH (2008) 72 adoptata de Comitetul Ministrilor in 

cursul procedurii de executare, care mentioneaza faptul ca „afacerea a fost 

redeschisa in fata Curtii regionale din Eger‖. Acelasi autor face trimite si la 

cazurile „De Almedia Azevedo contra Portugalia‖ din 23 ianuarie 2007 si „Du Roy 

et Malaurie contra Franta‖, in care rezolutiile adoptate de Comitetul Ministrilor in 

cursul procedurii de executare confirma radierea  dispozitiilor neconforme din 

cazierul judiciar al reclamantilor urmare  consideratiilor din dispozitivul hotarârilor 

Curtii Europene
2
. 

NOTA: 1 E.L. Abdelgawad, „L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme (2008)‖ in Revie trimestrielle des Droits de lʼHomme nr. 79 

din 1 iulie 2009, Nemesis-Bruylant, p. 662. 

NOTA: 2 Ibidem. 

Autorul citat mentioneaza si hotarârea „Lungoci contra România‖ din 26 ianuarie 

2006, referitoare la violarea dreptului de acces la justitie, in care Curtea noteaza ca 

redeschiderea procedurilor este posibila in România si ca statul ar trebui sa asigure 

realizarea acestei proceduri, daca reclamantul doreste acest lucru
3
. 

NOTA: 3 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 24. 

Pe de alta parte, in legatura cu celelalte doua categorii de situatii mentionate mai 

sus, in care poate interveni redeschiderea procedurii interne, F. Sundberg
4
 este de 

parere ca „redeschiderea cazurilor ilustreaza bine faptul ca exista competente ale 
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Curtii si Comitetului Ministrilor care se suprapun. Uneori, redeschiderea a fost 

decisa inainte ca Cureta sa adopte decizia sa privind satisfactia echitabila, ca in 

cazuk, „Barbera, Messegué si Jabardo‖ sau „Schuler – Zgragge contra Elvetia‖. 

Alteori, redeschiderea a fost realizata numai subsecvent, atunci când 

Comitetul supraveghea executarea  corespunzatoare, ca de exemplu in cazul 

„Unterperinger contra Austria‖, „Open Door and Dublin Well contra Irlanda‖, „Z 

contra Finlanda‖, „Jersild contra Danemarca‖ sau „Welch contra Marea Britanie‖. 

NOTA: 4. F. Sundberg, Control of execution of decisions under the ECHR 

European Commisssion for Democracy Through Law, CDL – JU (99) 29 

Restricted, Strasbourg, 8 decembrie 1999, p. 9 

Este de semnalat, in acest context, cazuistica româneasca in materia redeschiderii 

procedurii interne, consemnata in cursul procedurii de executare supusa 

controlului Comitetului Ministrilor. 

E.L. Abdelgawad citeaza doua cazuri românesti
2
. Face referire mai intâi la cauza 

„Partidul Comunistilor (Nepeceristi) si Ungureanu contra România‖, in care 

România a fost condamnata de Curtea Europeana pentru incalcarea articolului 11 

datorita interzicerii unui partid politic. Autoarea trimite la textul Rezolutiei
2
 

adoptate de Comitetul Ministrilor in cursul procedurii de executare, in care ase 

afirma ca „al doilea reclamant a solicitat si a obtinut revizuirea deciziei judiciare 

din 1996 de refuz al inregistrarii formatiunii sale politice. Tribunalul Bucuresti a 

acceptat la 9 februarie 2006 solicitarea de revizuire si a ordonat inregistrarea 

partidului reclamantului ca partid politic‖. 

NOTA: 2 Rezolutie CM/Res DH (2008) 16 din 27 martie 2008. 

Autoarea amintita mentioneaza totodata ca o reexaminare judiciara a fost acceptata 

si in cauza „S.C. MASINIEXPORTIMPORT INDUSTRIAL GRUP S.A. contra 

România, atunci când Curtea Europeana a condamnat România pentru violarea 

articolului 6 par. 1 din cauza anularii unei decizii judecatoresti definitive datorita 

actiunii Procurorului General
3
. 

NOTA: 3 A se vedea Rezolutia CM/Res DH (2008) 87 din 8 octombrie 2008, care 

citeaza decizia din 27 noiembrie 2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin care 

este acceptata cererea in revizuire formulata de societatea reclamanta. 

Am prezentat, „in extenso‖ problematica redeschiderii procedurilor interne in 

baza unei hotarâri de condamnare pronuntate de Curtea Europena datorita 

relevantei acestei tematici pentru procedura de executare si control realizat de 

Comitetul Ministrilor. 
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Acesta din urma supravegheaza, dupa cum mentionam anteerior, si aspectele 

privind executarea masurilor cu caracter individual, inclusiv cele care decurg 

din respectarea principiului „restitutio in integrum”. Redeschiderea 

procedurilor face parte integranta din acest proces, iar Comitetul Ministrilor 

conditioneaza adoptarea rezolutiei finale de modul in care statul condamnat 

reactioneaza ordinea juridica interna. 

Mai mult, Comitetul Ministrilor considera in prezent ca o executare 

corespunzatoare in anumite cauze penale implica, in baza principiului prezumtiei 

de nevinovatie, nu doar redeschiderea procedurilor interne, ci si eliberarea 

reclamantilor, ca parte integranta a  dreptului la reparatie, desigur in absenta 

oricaror ratiuni constrângatoare care ar justifica continuarea detentiei pâna la 

finalizarea procesului
1
. 

NOTA: 1 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 22-23. 

 

7. Rolul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei in executarea 

hotarârilor Curtii Europene 

Conventia europeana nu prevede explicit vreun rol in procedura de executare a 

hotarârilor Curtii Europene pentru Adunarea  Parlamentara. Cu toate acestea, 

practica ultimilor ani a consacrat un rol politic, de „presiune pozitiva‖ asupra 

statelor vizate si de asistenta pentru Comitetul Ministrilor. 

Intr-adevar, Rezolutia 1226 adoptata in 2000 de Adunarea Parlamentara cu privire 

la executarea hotarârilor Curtii Europene a decis inscrierea pe ordinea de zi a 

Adunarii si dezbaterea cu regularitate a acestei teme. Preocuparea forului 

mentionat decurge din gradul extrem de ridicat de incarcare a Curtii cu zeci de mii 

de dosare si necesitatea rationalizarii procedurilor, inclusiv cea de executare  a 

hotarârilor, dar si din reticenta unor state de a da curs solicitarilor Comitetului 

Ministrilor de executare a hotarârilor de comdamnare intr-un termen rezonabil, 

unele dintre aceste spete fiind cauze cu o anumita incarcatura politica. Cel mai des 

evocata la acest capitol a fost conduita Turciei in procedura de executare care a 

urmat condamnarii sale in afacerea „Loizidou‖. 

Prsiunile politice facute prin mijloace publice, inclusiv avertizarea cu initierea unor 

proceduri de monitorizare speciala a statelor „recalcitrante‖, pot contribui in final 

la accelerarea executprii hotarârilor pronuntate de Curtea Europeana. 

Chiar inainte de de Rezolutia (2000) 1226, implicarea Adunarii Parlamentare in 

procesul generic de control al executarii hotarârilor Curtii Europene a primit drept 
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fundament instructiunile adresate de plenul Adunarii Comisiei de afaceri juridice si 

drepturile omului, prin intermediul Ordinului Comisiei de afaceri juridice i 

drepturile omului, prin intermediul Ordinului nr. 485 (1993). Aceste instructiuni 

solicitau Comisiei mentionate sa prezinte rapoarte „atunci când apar probleme pe 

tema situatiei drepturilor omului in statele membre, inclusiv in ceea ce priveste 

conformarea acestora cu hotarârile Curtii Europene‖. 

Totodata, aceasta competenta „sui generis‖ a fost consolidata prin Ordinul 488 

(1993) de introducere a procedurii de monitorizare, extins prin Ordinul nr. 508 

(1995) la onorarea angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei. 

Ulterior, dupa adoptarea Rezolutiei (2000) 1226, Adunarea a decis sa acorde un 

mandat nelimitat in timp Comisiei afacerilor juridice pentru a continua activitatea 

in acest domeniu. In baza Rezolutiei 1268 (2002), Adunarea a solicitat Comisiei sa 

actioneze in special pentru „aducerea la zi a situatiei executarii hotarârilor si pentru 

a o informa atunci când considera necesar‖. Acordarea unui mandat nelimitat in 

timp unei comisii a Adunarii reprezinta o exceptie de la Regula 25.3 din Regulile 

de procedura
1
, care subliniaza importanta deosebita acordata subiectului

2
. 

NOTA: 1 Regula mentionata stabileste termenul de doi ani pentru finalizarea unui 

raport al Comisiei interesate. 

NOTA: 2 A. Drzemczewski, „The Parliamentary Assembly’s involvement in the 

supervision of the Judgements of the Strasbourg Court‖, in the Netherlands 

Quarterly of Human Rights, vol. 28/2, Netherlands Institute of Human Rights, 

2010, p. 167‖. 

Mai mult, Comisia mentionata a fost mandatata de plenul Adunarii prin Rezolutia 

1516 (2006) sa aiba o implicare crescuta in procesul de control al executarii 

hotarârilor, in special in cazurile care privesc probleme majore de ordin structural 

sau in care intârzierile inregistrate in procesul de executare sunt inacceptabile. 

Pe cale de consecinta, incepând cu 2000 Adunarea Parlamentara a adoptat sase 

rapoarte si rezolutii si cinci recomandari pe aceasta tema, având ca scop declarat 

dorinta de a ajuta statele sa se conformeze pe deplin hotarârilor Curtii Europene. 

Cazurile au fost selectate in baza a trei criterii: timpul scurs de la decizia Curtii; 

existenta unei rezolutii interimare a Comitetului Ministrilor; importanta chestiunii 

ridicate de speta. Al treilea criteriu mentionat a dat nastere la doua rapoarte 

specifice (din cele sase adoptate de Adunare) cu privire la Turcia. 

Ca si evolutii de data recenta, in ianuarie 2009, Comisia afacerilor juridice si 

drepturile omului a mandatat noul raportor al Adunarii Parlamentare (desemnat 
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anterior, in ianuarie 2007) sa elaboreze un nou raport, in baza unor vizite 

programate in opt state (Bulgaria, Grecia, Italia, Republica Moldova, România, 

Federatia Rusa, Turcia si Ucraina) considerate ca având probleme legate de viteza 

redusa a procesului de executare a hotarârilor si/sau dificultati privind 

(ne)executarea hotarârilor
1
. 

NOTA: 1 A. Drzemczewski, The Parliamentary Assembly’s, op. cit., p. 167. 

Rezolutia (2000) 1226 si cele care au urmat ofera in mod concret o paleta larga de 

mijloace de actiune: 

 aducerea in atentia publicului larg a modului in care statele executp 

hotarârile Curtii; 

 dezbaterea la intervale regulate, pe parcursul uneia dintre cele patru 

sesiuni plenare anuale, a problematicii in discutie; 

 adoptarea de recomandari adresate Comitetului Ministrilor sau statelor 

condamnate cu privire la executarea unor hotarâri: 

 invitarea delegatiilor parlamentare ale statelor in cauza
2
 de a face tot 

posibilul pentru a obtine executarea rapida si eficace a hotarârilor 

instantei europene; 

NOTA: Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) este compusa din 

membri ai Parlamentelor nationale ale statelor membre, desemnati de acestea 

potrivit regulamentelor lor si care formeaza delegatia nationala la APCE. 

 invitatia adresata ministrului de justitie sau altui ministru din guvernul 

statului in discutie sa dea explicatii personal in plenul Adunarii, in caz de 

refuz de executare sau de durata excesiva a executarii unei hotarâri a 

Curtii Europene; 

 dezbaterea de urgenta a unor situatii speciale, daca situatia o impune; 

 deschiderea unei proceduri specifice de monitorizare; 

 in caz de esec al acestor masuri, luarea in considerare a altor masuri de 

constrângere politica prevazute de Regulamentul interior al Adunarii 

si/sau recomandarea adresata Comitetului Ministrilor de a utiliza 

impotriva statului in cauza dispozitiile articolului 8 din Statutul 

Consiliului Europei, care permit, in anumite conditii, suspendarea sau 

chiar executarea unui stat din Organizatie
3
. 

NOTA: 3 C. Birsan, op. cit.., p. 603. 
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Statele sunt responsabile pentru implementarea efectiva a Conventiei europene, 

ceea ce implica responsabilitatea impartita a tuturor autoritatilor (executivul, 

justitia si legislativul) pentru a preveni sau remadia violarile drepturilor omului la 

nivel national. Din punctul de vedere al legislativului, rolul sau se refera atât la 

asigurarea compatibilitatii proiectelor de lege cu dispozitiile Conventiei europene, 

cât si uletrior, in procedura post-condamnare la Curtea Europeana, atunci când 

eventual se pune problema unor reforme legislative la capitolul masuri cu caracter 

general de adoptat in baza hotarârii de condamnare. Or, având in vedere rolul dual 

al parlamentarilor nationali in discutie – membri ai parlamentelor nationale si ai 

APCE – se poate intelege mai bine importanta actiunii Adunarii Parlamentare
1
. 

NOTA: 1 A. Drzemczewski, The Parliamentary Assembly’s, op. cit., p. 173. 

In concluzie, desi Adunarea Parlamentara nu a fost desemnata drept organ pentru 

controlul executprii hotarârilor Curtii (cu exceptia, poate, a procedurii speciale de 

monitorizare a statelor membre desfasurata prin Comisia de monitorizare a 

angajamentelor), APCE si parlamentele nationale ale statelor membre pot si au in 

practica o contributie importanta la executarea rapida si eficace a hotarârilor Curtii 

Europene. Practica ultimilor ani arata ca Adunarea are un rol tot mai consistent in 

avansarea de solutii in cauze care implica intârzieri in executare si situatii de 

neexecutare. Exemple pozitive se pot regasi in spete legate de neplata satisfactiei 

echitabile
2
, redeschiderea procedurilor interne

3
 sau promovarea unor necesare 

erforme constitutionale sau legislative pentru prevedenirea unor incalcari similare 

ale Conventiei europene
4
. 

NOTA: 2 A se vedea reactia APCE la propunerea raportorului E. Jurgens fata de 

situatiile aparute in cauzele „Stran etc. contra Grecia‖ si „Loizidou contra urcia‖, in 

contextul adoptarii raportului si rezolutiei APCE (2000) 1226. 

NOTA: 3 A se vedea cazurile „Hakkar contra Franta‖ din 8 octombrie 2002 si 

„Zana contra Turcia‖, din 25 noiembrie 1997. 

NOTA: 4 A se vedea rezolutiile APCE 1380 (2004) si 1381 (2004) pe tema 

„fortele de securitate si violarea dreptului la libera exprimare in Turcia‖. 

Acest rol a fost, de altfel, confirmat explicit in cadrul Conferintei la nivel inalt 

privind viitorul Curtii Europene a Drepturilor Omului, organizata Interlaken (18-19 

februarie 2010) sub presedintia elvetiana a Comitetului Ministrilor Consiliului 

Europei. 

Documentul final „subliniaza natura subsidiara a mecanismului stabilit de 

Conventie si, mai ales, rolul fundamental pe care autoritatile nationale, respectiv 
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guvernele, curtile de justitie si parlamentele, trebuie sa il joace in garantarea si 

protejarea drepturilor omului la nivel national‖
1
. 

NOTA: 1 A se vedea in „Proceedings – High level Conference on the future of the 

European Cour of Human Rights‖, Interlaken, 18-19 februarie 2010, Council of 

Europe 2010, p. 119. 

 

8. Controlul Curtii Europene asupra executarii hotarârilor sale 

Doctrina mai veche si practica anterioara a Curtii Europene atribuiau Comitetului 

Ministrilor o competenta exclusiva in materia supravegherii executarii hotarârilor 

Curtii, plecând de la dispozitiile clare ale articolului 46 par. 2 din Conventie: 

„Hotarârea definitiva a Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor, care 

supravegheaza executarea ei‖. 

Asa cum sugeram anterior, evolutiile jurisprudentei Curtii Europene, dar si cele 

conventionale, referitoare la adoptarea si intrarea  in vigoare a Protocolului 14, au 

schimbat intr-o anumita masura situatia din prezent. 

Influenta exercitata de Adunarea Parlamentara si implicarea Bexplicita, tot mai 

frecventa, a Curtii Europene in controlul executarii hotarârilor instantei europene 

sunt principalele doua evolutii inregistrate in domeniu in ultimii ani. 

 

8.1 Metode clasice de control folosite de Curte 

Controlul efectuat de Curte este, inainte de toate, de natura preventiva.In ciuda 

caracterului declarativ al hotarârilor sale si in absenta fortei executorii directe, 

Curtea isi clarifica in prezent tot mai des obiectul deciziei sale. De exemplu, in 

cazurile „Kruslin‖ si „Huvig‖ contra Franta, hotarârile ofera un ghid semnificativ 

pentru legislatia nationala
1
. Principiul potrivit caruia Curtea nu prescrie mijloacele 

prin care se poate executa hotarârea devine astfel, in buna masura, formal. 

NOTA: 1 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 46. 

Primele indicatii pe aceasta linie apar in legatura cu interferenta cu dreptul de 

proprietate, atunci când Curtea statueaza ca „cea mai buna forma de reparatie ar fi 

in principiu ca statul sa returneze terenul‖
2
. In cauza „Papamichalopoulos si altii 

contra Grecia‖ (similar „Brumarescu contra România‖), Curtea face un pas inainte, 

oferind statului o alternativa: fie „restitutio in integrum”, fie o justa 

compensatie pecuniara. 

NOTA: 2 Hotarârea „Hentrich contra Franta‖ (fostul articol 50) din 3 iulie 1995. 
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Exigenta inapoierii proprietatii devine mai coercitiva atunci când este inclusa in 

partea operativa a hotarârii
3
. 

NOTA: 3 Hotarârea Sectiei a III-a in cazul „Raicu contra România‖ din 19 

octombrie 2006. 

Pe de alta parte, am prezentat anterior in detaliu practica mai recenta a Curtii prin 

care aceasta recomanda tot mai des redeschiderea procedurilor judiciare interne in 

baza unei hotarâri de condamnare pronuntate de Curtea Europeana, ca mijloc 

adecvat de reparatie a situatiei individuale, atunci când reclamantul solicita acest 

lucru. Aceasta recomandare este inclusa tot mai frecvent in partea operativa a 

hotarârii‖
4
. 

NOTA: 4 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 47. 

Astfel de recomandari au fost, in prezent, extinse si la masurile cu caracter 

general, iar procedura „hotarârii pilot‖ a deschis drumul unei utilizari largi a 

puterilor de recomandare ale Curtii. Vom detalia separat acest aspect. 

Pe de alta parte, aminteam anterior faptul ca Curtea a utilizat uneori tehnica 

disocierii hotarârii de fond de cea care stabileste justa  despagubire. In acest fel, 

poate acorda interesat timp pentru executarea hotarârii si, daca reactia acestuia se 

dovedeste nesatisfacatoare, poate acorda si satisfactie echitabila. Am citat anterior 

la acest punct hotarârea Curtii in cauza „Schuler-Zgraggen contra Elvetia‖. 

 

8.2 Procedura „cazului pilot” 

Introducerea procedurii „cazului pilot‖ este o extensie a practicii Curtii de a face 

recomandari. 

In cauzele a caror executare este supervizata de Comitetul Ministrilor, se apreciaza 

ca aproximativ 95% nu sunt cazuri pilot
1
. 

NOTA: Ibidem, p. 48. 

Hotarârea pronuntata de Curte in cauza „Broniowski contra Polonia‖ la 22 iunie 

2004 marcheaza un moment important in dezvoltarea jurisprudentei sale referitoare 

la aplicarea corelata a dispozitiilor articolelor 46 si 46 din Conventie, prin aceea ca 

instanta europeana intelege sa indice
2
 statului in cauza masuri generale concrete, 

de natura sa conduca la solutionarea in plan national a litigiilor având acelasi 

obiect. 

NOTA: 2 F. Sudre si C. Birsan folosesc termenul „indica‖ in timp ce E.L. 

Abdelgawad pe cel „recomanda‖. 
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In speta, reclamantul solicita despagubiri pentru bunurile pe care fusese obligat sa 

le abandoneze „dincolo de Bug‖, in circumstantele legate de cel de-al Doilea 

Razboi Mondial. 

In acelasi timp, este de mentionat ca aceasta situatie privea  aproximativ 80.000 de 

persoane care, in mod similar, fusesera obligate sa-si abandoneze intre 1944-1953 

proprietatile in regiunea citata, respectiv in provinciile estice ale Poloniei de 

dinainte de razboi, 

Curtea a decis sa inghete examinarea unor cauze similare aflate pe rol pâna la 

adoptarea masurilor de remediere in plan intern. In acest  caz, Marea Camera a 

stabilit ca problema compensatiei in baza articolului 41 era prematur a fi decisa, 

tehnica folosita, cum aminteam, pentru a pune presiune asupra statului pentru 

rezolvarea cuprinzatoare a problemei despagubirii. In conformitate cu hotarârea 

Marii Camere din 28 septembrie 2005, care consfintea intelegerea amiabila antre 

parti, aceasta a reprezentat o pozitie logica consecventa cu principiul subsidiaritatii 

in sistemul european si care ofera statului optiunea de a adopta masurile 

individuale necesare (pecuniare sau non-pecuniare) in acelasi timp cu masurile 

generale. 

In iulie 2005, Polonia a adoptat o noua legislatie care fixa pragul de 20% din 

valoarea proprietatii cu titlu de despagubire, solutie care a fost agreata de Curtea 

Europeana.Acest lucru a stat la baza atât a intelegerii amiabile intre parti, acceptata 

prin decizia Curtii Europene din 28 septembrie 2005, cât si a radierii de pe rol, mai 

intâi la 4 decembrie 2007 a doua cazuri similare si, ulterior, a altor 110 cauze si, 

respectiv, alte 176, ultimele la 10 iunie 2008. Alte plângeri similare, care au 

continuat sa fie depuse la Strasbourg, vorm urma in mod sigur o soarta similara. 

Subsecvent, si examinarea cauzei „Broniowski‖ la Comitetul Ministrilor a fost 

incheiat printr-o rezolutie finala, care a tinut cont de  toate aspectele cu caracter 

individual si general prezentate. 

Sintetitzând, procedura „hotarârilor/cauzelor pilot” dezvoltata in ultimii ani 

vizeaza facilitarea executarii, cu mijloace adecvate  in plan intern, a unor grupuri 

de cazuri similare, repetitive, care pun in evidenta deficiente sistemice sau 

structurale. Scopul procedurii este de a ajuta autoritatile nationale sa elimine 

problema structurala care a generat un numar mare de cauze identitce pe rolul 

Curtii, prin adoptarea masurilor adecvate cu caracter general. 

Printr-o „hotarâre pilot‖ Curtea Europeana: 

 determina daca s-a incalcat un drept din Conventia europeana; 
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 identifica disfuctionalitatea interna care a stat la baza incalcarii dreptului; 

 da indicatii (recomanda) autoritatilor nationale cu privire la maniera in 

care disfunctionalitatea trebuie eliminata; 

 sprijina statul intersat in scopul crearii unui recurs intern efectiv, apt sa 

fie un remediu in cauze similare. 

Curtea stabileste, de regula, un calendar pentru indeplinirea unei serii de masuri in 

scopurile sus-mentionate, timp in care examinarea cauzelor de acelasi timp este 

inghetata. 

Este interesant de precizat ca din datele oficiale disponibile la Curtea Europeana, in 

prezent, s-ar afla pe rol peste 1.000 de cazuri similare. In peste 150 de hotarâri 

Curtea a constatat incalcari similare ale Conventiei europene a drepturilor omului. 

Si România se afla in prezent in situatia unor „hotarâri pilot‖. Dupa 1999, Curtea s-

a pronuntat de mai multe ori asupra ineficacitatii dispozitiilor interne succesive ale 

mecanismului de restituire a proprietatilor nationalizate in perioada comunista sau 

de despagubire in absenta restituirii. 

Incepând cu hotarârile „Viasu‖
1
, „Katz‖

2
 si „Faimblat‖

3
 contra România, Curtea 

Europeana a statuat asupra existentei unei probleme structurale a acestui 

mecanism, sugerând adoptarea unor masuri legislative, administrative si bugetare, 

corespunzatoare masurilor cu caracter general, necesare pentru solutionarea acestei 

probleme sistemice. 

NOTA: 1 Hotarârea Curtii Europene din 9 decembrie 2008 

NOTA: 2 Hotarârea Curtii Europene din 20 ianuarie 2009. 

NOTA: 3 Hotarârea Curtii Europene din 13 ianuarie 2009. 

Literatura de specialitate subliniaza, totusi, ca noua orientare a Curtii Europene nu 

duce lipsa de critici, cu atât mai mult cu cât aceasta  nu este inscrisa explicit in 

Conventie. 

In Marea Camera, cauza „Hutten – Czypska contra Polonia‖ a prilejuit 

judecatorului Zagrebelski o opinie separata. Acesta nu a pus sub semnul indoielii 

efectul „erga omnes‖ al hotarârilor Curtii Europene, dar si-a exprimat preocuparea 

ca metoda „hotarârii pilot‖ poate perturba echilibrul dintre Curte si Comitetul 

Ministrilor si poate genera gresala „deplasarii‖ Curtii pe un teren politic
4
. E.L. 

Abdelgawad citeaza pozitia guvernului Italiei in fata Marii Camere in cazul 

„Sjedovic‖. Autoritatile itaniene „nu se opun in principiu indicatiilor destul de 

detaliate ale Curtii privind masurile cu caracter  general ce ar trebui luate in acest 



156 
 

caz. Totuti, noua practica promovata de Curte angajeaza riscul de anulare a 

principiului potrivit caruia statele erau libere sa aleaga metodele de executare a 

hotarârilor. Aceasta orientare contravine totodata spiritului Conventiei si nu are o 

baza juridica clara‖
5
. Conform guvernului italian, aceasta interpretare a fost 

confirmata de Protocolul 14 si o lectura „ad litteram‖ a rezolutiei corespunzatoare 

a Comitetului Ministrilor
6
. 

NOTA: 4 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 52. 

NOTA: 5 Par. 115-118 ale Hotarârii Curtii Europene in cauza „Sjdovic contra 

Italia‖ din 1 martie 2006. 

NOTA: 6 Rezolutia (2004) 3 a Comitetului Ministrilor. 

Si alte state au obiectat la indicatiile date de Curte, odata ce ele exced scopul 

procedurilor „cazului pilot‖, cu atât mai mult cu cât insasi Curtea a statuat, 

incepând cu cauza „Broniowski‖, ca indicatiile referitoare la astfel de masuri 

reprezinta o exceptie si se raporteaza la probleme sistemice pe o scara larga. Astfel 

de pozitii a exprimat guvernul Finlandei in cauza „Johansson‖ din 6 septembrie 

2007, dar si judecatorul Fura-Sandström in opinia partial dizidenta exprimata in 

cazul „L contra Lituania‖ din 11 septembrie 2007. 

Este, de aceea, necesar sa subliniem ca aceasta procedura este un mecanism folosit 

de Curte in serviciul Comitetului Ministrilor si al statelor pentru mai buna 

executare a hotarârilor in anumite cauze. Ea nu modifica niciodata obligatia 

autoritatilor nationale de adoptare a masurilor generale ca urmare a unei hotarâri de 

condamnare. 

 

8.3 Inovatiile introduse de Protocolul 14 

Odata cu intrarea in vifoare a Protocolului 14, cele mai importante schimbari 

aduse sistemului Conventiei vizeaza domeniul executarii hotarârilor Curtii 

Europene. Ratiunea introducerii acestor schimbari se raporteaza la necesitatea 

garantarii eficacitatii pe termen lung a Curtii, confruntata in special cu un grad 

de incarcare ridicat
1
. 

NOTA: Harris s.a., op. cit., p. 883. 

Protocolul 14 ofera Comitetului Ministrilor doua mari pârghii in fata Curtii 

Europene. In acest fel, Curtea vine in ajutorul Comitetului in situatia unor 

probleme legate de interpretarea obiectului hotarârii sau daca un stat nu 

executa hotarârea. 
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8.3.1. Sesizarea Curtii in situatia unei probleme de interpretare 

In conformitate cu noul articol 46 par- 3, aceasta actiune este menita sa gestioneze 

o problema care a fost bine identificata in doctrina si practica: lipsa claritatii unei 

hotarâri este, uneori, in defavoarea unei executari adecvate. 

In esenta, cazul poate fi transmis la Curte numai de Comitetul Ministrilor si nu de 

reclamant sau statul interesat. Decizia se ia cu o majoritate de doua treimi, care, 

conform raportului explicativ al Protocolului 14, trebuie sa rezulte „folosindu-se cu 

retinere aceasta posibilitate, pentru a nu supraincarca Curtea‖. 

Nu este fixat niciun termen limita pentru aceasta, lucru care rezulta si din raportul 

explicativ, din moment ce nevoia de interpretare poate aparea dupa o perioada 

lunga de la data la care a fost adoptata hotarârea. Cu toate acestea, in doctrina se 

considera
1
 ca solicitarea nu ar mai putea fi facuta daca adoptarea rezolutiei finale 

de catre Comitetul Ministrilor prin care se constata executarea hotarârii. Aceasta 

procedura ar trebui, in consecinta, sa fie folosita mai degraba in cazuri izolate, in 

care Curtea nu a avut prilejul sa isi clarifice jurisprudenta prin hotarâri subsecvente 

sau nu a indicat masuri cu caracter genera, ca in ipoteza „cazului pilot‖ de tip 

„Broniowski‖. 

NOTA: 1 C. Birsan, op. cit., p. 606. 

In concluzie, procedura va permite obtinerea din partea Curtii a semnificatiei 

precise a ceea ce a dispus instanta europeana anterior si, prin aceasta, va facilita 

procesul supravegherii executarii hotarârii de catre Comitetul Ministrilor. 

 

8.3.2. Sesizarea Curtii pentru neexecutarea hotarârii 

Aceasta procedura a fost recunoscuta doar recent in sistemul conventional de la 

Strasbourg. Din punct de vedere istoric, anterior Protocolului 14 Curtea a refuzat 

intotdeauna sa identifice un stat care  incalca articolul 46 al Conventiei. In timp ce 

cauza „Olsson contra Suedia‖ din 27 noiembrie 1992 Curtea s-a marginit sa indice 

problema, in cazul „MEHEMI (nr. 2) contra Franta‖ din 10 aprilie 2003 si-a 

declinat in mod clar competenta. 

Modificarile introduse prin Protocolul 14 in noul articol 46 par. 4 si 5 sunt 

considerate cele mai semnificative schimbari promovate de reforma mentionata
2
. 

NOTA: 2 E.L. Abdelgawad, The execution, op. cit., p. 56. 

Potrivit par. 4, in situatia in care Comitetul Ministrilor considera ca un stat 

contractant refuza sa se conformeze unei hotarâri definitive a instantei europene, el 

poate ca, dupa ce a pus statul respectiv in intârziere, sa decida cu o majoritate de 
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doua treimi de membrii sai sa sesizeze Curtea cu privire la problema respectarii de 

catre statul mentionat a obligatiei care ii revine in temeiul articolului 46 par. 1. 

La rândul sau, noul paragraf 5 dispune ca, daca in urma acestei sesizari Curtea 

constata o incalcare a dispozitiilor articolului 46 par. 1, ea va trimite cauza 

Comitetului Ministrilor pentru ca acesta sa examineze masurile care se impun in 

situatia astfel creata; dimpotriva, daca instanta europeana constata ca nu s-a produs 

o asemenea incalcare, ea va transmite cauza Comitetului Ministrilor, care va decide 

incetarea supravegherii executarii hotarârii in discutie. 

Titularul procedurii este, si in acest caz, exclusiv Comitetul Ministrilor si nu partile 

implicate direct in cauza, iar decizia se adopta cu majoritate calificata, sub forma 

unei rezolutii interimare. 

Competenta solutionarii cauzei apartine Marii Camere, iar procedura se va finaliza 

printr-o hotarâre. 

Raportul explicativ al Protocolului 14 precizeaza ca aceasta procedura in 

constatarea neexecutarii unei hotarâri a Curtii nu are ca scop redeschiderea 

examinarii de catre instanta europeana a problemei existentei incaclarii 

dreptului garantat de Conventie, problema asupra careia s-a pronuntat in prima 

sa hotarâre; ceea ce se discuta in cadrul noii proceduri este atitudinea statului in 

cauza cu privire la obligatia de a se conforma hotarârilor Curtii, atât cu privire 

la masurile cu caracter individual, cât si referitor la cele cu caracter general. 

Autorii Protocolului 14 au considerat ca „presiunea politica‖ pe care ar constitui-o 

o astfel de actiune ar putea fi suficienta pentru a determina statul in cauza sa 

execute hotarârea in discutie
1
. 

NOTA: 1 Par. 99 al Raportului explicativ al Protocolului 14. 

Privita in ansamblul ei, noua procedura se infatiseaza ca o modalitate de realizare 

a unei presiuni de ordin politic si juridic. 

Aceasta cale de „recurs‖ are caracter politic, pentru ca titularul ei este un 

organism politic. In acelasi timp, are si caracter juridic, prin aceea ca eventuala 

neexecutare va fi constatata de instanta europeana printr-o hotarâre pronuntata 

de Marea Camera. Hotarârea Curtii insa doar va constata eventuala neexecutare; 

intra in sarcina Comitetului Ministrilor sa decida masurile ce urmeaza sa fie 

aplicate statului in cauza, in lumina dispozitiilor pertinente ale Statului Consiliului 

Europei. 
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Este avuta in vedere aplicarea dispozitiilor articolului 8 din Statut, adica 

suspendarea dreptului de vot in Comitetul Ministrilor si respectiv excluderea din 

Organizatie, ca sanctiuni extreme. 

In concluzie, noul text al articolului 46 adauga in paragrafele 4 si 5 o posibilitate 

de presiune suplimentara exercitata asupra statului in cauza, prin mijloace 

conjugate ale instantei europene (hotarârea constatatoare a neexecutarii) si 

Comitetului Ministrilor (masurile pe care le va decide ca urmare a hotarâri). 

Aceasta procedura vine in sprijinul si consolideaza competenta Comitetului 

Ministrilor de supraveghere a executarii hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor 

Omului, astfel cum este statuata in articolul 46 par. 2 al Conventiei europene. 

 

CAPITOLUL V 

Executarea unor hotarâri pronuntate de Curtea Europeana impotriva 

României 

 

1. Consideratii introductive 

Dupa cum se cunoaste, România este parte la Conventia europeana a drepturilor 

omului din 20 iunie 1994. De atunci si pâna la inceputul anului 2009, conform 

statisticilor publice ale Grefei Curtii Europene, România a inregistrat un numar 

total de 480 de hotarâri, din care 431 hotarâri de condamnare, pentru incalcarea cel 

putin a unui articol din Conventia europeana, 12 hotarâri in care plângerea 

reclamantului a fost respinsa, 21 de intelegeri amiabile/radieri de pe rol si 16 alte 

tipuri de hotarâri (satisfactie echitabila, revizuiri etc.). 

In 2008, România s-a aflat pe locul 3, dupa Federatia Rusa si Turcia, atât din 

punctul de vedere al numarului de plângeri (aproximativ 9% din numarul total de 

cauze aflate pe rolul Curtii), cât si al celui de condamnari. 

Majoritatea lor vizeaza grupuri mari de cauze repetitive, printre care se disting cele 

privind incalcarea dreptului de proprietate, neexecutarea sau executarea tardiva a 

hotarârilor judecatoresti, durata excesiva a procedurilor judiciare, conditiile de 

detentie etc. 

Se apreciaza ca la jumatatea anului 2010, România ar fi avut inregistrate la Curte 

aproximativ 11.150 dosare (8,6% din totalul cauzelor la Curtea Europeana), care ar 

mentine tara noastra pe pozitia a treia dupa Federatia Rusa si Turcia, din punctul de 

vedere al numarului de plângeri
1
. Mentionam ca la 31.12.2009 România 
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inregistrase un numar de 9.812 plângeri aflate in diferite stadii pe rolul Curtii 

Euroopene (8,2% din totalul plângerilor la Curte)
2
. 

NOTA: 1 Anexa 2. 

NOTA: 2 Anexa 3. 

Din acest punct de vedere, dinamica pentru anii urmatori este clada din moment ce 

in 2007 numarul total de hotarâri privind România pronuntate in cursul anului citat 

era de 93, din care 88 de condamnari, iar in 2008 aceasta crescuse substantial la un 

total de 1999 hotarâri pronuntate din care 189 condamnari. Pentru ca in 2009, la 

31.12. România sa inregistreze alte 168 de hotarâri pronuntate, din care 153 de 

condamnari
1
. 

NOTA: 1 Anexa 4. 

Din punctul de vedere al cuantumului despagubirilor platite atât in 2008, cât si in 

2009, România a fost condamnata la plata a aproximativ 12 milioane de euro, unul 

dintre cele mai mari cuantumuri inregistrate la nivelul tuturor statelor parti la 

Conventie. 

Astfel, in 2008, România a fost condamnata la plata 12.204.649 euro cu titlu de 

despagubiri materiale, morale si cheltuieli judecatoresti, fiind primul stat in 

clasamentul partilor la Conventie din punctul de vedere al criteriului citat, inaintea 

Italiei (9,737 milioane euro), Greciei (8,976 milioane euro), Turciei (5,734 

milioane euro) si Federatiei Ruse (3,762 milioane euro)
2
. 

NOTA: 2 Supervision of the execution of Judgements of the European Court of 

Human Rights – 2nd annual report (2008), Council of Europe, July, 2009, p. 56-

58. 

In 2009, România a platit efectiv 11.919.153 euro, cu titlu de daune maetriale, 

morale si cheltuieli de judecata, situându-se pe locul doi dupa Republica Moldova 

(circa 14,219 milioane euro), dar inaintea Federatiei Ruse (7,25 milioane euro), 

Turciei (6,132 milioane euro) si Italiei (4,219 milioane euro)
3
. 

NOTA: 3 Supervision of the execution of Judgements of the European Court of 

Human Rights – 3rd annual report (2009), Council of Europe, April, 2010, p. 56-

58. 

La nivelul institutiei Agentului guvernamental al României la Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului, se apreciaza ca pâna la jumatatea anului 2010 România a fost 

condamnata, in total, la plata a 43 milioane de euro cu titlu de despagubiri. 

Toate hotarârile de condamnare a României au fost transmise, potrivit prevederilor 

pertinente ale Conventiei europene, la Comitetul Ministrilor, pentru exercitarea 
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competentei de verificare a modului in care România indeplineste obligatiile care 

decurg din hotarârile mentionate si executa dispozitiile Curtii. 

Statistica arata ca la 31 decembrie 2008, pe rolul Comitetului inistrilor se aflau 289 

cazuri privind România (mai putin cele in asteptarea Rezolutiei finale), din care 50 

reprezentau cauze care ridicau probleme generale/sistemice noi (inclusiv 

„hotarârile pilot‖) si care impuneau, in procesul de executare, adoptarea de masuri 

cu caracter  general noi – asa-numitele „leading-cases” (aproximativ 17% din 

totalul cauzelor Românesti examinate de Comitetul Ministrilor); 239 de cauze, 

reprezentând cauzele repetitive/„clone‖ sau alte cauze izolate, respectiv cauze ce 

implica probleme generale/sistemice in fata Comitetului Ministrilor in alte 

spete ori cauze cu caracteristici particulare ( aproximativ 83% din totalul cauzelor 

românesti examinate de Comitetul Ministrilor)
1
. 

NOTA: 1 Supervision of the execution 2nd annual report... op. cit, p. 45-46. 

La nivelul anului 2009, statistica arata ca pe rolul Comitetului Ministrilor se aflau 

475 de cauze referitoare la România (mai putin cele in asteptarea rezolutiei finale), 

din care  63 „leading-cases‖ (aproximativ 13% din numarul total de cauze 

românesti) si 412 cazuri repetitive/„clone‖ sau cauze izolate (aproximativ 87% din 

numarul total de spete românesti)
2
. 

NOTA: 2 Supervision of the execution 3rd annual report... op. cit, p. 44. 

Din perspectiva cazurilor românesti inchise sau aproape finalizate la Comitetul 

Ministrilor, statistica arata ca in 2008 a fost adoptata rezolutia finala intr-un numar 

total de 6 cazuri (4 „leading-cases‖ si doua alte cauze), iar pentru alte 14 cazuri (8 

„leading-cases‖ si 6 alte  cazuri) a fost finalizata examinarea in Comitetul 

Ministrilor fara a se adopta inca o rezolutie finala. In total, sunt evidentiate 17 

cauze pentru care se astepta rezolutia finala la 31 decembrie 2008, a caror 

examinare fusese finalizata in cursul anului 2008 sau inainte de de 2008‖
3
. 

NOTA: 3 Supervision of the execution 2nd annual report... op. cit, p. 39-40. 

La nivelul anului 2009 statistica arata ca nu a fost adoptata nicio rezolutie finala 

intr-o cauza româneasca. Nu sunt inregistrate „leading-cases‖ a caror examinare sa 

fi fost finalizata in cursul anului 2009, in schimb sunt citate alte 20 de cauze de alt 

tip a caror examinare s-a incheiat in 2009 si care erau in asteptarea rezolutiei 

finale. In total, statistica evidentiaza 37 de cazuri românesti care la 31 decembrie 

2009 asteptau adoptarea unei rezolutii finale si a caror examinare fusese finalizata 

la Comitetul Ministrilor fie inainte, fie pe parcursul anului 2009
1
. 

NOTA: 1 Supervision of the execution 3rd annual report... op. cit, p. 39. 
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Pentru a intelege perspectiva evolutiilor in 2010 si anii care urmeaza este util sa 

mentionam statistica noilor cazuri ale caror hotarâri pronuntate de Curtea 

Europeana au devenit finale in 2009 si au fost transmise spre examinare 

Comitetului Ministrilor. 

In cazul României, statistica evidentiaza un total de 192 de cauze (aproximativ 

13% din cauzele inscrise pe rolul Comitetului Ministrilor in 2009 referitoare la 

toate statele parti), din care 14 reprezinta „leading-cases‖, iar alte 178 sunt cazuri 

repetitive/„clone‖ sau alte cauze
2
. 

NOTA: 2 Ibidem, p. 47. 

Pâna in acest moment, Comitetul Ministrilor a adoptat mai multe rezolutii finale 

care sa consfinteasca inchiderea unor cauze românesti, in baza executarii complete 

a hotarârilor pronuntate de Curtea  Europeana a Drepturilor Omului. Printre 

acestea se numara cauzele Vasilescu (CM/ResDH(2007)94, adoptata la 20 iunie 

2007), Brumarescu (CM/ResDH (2007)90, adoptata la 20 iunie 2007), Petra 

(CM/ResDH(2007)92, adoptata la 20 iunie 2007), Surugiu (CM/ResDH(2007)93, 

adoptata la 20 iunie 2007), Buzescu (CM/ResDH(2008)78, adoptata la 8 octombrie 

2008), Pini, Betani, Manera si Artipaldi (CM/ResDH(2008)80, adoptata la 8 

octombrie 2008), Partidul Comunistilor (Nepeceristi) si Ungureanu 

(Cm/ResDH(2008)16, adoptata la 27 martie 2008), Canciovici si altii si Mosteanu 

si altii (CM/ResDH(2008)79, adoptata la 8 octombrie 2008), Stere si altii si 

Stingaciu si Tudir (CM/ResDH(2010)70, adoptata la 3 iunie 2010). In cauzele 

aflate intr-un stadiu avansat de executare, nu foarte numeroase, Comitetul 

Ministrilor a decis adoptarea unor rezolutii inteerimare, care sa treaca in revista 

progresele inregistrate in procesul de executare a Hotarârii Curtii Europene, 

precum si inghetarea dezbaterilor pe marginea acestor cazuri pe o perioada mai 

lunga de timp (de la câteva luni la peste un an), pâna la finalizarea in plan intern a 

reformelor de amploare, de obicei de ordin legislativ, care decurg din hotarârea 

Curtii. Aceste cazuri nu vor putea fi inchise definitiv, iar rezolutia finala nu va fi, 

in consecinta, adoptata decât dupa realizarea acestor reforme. Toate aceste cazuri 

sunt plasate statistic la „rubrica 6 – afaceri in asteptarea unui proiect de rezolutie‖ 

pe ordinea de zi a reuniunilor Comitetului Ministrilor. 

 

2. Cauza Vasilescu contra România 

Prima hotarâre de condamnare a României de catre Curtea Europeana a Drepturilor 

Omului s-a inergistrat in cauza  „Vasilescu‖. Aceasta isi are originea in plângerea 
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efectuata la 10 februarie 1995 de reclamanta Elisabeta Vasilescu, adresata fostei 

Comisii Europene a Drepturilor Omului in baza fostului articol 25 din Conventia 

europeana. Actiunea citata reclama incalcarea unor drepturi fundamentale 

garantate de Conventie, datorita retinerii ilegale de catre militie in 1966 si 

continuarii detinerii dupa aceasta data a unor obiecte de valoare apartinând 

petitionarei, dar si limitarii dreptului de acces  la un tribunal independent, in 

vederea solicitarii si obtinerii restituirii. 

Plângerea a fost declarata admisibila de catre Comisie, ceea ce a permis sesizarea 

Curtii Europene, mai intâi de catre reclamanta, la 22 mai 1997, in baza 

Protocolului 9, iar ulterior de catre Comisie, la 28 mai 1997. 

La 28 mai 1998, Curtea Europeana a constatat in unanimitate violarea articolului 6 

par. 1 (dreptul la un proces echitabil) si a articolului 1 Protocol 1 (dreptul la 

proprietate)
1
. Prin aceeasi hotarâre, România a fost condamnata la plata 

echivalentului in lei a aproximativ 95.000 franci francezi, din care 60.000 francei 

francezi reprezentând daune materiale, 30.000 daune morale, restul reprezentând 

cheltuieli de judecata. Despagubirile urmau sa fie platite in termen de trei luni de la 

data hotarârii Curtii Europene. 

NOTA: 1 Cazurile României la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Selectiuni 

1998-2004), Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti si Ministerul 

Afacerilor Externe, Bucuresti, 2004. 

Executarea hotarârii a plicitat adoptarea de catre autoritatile române a doua 

categorii de masuri, unele cu caracter individual, altele cu caracter general. Pe 

cale de consecinta, in baza competentelor prevazute de Conventie, Comitetul 

Ministrilor „a invitat Guvernul României sa informeze in legatura cu masurile 

adoptate‖ pentru executarea hotarârii, inclusiv „pentru prevenirea unor violari 

similare ale Conventiei europene cu cele semnalate in decizia Curtii‖
1
. 

NOTA: 1 Rezolutia interimara DH(99)676, adoptata de Comitetul Ministrilor in 

cauza „Vasilescu contra României‖ la 8 octombrie 1999. 

Masurile cu caracter individual urmareau efectuarea platii despagubirilor 

decise de Curtea Europeana, in termenul prevazut in dispozitivul hotarârii, sub 

sanctiunea penalitatilor de intârziere. Guvernul român a platit reclamantei la data 

de 27 iulie 1998 despagubirile mentionate, in interiorul termenului fixat de curte, 

prin varsarea sumelor in contul indicat de reclamanta prin intermediul 

secretariatului Comitetului Ministrilor. 
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Masurile cu caracter general nu au fost precizate explicit de Curte in 

dispozitivul hotarârii. Ca si in cazul altor state, acestea au fost indicate 

autoritatilor române de Comitetul Ministrilor, la propunerea secretariatului 

specializat (directia generala a drepturilor omului), in baza practicii 

anterioare, dar si prin interpretarea „rationamentului in drept” al hotarârii 

Curtii Europene. 

Astfel, a fost solicitata traducerea hotarârii Curtii, publicarea sa si o larga 

difuzare si informare a opiniei publice si a actorilor institutionali, inclusiv 

judiciari interesati, pentru sensibilizarea publica si evitarea riscului producerii 

unor violari similare ale Conventiei. Este de mentionat, la acest punct, faptul ca, 

potrivit prevederilor coroborate ale articolului 20 par. 2 si articolului 11 par. 2 ale 

Constitutiei României, drepturile si libertatile fudnamentale ale omului garantate 

de tratatele internationale la care tara noastra este  parte au pereminenta fata de 

dreptul intern, iar, pe de alta parte, Conventia europeana si jurisprudenta Curtii 

Europene sunt de directa aplicare si genereaza efecte juridice nemijlocite in 

ordinea juridica româneasca. Astfel incât instantele românesti sunt tinute sa 

respecte in practica lor ulterioara hotarârea pronuntata de Curtea Europeana in 

cauza Vasilescu, de la momentul ramânerii ei definitive. 

In acelasi timp,  a fost solicitata modificarea articolului 278 Cod de procedura 

penala, care a fost considerat ca a stat la baza violarii Conventiei europene, in 

special in ceea ce priveste respectarea dreptului la un proces echitabil (articolul 6 

par. 1 al Conventiei)
1
. 

NOTA 1 Potrivit textului in vigoare la acel moment al articolului 278 CPP, 

„plângerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror sau 

efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de procurorul sef al 

unitatii‖ sau „...de procurorul ierarhic superior‖. 

In esenta, Curtea a considerat ca impiedicarea posibilitatii de  exercitare a apelului 

in fata instantelor de judecata impotriva actelor sau masurilor luate de procuror, 

respectiv exercitarea posibilitatii de atac exclusiv in fata procurorului ierarhic 

superior celui care a adoptat masurile mentionate, constituie o incalcare a 

Conventiei. Aceasta, in conditiile in care Curtea a mai constatat ca „in România, 

procurorii, actionând in calitate de magistrati ai Ministerului Public, subordonati 

mai intâi procurorului general, apoi ministrului justitiei, nu indeplinesc exigentele 

independentei fata de executiv‖
2
. 
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NOTA: A se vedea si Corneliu-Liviu Popescu, „L’influence direct du Droit 

international des droits de l’homme sur l’évolutiom du droit roumain en matière 

des droits de détenus‖, in AUB DREPT – Analele Universitatii din Bucuresti, 

octombrie-decembrie 2005 – IV, Ed. C.H. Beck. 

In cursul anului 1998 si, respectiv 1999, guvernul a comunicat Consiliului 

Ministrilor indeplinirea in termen a obligatiei de plata a satisfactiei echitabile in 

beneficiul reclamantului, precum si o serie de evolutii legate de masurile cu 

caracter general solicitate. Astfel, s-a adus la cunostinta faptul ca traducerea 

hotarârii Curtii Europene in cauza „Vasilescu‖ a fost inmânat de agentul 

guvernamental român pentru Curtea Europeana celor 15 presedinti ai curtilor de 

apl in cursul unei intâlniri desfasurate la 3 iunie 1998. Versiunea in limba româna a 

hotarârii a fost transmisa, de asemenea, la Presedintie, presedintelui Curtii 

Constitutionale, presedinteui Curtii Supreme de Justitie si procurorului general de 

pe lânga Curtea Suprema, presedintelui judecatoriei Gaesti si, respectiv, al 

tribunalului Dâmbovita (care detinusea competenta teritoriala in speta), precum si 

Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti. Hotarârea a fost publicata in 

decembrie 1998 in revista de specialitate „Dreptul‖ si, ulterior, potrivit dispozitiilor 

Ordonantei Guvernului nr. 94/1999, in Monitorul Oficial al României
3
. 

NOTA: 3 A se vedea Rezolutia interimara DH(99)676. 

In ceea ce priveste modificarea solicitata a articolului 278 CPP, Comitetul 

Ministrilor a fost informat de decizia nr. 486 adoptata de Curtea Constitutionala a 

României la 2 decembrie 1997, deci inaintea adoptarii hotarârii Curtii Europei in 

cauza „Vasilescu‖, prin care  s-a dat „lectura constitutionala‖ textului mentionat. 

Astfel, potrivit Curtii Constitutionale, articolul 278 referitor la dreptul de apel 

impotriva deciziilor procurorului, pentru a fi constitutional, trebuie sa fie 

interpretat in sensul ca o persoana care are un interes poate ataca  in fata unei 

instante judecatoresti orice masura decisa de un procuror. Potrivit legislatiei 

românesti, aceasta decizie a devenit definitiva si opozabila erga omnes de la 

momentul publicarii sale in Monitorul Oficial (nr. 105 din 6 martie 1998). 

Guvernul român a sustinut astfel ca necesitatea unei reforme legislative referitoare 

la articolul 278 CPP a disparut, chestiunea fiind rezolvata prin jurisprudenta Curtii 

Constitutionale. Argumentele au fost sustinulte ulterior inclusiv prin exemple din 

cazuistica interna a instantelor românesti pe aceeasi linie, dar si printr-o noua 

decizie a Curtii Constitutionale
1
 care reconforma decizia anterioara. 

NOTA: 1 Decizia Curtii Constitutionale nr. 186 din 18 noiembrie 1999. 



166 
 

In baza acestor argumente, guvernul român a solicitat Comitetului Ministrilor 

inchiderea definitiva a examinarii cauzei, prin adoptarea unei rezolutii finale. 

In cadrul dezbaterilor de la reuniunea DH a Comitetului (Delegatiilor) Ministrilor 

din 30 septembrie 1999 masurile adoptate de  România au fost apreciate ca 

incadrându-se in exigentele legate de executarea corespunzatoare a hotarârii Curtii 

Europene, inclusiv decizia din 2 decembrie 1997 a Curtii Constitutionale. Aceasta 

cu atât mai mult cu cât practica anterioara la Comitetul Ministrilor validase  

solutionarea unor chestiuni semnalate de Curtea Europeana si in cazul altor state 

prin alte modalitati decât reforme legislative, respectiv jurisprudenta curtilor 

nationale sau supreme de justitie
2
. Cu toate acestea, Comitetul Ministrilor, si in 

special secretariatul specializat al acestui organism, au insistat pentru adoptarea 

unei modificari legislative, care sa dea siguranta pe termen lung privind 

conformitatea 

NOTA: 2 Decizia Curtii Constitutionale a Germaniei in afacerea Karlheinz 

Schmidt; decizia Curtii Constitutionale a Austriei in afacerea Informationsverein 

etc. 

cu jurisprudenta Curtii Europene in materie a legislatiei si a practicii judiciare 

românesti
1
. In consecinta, Comitetul Ministrilor a decis aprobarea la reuniunea 

DH citata a unei rezolutii  interimare
2
, care sa consfinteasca masurile poritive 

adoptate de România pentru executarea hotarârii Curtii Europene in cauza 

„Vasilescu”, dar care, in acelasi timp, sa lase tarii noastre ragazul de timp 

necesar pentru modificarea corespunzatoare a Codului de procedura penala. 

Rezolutia a ramas definitiva la 8 octombrie 1999, textul sau prevazând explicit ca 

dezbaterile in Comitetul Ministrilor sa fie reluate la inceputul anului 2001, deci la 

mai bine de un an de la adoptarea rezolutiei, timp in care se presupunea ca 

autoritatile române vor reusi sa adopte modificarea legislativa solicitata. 

NOTA: 1 Curtea Europeana a invalidat de altfel, ulterior, argumentatia guvernului 

român referitoare la art. 278 CPP, prin decizia de admisibilitate din 2005 in cauza 

„Rupa Vili‖. 

NOTA: 2 Rezolutia interimara DH(99)676, adoptata la cea de-a 680-a reuniune a 

Comitetului Delegatilor Ministrilor. 

Redeschiderea dezbaterilor in cursul anului 2001 nu a adus si inchiderea definitiva 

a cauzei, datorita modificarii articolului 278 CPP, in sensul celor solicitate. Cu 

toate acestea, este, totusi, de semnalat faptul ca la 28 septembrie 2000 Adunarea 

Parlamentara a Consiliului Europei a adoptat Raportul, Rezolutia 1226 (2000) si 
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Recomandarea  1447 (2000), pe tema: „Executarea hotarârilor Curtii Europene a 

Drepturilor Omului‖
3
. Acest raport mentiona, la capitolul „probleme de executare 

importante rezolvate prin intermediul deciziilor curtilor consttitutionale‖, si cauza 

„Vasilescu‖ contra României, alaturi de cauze germane, austriece, spaniole sau 

slovace. 

NOTA: 3 Raportor Erik Jurgens (Olanda, Socialist) in numele Comisiei afacerilor 

juridice si drepturilor omului. 

In ciuda acestui fapt, documentele reuniunii DH din septembrie 2001 noteaza ca, in 

ciuda modificarilor confirmate de practica  judiciara din România, adoptarea rapida 

a unei noi legislatii care sa confirme aceste schimbari ramâne, totusi, foarte 

importanta. 

Nici chiar adoptarea unui nou articol 278
1
 prin Codul de procedura penala intrat in 

vigoare la 1 ianuarie 2004, care statua cai de atac la instanta de judecata impotriva 

masurilor adoptate de procuror (inclusiv solutia neinceperii sau scoaterii de sub 

urmarire penala), termene si proceduri (care lipseau din solutia constitutionala 

referitoare la articolul 278 CPP), nu au condus multa vreme la o solutie favorabila 

României. Explicatiile tin, cel mai probabil, de o anumita inertie, birocratizare si 

un grad ridicat de incarcare a secretariatului DH, care au determinat amânarea 

luarii de decizii finale, dar si de lipsa unei atitudini mult mai incisive de-a lungul 

timpului a reprezentantilor guvernamentali români pe relatia cu secretariatul si 

Comitetul Ministrilor in ansamblul sau. 

Cert este ca masurile de ordin individual si general adoptate de România pe 

parcursul anilor corespund pe deplin, in opinia noastra, obligatiilor de executare 

care decurg din hotarârile Curtii Europene in cauza „Vasilescu”. Rezolutia finala 

in aceasta cauza (CM/ResDH(2007)94 a fost adoptata in final la 20 iunie 2007
1
. In 

acelasi timp este de remarcat faptul ca procedura de executare a fost extrem de 

laborioasa si s-a intins pe o durata de nu mai putin de opt ani. In orice caz, 

practica verificata a instantelor judecatoresti in ultimii ani a confirmat ca 

violarile Conventiei europene semnalate de Curtea Europeana in cauza 

„Vasilescu” nu a mai avut loc, ceea ce certifica adaptarea sistemului 

institutional românesc, la capitolele citate, la dispozitiile pertinente ale 

Conventiei si jurisprudentei Curtii Europene. Acest lucru in fapt constituie 

unul dintre obiectivele esentiale ale mecanismului de control de la Strasbourg. 

NOTA: 1 Anexa 5. 
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1. Cauza Brumarescu contra România 

La 28 octombrie 1999, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat 

România in cauza „Brumarescu‖ pentru violarea articolului 6 par. 1 al Conventiei 

Europene, atât pe temeiul incalcarii dreptului la un proces echitabil, cât si pentru 

refuzarea dreptului de acces la justitie, precum si pentru violarea articolului 1 din 

Protocolul 1 aditional la Conventie care protejeaza dreptul de proprietate. 

A fost prima hotarâre de condamnare a României intr-o cauza privind 

imobilele nationalizate in perioada regimului comunist. 

In esenta. reclamantul Dan Brumarescu a invocat in fata Curtii Europene 

incalcarea drepturilor sale prin acceptarea de catre Curtea  Suprema de Justitie
1
 a 

recursului in anulare formulat de procurorul general impotriva sentintei civile din 9 

decembrie 1993
2
, devenita definitiva si irevocabila, prin care instanta de fond 

accepta actiunea in revendicare a reclamantului si ii instituia imobilul nationalizat 

pâna in 1950 prin gresita aplicare a Decretului nr. 92/1950. 

NOTA: 1 Decizia nr. 686 din 1 martie 1995 a Curtii Supreme de Justitie – sectia 

civila. 

NOTA: 2 Sentinta civila nr. 6760 din 9 decembrie 1993, pronuntata de Judecatoria 

Sectorului 5 Bucuresti. 

Ulterior, la 23 ianuarie 2001, Curtea Europeana a comunicat a doua hotarâre, pe 

temeiul articolului 41 din Conventie (satisfactia echitabila). Curtea a decis, ca 

modalitate principala de executare, ca statul condamnat trebuie sa restituie 

reclamantului, in termen de 6 luni, casa in litigiu si terenul aferent, cu exceptia 

apartamentului si a partii de teren deja restituite anterior. 

In ipoteza nerestituirii, Curtea Europeana stabilea obligativitatea platii de 

despagubiri materiale (echivalentul in lei a 181.400 dolari SUA), daune morale 

(echivalentul in lei a 15.000 dolari SUA) si cheltuieli de judecata, sub sanctiunea 

platii de penalitati (dobânda anuala de 6% pentru depasirea termenelor fixate 

pentru efectuarea platii (6, respectiv 3 luni)
3
. 

NOTA: 3 A se vedea pct. 31 din hotarârea Curtii Europene din 23 ianuarie 2001. 

Speta Brumarescu a inaugurat lunga serie de sute de cauze românesti repetitive, 

referitoare la imobilele nationalizate. Semnificatia sa a fost retinuta inclusiv de 

presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului de la acel moment, Luzius 

Wildhaber, care, intr-o alocutiune publica tinuta la 29 ianuarie 2000 la sediul Curtii 

Europene, arata: „In hotarârea Brumarescu contra România‖, Curtea a relevat  ca 

unul dintre elementele fundamentale ale preeminentei dreptului este principiul 
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securitatii juridice, care impune ca solutia data de tribunale la litigiu de o 

maniera definitiva sa nu mai fie repusa in discutie. La momentul faptelor, Codul de 

procedura civila român abilita procurorul general sa ceara anularea unei hotarâri 

judecatoresti care obtinuse autoritate de lucru judecat, iar exercitiul acestei puteri 

nu era limitat in timp. Dând curs unei astfel de cereri, in speta care il privea pe 

reclamant, Curtea Superma de Justitie, in ochii Curtii Europene, a infrânt principiul 

securitatii juridice si a adus atingere  dreptului reclamantului la un proces echitabil, 

astfel cu e garantat in articolul 6 par. 1 din Conventie‖
1
. 

NOTA: 1 „Allocution du Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 

Luzius Wildhaber lors de lʼAudience solennelle de la Cour, le 25 janvier 2000‖, 

text publicat la acea data pe site-ul Curtii Europene a Drepturilor Omului, p. 4 

Cele doua hotarâri ale Curtii Europene au fost transmise Comitetului Ministrilor in 

vederea controlului executarii. Procedura de  executare s-a intins pe o durata mai 

mare de 6 ani si a implicat, pâna la votul asupra rezolutiei finale, adoptarea de catre 

autoritatile române a unui set de masuri complexe, care au vizat atât masurile cu 

caracter  individual, cât si unele cu caracter general. 

In verificarea executarii hotarârilor cu privire la aspectele individuale. Comitetul 

Ministrilor a urmarit atât obiectivul platoo satisfactiei echitabile catre reclamant, in 

termenele indicate de Curtea Europeana, cât si adoptarea altor masuri care sa 

asigure pe cât posibil respectarea principiului „restitutio in integrum‖. 

Dificultatea executarii hotarârilor citate din perspectiva masurilor cu caracter 

individual se explica prin specificitatea circumstantelor legate de imobilul aflat in 

litigiu, respectiv: 

- o parte a imobilului si terenul afeernt fusesera deja restituite reclamantului 

Brumarescu in baza Legii nr. 112/1995 prin decizia din 24.03.1998 a 

Comisiei de aplicare a legii mentionate; 

- existenta unei parti a imobilului, cu terenul aferent, aflat in proprietatea altei 

familii (tert intervenient in procesul desfasurat la Strasbourg) prin vânzarea 

de catre stat efectuata in 1974, in baza Legii nr. 4/1973. Familia tertului 

intervenient in procedura de la Strasbourg obtinuse in 1939 calitatea de 

chirias al partii din imobilul in discutie. Calitatea de proprietar de buna-

credinta nu a mai fost pusa in discutie de Curtea Europeana: 

- restul imobilului era considerat a fi patrimoniul statului, in urma admiterii 

recursului in anulare la 1 martie 1995 de Curtea Suprema de Justitie. 
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 Executarea la acest capitol a presupus evaluarea de catre autoritatile române a 

posibilitatii restituirii integral sau an parte a imobilului cu plata despagubirilor 

decise de Curte sau care ar fi decurs suplimentar din gradul de executare „in 

natura‖ concretizat in mod efectiv. 

Cert este ca, in final, formula de executare a fost mixta, partial „in natura‖, 

partial prin plata unor sume cu titlu de despagubire. 

Este de mentionat ca executarea a fost mult facilitata, in final, de promovarea de 

catre procurorul general a unui recurs in anulare fundamentat pe noua redactare a 

articolului 330 Cod de procedura civila
1
,  admis de Curtea Suprema de Justitie prin 

Decizia nr. 61 din 24 iulie 2001 si care casa decizia din 1995 a Curtii Supreme 

(criticata de Curtea Europeana), mentinând in acest fel sentinta civila din 1993, 

care restituia imobilul in proprietate reclamantului Brumarescu. 

NOTA: 1 Ordonantaa de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 introducea un nou 

punct 4 la articolul 330 Cod procedura civila ca motiv de recurs in anulare, 

respectiv o hotarâre de condamnare pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor 

Omului, cumulativ cu posibilitatea obtinerii unei reparatii cel putin partiale, in plan 

intern, prin utilizarea acestei cai de atac de catre reclamant. 

In practica, primul act de executare l-a constituit efectuarea  platii cu patru zile 

intârziere, a daunelor morale stabilite de Curtea Europeana. 

Determinarea exacta a gradului de executare „in natura‖  si, respectiv, a 

cuantumului despagubirilor materiale au fost conditionate de doua demersuri 

efectuate de autoritatile române: formularea unei cereri adresate Curtii Europene 

având ca obiect ratificaera unor erori de calcul si, respectiv, interpertarea 

hotarârii din 23 ianuarie 2011 cu privire la modalitatea de executare a acesteia; 

recursul in anulare promovat de procurorul general si admis la 24 iulie 2001, 

mentionat anterior. 

Referitor la primul demers, Curtea Europeana a respins cererea de interpretare, cu 

motivatia ca textul hotarârii (par. 22) contine destule elemente indicative care sa 

faciliteze executarea hotarârii inclusiv din perspectiva intentiilor exprimate de 

guvernul român. 

„Per a contrario‖, Curtea a dat un raspuns pozitiv solicitarii de rectificare a 

unor erori de calcul. Pe aceasta cale, a fost reevaluata valoarea apartamentului si 

terenului aferent deja restituite, in 1998, reclamantului Brumarescu. Curtea a 

stabilit prin hotarârea sa din 11 mai 2001 ca valoarea este, in realitate, mai mare cu 

aproximativ 45.000 dolari SUA, ceea ce a dus la scaderea cuantumului 
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despagubirilor materiale datorate de statul român in caz de nerestituire in 

natura a imonilului de la 181.400 dolari SUA la 136.205 dolari SUA 

(echivalentul in lei). 

Mentionam, in acest context, ca cererea in speta „Brumarscu‖ de rectificare a unor 

erori de calcul si, respectiv, de interpretare a unei hotarâri a fost prima de acest 

gen formulata de România la Curtea  Europeana a Drepturilor Omului. 

Pe de alta parte, pe parcursul procedurii de executare autoritatile române au 

explorat modalitatile care sa permita o restituire „in natura― cât mai cuprinzatoare 

posibil, ceea ce ar fi diminuat, in acelasi timp, sumele platite de stat cu titlu de 

despagubire. 

Solutia identificata in final a fost cea a restituirii „in natura” a celei mai mari 

parti a imobilului, mai putin cea aflata incepând cu 1974 in proprietatea tertului 

intervenient (anterior chirias) in procedura de la Strasbourg. In acest din urma caz, 

statul român prin Ministerul Finantelor Publice
1
, a platit reclamantului 

Brumarescu, cu titlu de despagubiri materiale, echivalentul in lei a 42.100 dolari 

americani, respectiv contravaloarea imobilului detinut de tertul intervenient si 

imposibil de restituit reclamantului
2
. 

NOTA: 1 Ordinul de plata al Ministerului Finantelor Publice nr. 1340/2001 din 20 

iulie 2001. 

NOTA: 2 A se vedea par. 24 al hotarârii Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

23 ianuarie 2001. 

Restituirea „in natura‖ s-a facut prin Dispozitia nr. 1355 din 17 iulie 2001 (in 

temeiul indicat de Curte) a primarului general al Municipiului Bucuresti, care 

si-a fundamentat decizia, intre altele, pe hotarârea Curtii Europene a 

Drepturilor Omului din 23 ianuarie 2001. 

Aceasta dispozitie a fost, practic, dublata de decizia nr. 61 adoptata la 24 iunie 

2001 de Curtea Suprema de Justitie in baza recursului in anulare declarat de 

procurorul general, citata mai sus. Si aceasta solutie este fundamentata pe 

hotarârile „Brumarescu‖ din 1990 si 2001. 

 Fata de cele de mai sus, se poate concluziona ca executarea hotarârii Curtii 

Europene pe terenul articolului 41 al Conventiei s-a realizat, la capitolul masuri, cu 

caracter individual, in termenul indicat de Curte, printr-o formula mixta, in 

principal prin restituire „in natura” si partial prin plata de despagubiri 

materiale si morale. Totodata, executarea hotarârii de catre autoritatile 

guvernamentale, cele ale administratiei locale si cele jurisdictionale a 



172 
 

demonstrat incorporarea in ordinea juridica interna a dispozitiilor Conventiei 

si, respectiv, a jurisprudentei Curtii Europene, altfel spus efectul direct al 

acestora in sistemul national românesc. 

La capitolul masuri cu caracter general, principala problema a constitut-o 

recursul in anulare la dispozitia procurorului general, respectiv inlaturarea 

riscului repetarii unor incalcari similare ale Conventiei europene, din perspectiva 

necesitatii garantarii principiului securitatii juridice. 

Am mentionat anterior modificarea prin Ordonanta de urgenta nr.  138/2 octombrie 

2000 a articolului 330 Cod de procedura civila, prin care era introdusa intre 

motivele recursului in anulare pronuntarea de catre Curtea Europeana a unei 

hotarâri de condamnare. Acest lucru a fost salutat de Comitetul Ministrilor, 

inclusiv din perspectiva legiferarii in plan intern a posibilitatii de 

redeschidere/reexaminare a procedurilor judiciare interne, in acord cu 

Recomandarea Rec (2000)2 a Comitetului Ministrilor. Aceasta cale extraordinara 

de atac a fost mentinuta si ulterior, dupa abrogarea in 2003 a articolului 330 CPC, 

sub forma revizuirii
1
. 

NOTA: 1 Punctul 9 al articolului 322 CPC, introdus prin Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 58/25.06.2003. 

Principala problema in suspensie a ramas insa articolul 330 pct. 1 CPC referitor la 

exercitarea recursului in anulare de catre procurorul general, chiar daca si in 

conditiile in care termenul pentru declararea recursului, prevazut in articolul 330
1
, 

fusese redus la 6 luni prin Legea  nr. 17/17 februarie 1997. De altfel, Comitetul 

Ministrilor a solicitat, pe parcursul anilor 2001-2002, inclusiv printr-o scrisoare 

adresata Reprezentantei Permanente a României la Consiliul Europei la 20 

decembrie 2001, sa se demonstreze prin exemple de jurisprudenta constanta a 

instantelor românesti ori, de preferat, printr-o reforma legislativa a articolului 330 

CPC, ca riscul unor violari similare ale Conventiei europene a fost inlaturat. 

In final, articolul 330 CPC a fost aborgat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 58 din 25.06.2003, publicata in Monitorul Oficial din 28.06.2003 si aprobata de 

Parlament la 25.05.2004. 

Aceasta a fost masura decisiva luata de autoritatile nationale, care a contat in final 

pentru inchiderea examinarii cazului. 

Tot la capitolul masuri cu caracter general pot fi mentionate: traducerea si 

publicarea hotarârilor in Monitorul Oficial; larga difuzare de care au beneficiat in 

mediile juridice românesti; examinarea lor in cadrul intâlnirilor organizate la 



173 
 

nivelul magistratilor; transmiterea in atentia secretariatului de specialitate al 

Comitetului Ministrilor a textului Legii nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989; transmiterea la Comitetul Ministrilor a textului Deciziei nr. 43 din 

7.02.2001 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor articolului 3 din Legea  nr. 10/2001, pertinenta pentru speta in discutie 

etc. 

Masurile adoptate de autoritatile române in cadrul procedurii de executare a 

hotarârilor Curtii Europene din 1999 si 2001 privind speta „Brumarescu‖ au 

determinat adoptarea de catre Comitetul Ministrilor la 20 iunie 2007, in cadrul 

celei de-a 997-a reuniuni, a Rezolutiei finale CM/Res DH (2007) 90
1
. 

NOTA: 1 Anexa 6. 

Documentul arata ca Comitetul Ministrilor, „dupa examinarea masurilor luate de 

statul condamnat... Declara ca si-a exercitat  functiunile in baza articolului 46 par. 

2 al Conventiei in aceste cazuri si decide sa inchida examinarea lor‖
2
. 

NOTA: 2 A se vedea si Supervision of the execution – 1st annual report, op. cit., p. 

181. 

 

3. Cauza Petra contra România 

La 23 septembrie 1998, Cureta Europeana a Drepturilor Omului a condamnat 

România in cazul „Petra‖ pentru incalcarea articolelor 8 (dreptul la respectarea 

corespondentei) si 25 par. 1 (dreptul la recurs individual la fosta Comisie 

Europeana a Drepturilor Omului) ale Conventiei europene a drepturilor omului. 

In speta, reclamantul Ioan Petra, care, in acea perioada, executa la penitenciarul din 

Aiud o pedeapsa de 15 ani inchisoare pentru omor, s-a adresat fostei Curti 

Europene a Drepturilor Omului si, ulterior, Curtii Europene, invocând deschiderea 

si intârzierea corespondentei sale cu fosta Comisie si familia sa, precum si 

obstructionarea dreptului sau la recurs individual in fata jurisdictiei de la 

Strasbourg prin mijloace de presiune ilegale si inacceptabile de catre autoritatile 

administratiei penitenciarelor. 

Curtea Europeana a constatat incalcarea de catre România a Conventiei europene, 

cu privire la urmatoarele aspecte: 

- incalcarea articolului 8 al Conventiei europene care garanteaza „dreptul la 

respectarea vietii private‖, incalcare rezultata prin ingradirea  dreptului 

reclamantului la corespondenta. S-a constatat ca Legea nr. 23/1969, in 
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vigoare la acel moment, lasa prea multa libertate de decizie autoritatilor 

nationale. Controlul corespondentei era automat, independent de orice 

decizie a vreunei autoritati judecatoresti si nesupus cailor de atac. In plus, 

regulamentul de aplicare a legii era nepublicat, iar erclamantul nu a putut lua 

cunostinta de el
1
; 

NOTA: 1: Hotarârea „Petra contra România‖ din 23 septembrie 1999, Cazurile 

României la Curtea Europeana, op. cit., p. 37-38, 45. 

- violarea articolului 25 par. 1, in conditiile in care dreptul reclamantului de a 

comunica liber cu fosta Comisie Europeana a Drepturilor Omului, fara ca 

autoritatile sa faca asupra lui presiune de  orie fel cu scopul de a-si retrage 

sau modifica capetele de cerere, a fost, in mod vadit, incalcat
2
. 

NOTA: 2 Ibidem, p. 38, 48. 

In consecinta, Curtea Europeana a condamnat statul român pentru incalcarea 

Conventiei europene a drepturilor omului si l-a obligat la plata sumei de 10.000 

franci francezi (echivalentul in lei), cu titlu de daune morale, pe termen de trei luni 

de la pronuntarea hotarârii. 

Procedura de executare a hotarârii, supusa controlului Comitetului Ministrilor s-a 

concentrat in principal pe masurile cu caracter general si s-a intins pe o durata de 

aproape 9 ani, pâna la momentul adoptarii rezolutiei finale. 

Singura masura la nivel individual care s-a impus in procedura  de executare a 

fost efectuarea platii despagubirii fixate de Curte, care s-a realizat la 21.12.1998, in 

termenul indicat de trei luni. 

La capitolul masuri cu caracter general, actiunile autoritatilor române au urmarit, 

mai intâi, traducerea textului hotarârii in limba româna, difuzarea larga in atentia 

autoritatilor interesate si, respectiv publicarea in Monitorul Oficial
1
. In mod 

particular, textul hotarârii, insotit de un raport explicativ, a fost transmis Centrului 

de  informare al Consiliului Europei de la Bucuresti, Curtii Supreme de Justitie si 

Curtii Constitutionale. 

NOTA: 1 M. Of. nr. 637 din 27 decembrie 1999. 

Din ordinul ministrului justitiei, principalele aspecte ridicate de hotarârea Curtii 

Europene au fost prezentate si discutate cu personalul penitenciarelor si cu 

detinutii. 

Prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 2037 din 24.11.1997 si raportul explicativ, 

destinate centrelor de detentie din zona de competenta a institutiei citate, au fost 

puse in evidenta deficientele legislative si de ordin practic in materia 
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corespondentei detinutilor. Este  interesant de subliniat ca emiterea ordinului s-a 

facut cu un an inaintea pronuntarii Curtii Europene, datorita faptului ca problemele 

erau cunoscute si s-a dorit o gestionare a lor in avans, conforma normelor 

pertinente a Conventiei europene. 

Ordinul Ministrului Justitiei a fost urmat de doua circulare ale directorului general 

al administratiei penitenciarelor la 19.10.1998 si 19.11.1999. 

Nu in utimul rând, Ministerul Justitiei a elaborat un studiu referitor la drepturile 

detinutilor, destinat magistratilor, Directiei Generale a Penitenciarelor, 

inspectoratului general al Politiei si Parlamentului, care a inclus, intre altele, 

consideratii referitoare la dreptul la corespondenta, astfel cum este garantat de 

Conventie europeana si de jurisprudenta Curtii Europene. Studiul citat a servit 

drept baza, in acelasi timp, pentru actiunea normativa intreprinsa in paralel de 

autoritati. 

Principala problema ridicata de executarea hotarârii Curtii Europene a constituit-

o, insa, reforma legislativa in domeniul masurilor de executare a pedepselor, mai 

precis in materia drepturilor detinutilor, cu speciala privire asupra dreptulu la 

corespondenta. 

 Ratiunea promovarii unui act normativ de acest tip a decurs din rationamentul de 

drept si constatarile finale ale hotarârii Curtii Europene si a constituit o exigenta 

explicita a Comitetului Ministrilor exprimata la adresa României. Demersul 

legislativ trebuia sa fie conform parametrilor fixati de hotarârea Curtii si sa tina 

cont, in acelasi timp, de necesitatea eliminarii deficientelor legislatiei românesti in 

materie, in vigoare la acel moment, pentru a evita aparitia unor violari similare ale 

Conventiei. 

Initial s-a decis promovarea unui proiect de lege care sa raspunda acestor exigente. 

Textul articolului 32 al proiectului mentionat, transmis Parlamentului in cursul 

anului 2000, corespundea parametrilor amintiti, fiind apreciat ca atare de 

secretariatul specializat al Comitetului Ministrilor, acolo unde fusese comunicat de 

autoritatile române pentru evaluare tehnica. 

Din pacate, ritmul lent al dezbaterii legislative a determinat Comitetul Ministrilor, 

la un anumit stadiu al procedurii, sa ia in discutie posibilitatea adoptarii unei 

rezolutii interimare. Astfel, la cea de-a 764-a reuniune din octombrie 2001, 

delegatii ministrilor au solicitat pregatirea unui proiect de rezolutie interimara, a 

carui adoptare, la o reuniune ulteriora, ar fi „inghetat‖ dezbaterea pe marginea 
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cazului „Petra‖ pe o durata mai lunga de timp, pentru a da  ragazul necesar 

autoritatilor române de a finaliza reforma legislativa in discutie. 

Urmare evaluarilor la nivel national, delegatia româna a solicitat la reuniunea 775 

din ianuarie 2002 amânarea luarii unei astfel de  decizii, cu obligatia accelerarii 

procedurilor legislative interne, iar solicitarea a fost acceptata. 

In final, autoritatile române au preferat rezolvarea acestei situatii pe calea unei 

ordonante de urgenta
1
, aprobata ulterior prin lege de Parlament la 7.10.2003. 

Adoptarea ordonantei de urgenta a fost notificata de România Comitetului 

Ministrilor la 11.09.2003, iar examinarea actului normativ a condus la concluzia 

conformitatii acestuia cu exigentele decurgând din hotarârea Curtii Europene si, 

respectiv, la decizia includerii cauzei „Petra‖ in sectiunea cazurilor aflate in 

asteptarea adoptarii rezilutiei finale. 

NOTA: 1 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 56 din 25.06.2003. 

Concluziile pe fond ale Comitetului Ministrilor afirma: „Legea indica faptul ca 

astfel de scrisori nu pot fi deschise sau retinute. Legea prevede, totodata, 

posibilitatea atacarii in fata unui judecator a masurilor care restrictioneaza 

drepturile detinutilor. Legea prevede suplimentar ca, pentru detinutii lipsiti de 

posibilitati, costurile de expediere a corespondentei catre Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului sunt acoperite de administratia penitenciarului. In final, legea 

se aplica si persoanelor aflate in arest preventiv‖
1
. 

NOTA: 1 A se vedea Supervision of the execution, 1st annual report, op. cit., p. 

72. 

Este interesant de amintit ca, in ciuda acestor concluzii, a fost nevoie de 

aproximativ 5 ani de la daa notificarii reformei legislative  mentionate pentru 

adoptarea deciziei finale, situatie explicabila, cel mai probabil, prin dorinta 

Comitetului Ministrilor/Secretariatului tehnic de a verifica in timp practica 

institutionala româneasca si de a avea confirmarea disparitiei cazurilor de tip 

„Petra‖. Aceasta conduita reprezinta, in fapt, o practica destul de utilizata, in 

special in cazul statelor central-est europene, recent admise in Consiliul Europei la 

acel moment. 

In final, Comitetul Ministrilor a adoptat Rezolutia finala CM/ResDH(2007)92 la 

cea de-a 997-a reuniune din 20 iunie 2007
2
, document care concluzioneaza ca acest 

organism „si-a exercitat functiunile in acest caz in baza articolului 46 par. 2 al 

Conventiei si decide sa inchida examinarea cauzei‖. 

NOTA: Anexa 7. 
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4. Cazul Partidului Comunistilor (Nepeceristi) si Ungureanu contra 

România 

La 3 februarie 2005, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat 

România pentru incalcarea articolului 11 (dreptul la libera asociere al Conventiei 

europene a drepturilor omului in cazul „Partidului Comunistilor (Nepeceristi) si 

Ungureanu contra România‖. 

Hotarârea a devenit definitiva la 6 iunie 2005 si a fost transmisa Comitetului 

Ministrilor pentru supervizarea executarii sale, in baza competentei prevazute in 

articolul 46 par. 2 al Conventiei europene. 

 In speta, condamnarea României s-a datorat refuzului de a inregistra un partid 

politic in 1996 datorita programului politic, in ciuda faptului ca acesta nu chema la 

violenta sau alte forme de respingere a principiilor democratice
1
. 

NOTA: 1 A se vedea in Supervision of the execution, 1st annual report, op. cit., p. 

166. 

La originea cauzeo se afla cererea introdusa impotriva statului român de o 

formatiune politica denumita Partidul Comunistilor (Nepeceristi) (Partidul 

comunistilor care nu au fost membri ai Partidului Comunist Român – „PCN‖) si 

presedintele sau, Gheorghe Ungureanu a Drepturilor Omului, in temeiul fostului 

articol 25 al Conventiei europene
2
. 

NOTA: Hotarârea Curtii Europene in „Cauza Partidului Comunistilor (Nepeceristi) 

si Ungureanu contra România‖, in Cazurile României, op. cit., p. 230-231. 

Reclamantii invocau respingerea cererii lor pentru inregistrarea PCN ca partid 

politic prin hotarârea Curtii de Apel Bucuresti din 28 august 1996, care confirmase 

hotarârea Tribunalului Municipiului Bucuresti, ca instanta de fond, din 19 aprilie 

1996. 

Mentionam ca plângerea amintita a fost transmisa Curtii Europene la 1 noiembrie 

1998, data intrarii in vigoare a Protocolului 11 la Conventia europeana. 

Pentru interesul juridic, dar si cel al dezbaterii democratice in jurul unui subiect 

important, legat de libertatea la asociere, este utila mentionarea câtorva din 

considerentele invocate in aparare de guvernul român, dar si de instantele 

românesti amintite mai sus. 

Guvernul a admis, in cadrul procedurii, ca refuzul inregistrarii PCN ca partid 

politic reprezinta o ingerinta in dreptul de asociere, dar ca aceasta este prevazuta de 

lege, urmareste un scop legitim si este necesara intr-o societate democratica pentru 
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atingerea acestui scop (cerinte prevazute de Conventia europeana in articolul 11 

par. 2) 

Guvernul a invocat faptul ca obiectivele mentionate de PCN in statut si in 

programul politic din 23 martie 1996 disimuleaza adevaratele intentii ale 

partidului, si anume restaurarea unui regim comunist si a dictaturii proletariatului, 

care vin in contradictie cu principile democratiei, astfel cum sunt recunoscute de 

Constitutie si de Conventie. El considera ca intentiile transpar si din mai multe 

articole publicate  de Gheorghe Ungureanu incepând cu 1998, printre care cel 

intitulat „Contrarevolutia antisocialista, antipopulara si antinationala‖, publicat in 

2000. 

Punând in evidenta amenintarea care ar rezulta din instaurarea societatii 

propovaduite de reclamanti, guvernul considera ca ar trebui sa se aplice, in speta, 

articolul 17 din Conventie
1
, intrucât PCN ar afecta fundamentul Conventiei si 

libertatile pe care aceasta le recunoaste
2
. 

NOTA: 1 „Interdictia abuzului de drept‖. 

NOTA: 2 Hotarâera Curtii Europene in cauza „Partidului Comunistilor...‖, in op. 

cit., p. 242. 

Guvernul face referire in pledoaria sa la hotarârea instantei de fond si a celei de 

apel românesti. 

Astfel, sunt evocate pasaje considerate pertinente ale hotarârii de respingere a 

cererii de inregistrare a PCN, pronuntata la 19 aprilie 1996 de Tribunalul 

Municipiului Bucuresti. 

„Se constata ca in statutul de organizare si functionare, la capitolul «Scopul urmarit 

de partid», dupa ce se arata ce exprimsi ce reprezinta partidul comunistilor 

(nepeceristi), se arata in final ca acest partid actioneaza pentru cucerirea puterii 

politice spre a garanta instaurarea unei societati umane si democratice. Atât din 

statut, cât si din programul politic rezulta ca se urmareste instaurarea unui stat 

uman, având la baza o doctrina comunista, intelegându-se ca ordinea de stat  si de 

drept actuala, instaurata dupa 1989, este inumama si nu are la baza o reala 

democratie. 

Prin aceasta se incalca dispozitiile articolului 2 al. 2 si 4 din Legea nr. 8/1989 care 

prevede ca scopurile partidelor politice trebuie sa se intemeieze pe respectarea 

suveranitatii, iar mijloacele de realizare a scopului urmarit trebuie sa fie in 

conformitate cu ordinea de drept si de stat din România‖
3
. 

NOTA: 3 Ibidem, p. 234-235. 
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La rândul sau, in hotarârea definitiva din 28 august 1996, prin care se respinge 

apelul reclamantului Ungueranu, se arata urmatoarele: 

„Cât priveste ultima critica care priveste fondul cauzei, corect a retinut instanta de 

fond ca prevederile din statut incalca dispozitiile Legii nr. 8/1989, referitoare la 

ordinea de drept si de stat din tara‖
4
. 

NOTA: 4 Ibidem, p. 235. 

In rationamentul sau an drept, Curtea Europeana, care face critica mai ales a 

modului in care curtile românesti au interpretat  legea si mai putin a legii in 

sine, arata, fara echivoc, urmatoarele: 

„Nu exista democratie fara pluralism. Iata de ce libertatea de  exprimare 

consacrata prin articolul 10 este valabila, sun rezerva alineatului 2, nu numai 

pentru „informatii‖ sau „idei” primite  favorabil sau considerate ca inofensive sau 

indiferente, dar si pentru cele care frapeaza, socheaza sau ingrijoreaza. Curtea 

considera deja ca un partid politic poate face campanie in favoarea schimbarii 

legislatiei sau a structurilor legale sau constitutionale ale statului, cu doua conditii: 

1) mijloacele folosite in acest scop trebuie sa fie total legale si democratice; 2) 

schimbarea propusa trebuie sa fie ea insasi compatibila cu principiile democratice 

fundamentale. 

De unde decurge, obligatoriu, ca un partid politic ai carui responsabili incita la 

violenta sau propun un proiect care nu respecta una sau mai multe reguli ale 

democratiei sau care vizeaza distrugerea acesteia [...] nu se poate prevala de 

protectia Conventiei impotriva sanctiunilor aplicate pentru aceste motive”
1
. 

NOTA: 1 Ibidem, p. 243-244. 

Analizând statutul si programul politic al PCN, Curtea noteaza ca ele nu cuprind 

niciun pasaj care ar putea fi considerat chemare la violenta, la revolta sau la 

orice alta forma de respingere a principiilor democratice, ceea ce este un 

element esential, ce trebuie luat in considerare sau la „dictatura 

proletariatului”
2
. 

NOTA: 2 Ibidem, p. 246. 

In aceasta privinta, Curtea este categorica in concluzia sa ca nu poate admite 

argumentul Guvernului, conform caruia România nu poate accepta ca 

aparitia unui partid comunist sa faca obiectul unei dezbateri democratice
3
. 

NOTA: 3 Ibidem., p. 247. 

Curtea afirma in finalul rationamentului in drept ca o masura atât de radicala ca 

respingerea cererii reclamatiilor de inregistrare a PCN ca partid politic, luata 
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inainte chiar ca acesta sa inceapa desfasurarea activitatilor, este disproportionala 

cu scopul propus si, in consecinta, nu este necesara intr-o societate 

democratica. 

In concluzie, Curtea Europeana a condamnat România pentru incalcarea articolului 

11 al Conventiei europene si a considerat ca faptul de a constata incalcarea 

constituia in sine o satisfactie echitabila suficienta pentru prejudiciul moral suferit 

de Gheorghe Ungureanu. Totodata, Curtea a obligat statul român la plata a o suta 

de euro, pentru cheltuieli de judecata, plus suma datorat cu titlu de impozit. 

In ceea ce priveste executarea hotarârii la capitolul masuri cu caracter 

individual, plata sumei decise de Curtea Europeana s-a facut catre reclamantul 

Ungureanu in termen, la 21.09.2005. 

Restabilirea drepturilor reclamantilor, in baza principiului „restitutio in 

integrum”, a constituit principalul punct al procedurii de executare. 

Acest lucru s-a realizat prin intermediul actiunii in revizuire, admisa la 9.02.2006 

de Tribunalul Bucuresti, solutie care a devenit definitiva la 28.06.2006. Tribunalul 

a decis inregistrarea primului reclamant in calitate de partid politic si a oferit 

un termen de 6 luni pentru ca acesta sa indeplineasca conditiile impuse de noua 

legislatie pentru inregistrarea partidelor politice in România, in ciuda faptului ca 

termenul mentionat, indicat de noua legislatie româna, expirase anterior. 

Solutia Tribunalului s-a fundamentat pe rationamentul in drept si concluziile 

hotarârii Curtii Europene
1
. 

NOTA: Ibidem,. p167. 

La capitolul masuri cu caracter general, autoritatile române au asigurat, in primul 

rând, publicarea textui hotarârii Curtii Europene in Monitorul Oficial la 

24.11.2005. 

Principalul punct de interes al Comitetului Ministrilor la aceasta actiune a 

procedurii de executare a decurs din faptul ca problema sesizata de Curtea 

Europeana rezulta nu atât din exigentele legii românesti (inclusiv noua 

legislatie) In sine, cât mai ales din interpretarea data de instantele românesti 

dispozitiilor legale. 

De aceea, autoritatile române au avut in vedere, in cazul executarii, nu doar 

publicarea hotarârii in Monitorul Oficial, ci si o larga difuzare si dezbaterea sa in 

mediul juridic românesc interesat. 
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De altfel, textul tradus a fost transmis in primul rând in atentia Consiliului Superior 

al Magistraturii. Curtii de Apel Bucuresti, instanta competenta sa decida asupra 

inregistrarii partidelor politice. 

Din aceasta perspectiva, autoritatile nationale au invocat in fata Comitetului 

Ministrilor efectul direct in ordinea juridica interna al dispozitiilor Conventiei 

europene si al jurisprudentei Curtii de la Strasbourg si, dupa verificarea practicii 

ulterioare a instantelor românesti, au confirmat ca, in urma publicarii si difuzarii 

hotarârii Curtii Europene, practica judiciara a fost pusa in conformitate  atât cu 

Conventia, cât si cu jurisprudenta Curtii
1
. 

NOTA: 1 Ibidem, p. 167. 

In final, Comitetul Ministrilor a acceptat argumentatia citata si a decis dupa mai 

putin de trei ani de la data pronuntarii Curtii Europene inchiderea examinarii 

cauzei. Rezolutia finala CM/ResDH(2008)16 a fost adoptata la cea de-a 1020-a 

reuniune a Comitetului Ministrilor din 27 martie 2008
2
. 

Din punctul de vedere al analizei procedurii de executare, se  impun urmatoarele 

scurte concluzii: 

- este cea mai rapida procedura de executare de pâna in prezent a unei hotarâri 

de condamnare a României la Curtea Europeana; 

- procedura a pus in evidenta existenta unui remediu intern eficace, in raport 

cu situatia individuala a reclamantului; 

- a fost confirmat efectul direct al Conventiei europene si, respectiv, al 

jurisprudentei Curtii Europene in ordinea juridica din România, prin 

intermediul unei curti de justitie nationale, care a acceptat cererea de 

revizuire fundamentala pe hotarârea Curtii Europene. Reexaminarea 

procedurilor nationale in baza hotarârilor Curtii Europene are astfel in 

România atât fundament legislativ, cât si jurisprudential, fiind conforma 

Recomandarii Comitetului Ministrilor R(2000)2. 

- recunoasterea dreptului de inregistrare a PCN ca partid politic in România s-

a facut „prima facie‖ de catre „tribunalul‖ de la Strasbourg, printr-o hotarâre 

cu autoritate de lucru judecat recunoscuta in ordinea juridica interna, instanta 

nationala nefacând in realitate decât sa puna in practica decizia 

supranationala. 

 

5. Cauza Dalban contra România 
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La 28 septembrie 1999 România a fost condamnata in cauza „Dalban‖ pentru 

incalcarea articolului 10 al Conventiei europene, care garnteaza libertatea de 

expresie
1
. Hotarârea isi are originea in plângerea formulata la 20 aprilie 1995 de 

reclamantul Ionel Dalban, de profesie jurnalist, catre Comisia Europeana a 

Drepturilor Omului, prin care contesta condamnarea sa de catre justitia din 

România pentru calomnie, in urma publicarii in presa a unor articole de interes 

public, fara sa i se poata oferi oportunitatea de a aduce probe in fata instantei in 

sprijinul afirmatiilor sale. Reclamantului mai semnalase si violarea articolului 6 

par. 1, datorita caracterului inechitabil al procedurii. In urma declararii 

admisibilitatii plângerii de catre Comisie, Curtea a fost sesizata mai intâi de catre 

Comisie la 27 aprilie 1998 si, ulterior, la 5 mai 1998, de catre vaduva 

reclamantului, decedat la 13 martie 1998. 

In hotarârea sa, Curtea Europeana a decis, in unanimitate, ca a fost incalcat 

articolul 10 al Conventiei europene, ca nu mai este cazul sa examineze o eventuala 

incalcare a articolului 6 par. 1 si ca statul român este obligat sa plateasca, in termen 

de trei luni, echivalentul in lei a 20.000 franci francezi cu titlu de daune morale 

vaduvei reclamantului. 

Ca si in alte cazuri, si aceasta speta a ridicat doua categorii de masri a fi adoptate 

de autoritatile nationale pentru a asigura  executarea hotarârii, respectiv cu 

caracter individual si cele cu caracter general. 

Guvernul a informat Comitetul Ministrilor cu privire la urmatoarele masuri cu 

caracter individual: 

- plata la 15 decembrie 1999, in termenul prevazut a despagubirii fixate de 

Curte, catre sotia reclamantului decedat intre timp; 

- declansarea de catre procurorul general a unei cai extraordinare de atac si 

achitarea reclamantului in martie 1999 de catre Curtea  Suprema de Justitie 

pentru unele dintre capetele pentru care fusese anterior condamnat; 

- deschiderea posibilitatii in dreptul intern, urmare unor modificari de ordin 

legislativ, a redeschiderii procedurii penale nationale, pe baza unei decizii a 

Curtii Europene, in vederea obtinerii anularii condamnarii pronuntate contrar 

dispozitiilor articolului 10 al Conventiei Europene. 

In ceea ce priveste masurile cu caracter general, acestea au fost solicitate de 

Comitetul Ministrilor in lumina problemelor ridicate de Curtea Europeana in 

„rationamentul sau in drept‖ si care vizau in esenta dispozitiile articolului 206 Cod 

penal privind calomnia si posibilitatea producerii unor cauze similare in practica 
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instantelor românesti de condamnare a unor jurnalisti, cu limitarea dreptului la 

libera exprimare. 

Pâna la inceputul anului 2005, guvernul român a comunicat Comitetului 

Ministrilor urmatoarele elemente de reflectie si masuri efective adoptate la acest 

capitol: 

- aublicarea in Monitorul Oficial din 20 iunie 2000 a traducerii in limba 

româna a hotarârii Curtii Europene, insotita de organizarea  mai multor 

conferinte, cursuri de pregatire si seminare pentru judecatori si procurori 

având ca tematica garantarea libertatii de expresie in lumina articolului 10 al 

Conventiei europene; 

- introducerea unui curs de jurisprudenta a Curtii Europene incepând cu 2000 

la Institutul National al Magistraturii, pentru pregatirea corespunzatoare a 

judecatorilor si procurorilor; 

- lansarea de catre autoritati a unui proces de reflectie interna care sa genereze 

masuri practice si legislative care sa asigure  o jurisprudenta a instantelor 

românesti pe linia celei de la Strasbourg. Modificari de ordin legislativ  ale 

Codului penal, legate de aspectele semnalate de Curtea Europeana in speta 

„Dalban‖ au aparut ca necesare pentru garantarea libertatii de exprimare, cu 

posibilitatea pentru acuzat, de exemplu, sa invoce buna-credinta in apararea 

sa. 

Un prim sas a fost facut in 2002 prin adoptarea Ordonantei Guvernului nr. 58, care 

a redus pedeapsa pentru infractiunea de calomnie; 

- la 28 iunie 2004 a fost adoptat un nou Cod penal (neintrat in final in 

vigoare), care a inclus prevederi potrivit carora jurnalistii pot publica articole 

continând informatii de interes public in concordanta cu principiile 

consacrate de jurisprudenta Curtii Europene. Astfel, insulta a fost 

discriminata, iar calomnia nu a fost sanctionata cu inchisoarea, dreptul la 

aparare fiind largit, prin introducerea invocarii elementului de buna-credinta. 

Urmare acestor informatii transmise Comitetului Ministrilor, guvernul român a 

concluzinat la inceputul anului 2005 ca „noile prevederi ale Codului penal 

confirma practica tot mai extinsa a curtilor de justitie nationale de a se abtine in a 

aplica sanctiuni penale jurnalistilor care isi exerseaza libertatea de expresie cu 

buna-credinta in scopul de a transmite informatii si idei de interes public, in 

concordanta cu principiile consacrate de articolul 10 din Conventie. De aceea, noi 

violari similare ale articolului 10 al Conventiei europene vor fi evitate in viitor”. 
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De altfel, guvernul comunicase  Comitetului Ministrilor „exemple de jurisprudenta 

nationala de domeniul acuzatiilor de calomnie in care instantele, adesea referindu-

se la jurisprudenta Curtii Europene, au achitat persoanele acuzate, nu in ultimul 

rând pe motivul intentiei lor de a transmite informatii si idei in legatura cu 

chestiuni de interes public‖. 

Toate aceste elemente au fost preluate in textul unei rezolutii interimare adoptate 

de Comitetul Ministrilor la 8 februarie 2005, solutia inchiderii definitive a cazului 

„Dalban‖ fiind socotita la acel moment prematura
1
. De altfel, Comitetul Ministrilor 

„invita autoritatile române sa continue eforturile pentru dezvoltarea efectului direct 

al jurisprudentei Curtii Europene in ordinea juridica interna, inter alta in domeniul 

libertatii de expresie si sa amelioreze procedurile legislative...‖
2
. Aceeasi rezolutie 

interimara a stabilit ca autoritatile române sa informeze Comitetul Ministrilor in 

legatura cu progresele pe aceasta tema, iar dezbaterile sa fie reluate la sfârsitul 

anului 2005. 

 NOTA: 1 Rezolutia ResDH (2005)2 adoptata la cea de-a 914-a reuniune a 

Comitetului Ministrilor din 8 februarie 2005. 

NOTA: 2 Rezolutia interimara ResDH (2005)2 a Comitetului Ministrilor. 

Este interesantul faptul ca in prima jumatate a anului 2005 guvernul român a 

modificat prin ordonanta de urgenta Codul penal in vigoare la acea data, pentru a 

accelera intrarea in vigoare a unor modificari (intre care cele mentionate mai sus 

referitoare la insulta si calomnie) efectuate  cu ocazia adoptarii in 28 iunie 2004 a 

noului Cod penal, a carui data de aplicare fusese amânata. Legea nr. 160/2005, 

intrata in vigoare la 5 iunie 2005, a aborgat pedeapsa cu detentie pentru calomnie. 

Pe de alta parte, Raportul anual de activitate al Comitetului Ministrilor din 2008 pe 

marginea executarii hotarârilor Curtii Europene noteaza in dreptul cazului 

„Dalban‖ si informatiile comunicate de autoritatile române referitoare la 

dezincriminarea in 2006 a insultei si calomniei (Legea nr. 278/2006, intrata in 

vigoare la 11.08.2006) si mentinerea doar in latura civila a posibilitatii de 

sanctionare
1
. 

NOTA: 1 Supervision of the Execution, 2nd annual report, op. cit., p. 176. 

Raportul citat arata ca desi legea de dezincriminare a fost ulterior declarata 

neconstitutionala, in ianuarie 2007, abrogarea dispozitiilor supuse criticii a ramas 

definitiva in baza articolului 62 par. 3 al Legii nr. 24/2000 privind tehnica 

legislativa, pâna la eventuala adoptare a unei noi legislatii care ar repune in circuit 
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aceste norme. Or, autoritatile române s-au angajat ca noul proiect de Cod penal sa 

nu contina astfel de dispozitii criticate de Curtea Europeana. 

Aceste evolutii pozitive au fost aduse la cunostina Comitetului Ministrilor, care a 

decis, la reuniunea din septembrie 2008, sa solicite Secretariatului elaborarea unui 

proiect de rezolutie finala. 

In concluzie, se poate spune ca procesul de monitorizare a executarii de catre 

România a hotarârii Curtii Europene in cazul citat a fost minutios. Explicatia 

rezida in sensibilitatea spetei, respectiv garantarea libertatii de expresie a 

jurnalistului in societatea  româneasca a anilor ʼ90 si miza acesteia in 

consolidarea unei societati cu adevarat democratice, dincolo de eventualele 

excese jurnalistice care mai pot aparea in acest domeniu. De altfel, 

prelungirea perioadei de supervizare a masurilor institutionale, legislative sau 

de ordin practic adoptate de autoritatile române, care corespund exigentelor 

legate de executare, se explica prin dorinta manifesta la nivelul Comitetului 

Ministrilor de a avea certitudinea unor evolutii ireversibile pe linia garantarii 

libertatii de expresie in tara noastra. Dezvoltarile consistente, in opinia 

noastra, inregistrate de România ultimilor ani, pe aceasta linie, au influentat 

decizia adoptarii in perspectiva a unei rezolutii finale si in cauza „Dalban”
2
. 

NOTA: 2 Prin Decizia DH 1035, adoptata la reuniunea din 17-18 septembrie 2008 

a Comitetului Delegatilor Ministrilor, se constata practic faptul ca supervizarea 

este finalizata, stabilindu-se inscrierea cauzei pe agenda unei viitoare reuniuni in 

vederea adoptarii rezolutiei finale, care urmeaza sa fie pregatita de secretariatul 

tehnic al Comitetului. Decizia este prezentata in Anexa 9. 

 

6. Scurte consideratii pe marginea cazuisticii românesti privind 

cuantumul despagubirilor 

Plata despagubirii catre reclamant in termenul indicat de hotarârea Curtii Europene 

reprezinta primul act al executarii efectuat de statul condamnat, suspus verificarii 

Comitetului Ministrilor. Cuantumul despagubirii este fixat in deplina suveranitate 

de Curte si nu constituie, ca regula, subiect de contestare. 

Evolutia mecanismului de control de la Strasbourg a cunoscut, totusi, in special in 

ultima parte a anilor ʼ90 si inceputul anilor 2000, episoade in care la nivelul 

Comitetului Delegatilor Ministrilor, in special prin reprezentantii statelor in 

tranzitie, provenind din fostul „bloc comunist‖, au aparut pozitii si interpelari 

referitoare la nivelul despagubirii si caracterul echitabil al acestuia. 



186 
 

Aceste demersuri vizau explicit competenta diferita de fostul articol 32 al 

Conventiei europene
1
 Comitetului Ministrilor de a fixa, prin propria decizie, 

cuantumul despagubirii, cât si nivelul satisfactiei echitabile fixate de Curtea 

Europeana. In cel de-al doilea caz, insa, referirile se faceau de o maniera mult mai 

discreta, din dorinta de evitare a incalcarii independentei Curtii. 

NOTA: 1 Potrivit sistemului de control anterior intrarii in vigoare a Protocolului 

11, Comitetul Ministrilor era obligat sa decida atât asupra existentei incalcarii 

Conventiei Europene, in baza propunerilor fostei Comisii Europene a Drepturilor 

Omului, cât si asupra cuantumului despagubirii (articolul 32). Acest sistem a ramas 

valabil in practica o perioada limitata si dupa intrarea in vigoare a Protocolului 11, 

pentru epuizarea procedurilor de verificare a executarii deciziilor adoptate in baza 

rapoartelor fostei Comisii Europene a Drepturilor Omului. 

Preocuparea statelor mentionate, intre care putem aminti Polonia, Bulgaria etc., dar 

si România, decurgea din perspectiva dificultatilor de onorare a angajamentelor de 

executare a platii satisfactiei echitabile, in intervalul standard de trei luni de la 

adoptarea deciziei de condamnare si acordare de despagubiri in raport cu situatia 

dificila socio-economica, traversata de aceste tari in perioada mentionata. 

Preocuparea amintita era justificata atât de numarul de crestere consistenta a 

cazurilor finalizate cu condamnare la Strasbourg, cât si de nivelul fixat pentru 

despagubiri, considerat exagerat, cel putin fata de situatia de austeritate in care se 

aflau statele mentionate. 

Acesta este motivul pentru care, contrar practicii constante anterioare, conform 

careia propunerile Comisiei Europene a Drepturilor Omului privind cuantumul 

despagubirilor erau preluate si confirmate fara contestatie prin decizie de 

Comitetul Ministrilor
1
, in partea a doua a anilor ʼ90 au aparut pozitii contrare din 

partea unor state membre. 

NOTA: 1 Conform competentelor de decizie conferite Comitetului Ministrilor de 

Conventia Europeana inainte de modificarile produse de Protocolul 11. 

Si România a intervenit intr-un caz decis la Comitetul Ministrilor in baza 

competentelor detinute inainte de intrarea in vigoare a Protocolului 11, pentru a 

solicita stabiliera unui cuantum echitabil al despagubirii fixate pentru reclamant. 

In speta „CCMC (Chimoiu) contra România‖, Comitetul Ministrilor condamnase 

tara noastra, in baza constatarilor si propunerilor formulate in raportul fostei 

Comisii Europene a Drepturilor Omului, pentru incalcaera Conventiei europene a 

drepturilor omului, din caua intârzierii excesive a autoritatilor competente de 



187 
 

demolare a cladirilor ilegal construite pe terenul de proprietate personala a 

reclamantului
2
. 

NOTA: 2 Rezolutia interimara a Comitetului Ministrilor DH(99)333 din 15 aprilie 

2000 care constata violarea articolului 6 par. 1 al Conventiei europene a drepturilor 

omului (durata excesiva a procedurii). 

Pe de alta parte, fosta Comisie propunea acordarea unei despagubiri de 60.000 

franci francezi. Aceasta propunere nu a fost accepata de autoritatile române, fiind 

considerata disproportionata. 

In baza unui studiu comparativ realizat de reprezentanta permanenta a României de 

pe lânga Consiliul Europei si institutia agentului guvernamental român la Curtea 

Europeana, fundamentat atât in cazuistica similara a altor state memnre, dar si pe 

invocarea situatiei socio-economice a tarii noaste la acel moment, a fost formulata 

o noua propunere privind cuantumul satisfatiei echitabile. Autorul, care indeplinea 

la acel moment pozitia de co-agent al Guvernului in cadrul reprezentantei 

permanente la Strasbourg, a promoat aceasta propunere in discutiile prealabile 

reuniunii Comitetului Delegatilor Ministrilor avute cu secretariatul Comitetului 

(directia generala drepturile omului). 

Pozitia României a avut, in final, câstig de cauza, propunerea formulata de co-

agentul guvernamental român fiind acceptata si votata de Comitetul Delegatilor 

Ministrilor, care a stabilit suma de 35.000 franci francezi
1
. Au fost astfel 

acceptate inclusiv argumentele privind necesitatea raportarii nivelului 

satisfactiei echitabile la situatia concreta socio-economica, de austeritate, din 

tara noastra la acel moment, mai dificila decât cea inregistrata in tarile vest-

europene membre ale Consiliului Europei si care fusesera anterior condamnate in 

spete similare la cuantumuri comparabile cu propunerea initiala a Comisiei 

Euorpene a Drepturilor Omului in speta „CCMC‖. 

O reactie similara pe fond, dar mai dificil de promovat prin demersuri diplomatice, 

a existat din partea acelorasi state mentionate anterior in cazul jurisprudentei Curtii 

Europene cu privire la nivelul despagubirilor fixate. 

Numarul in crestere al plângerilor provenind din fostele state comuniste si, 

respectiv, al condamnarilor pronuntate, cel mai adesea in cazuri privind imobilele 

nationalizate inainte de 1989 (in special in Polonia si in România), pe fundalul 

dificil economic al anilor ʼ90 in aceste tari, a trezit preocuparea autoriatilor 

nationale din punctul de vedere al impactului bugetar al condamnarilor si, 

respectiv, al suportabilitatii sale. 
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Daca ne referim exclusiv la România, ar fi de notat urmatoarele: 

- La nivelul lunii noiembrie 2000 România avea inregistrate deja, la doar un 

an de la intrarea in vigoare a Protocolului 11 (care stabilea o Curte unica si 

permanenta si statua recunoasterea competentei obligatorii a Curtii de catre 

toate statele parti la Conventia europeana), circ a 2.000 de dosare provizorii, 

din care aproximativ 500 active, adica receptiona 20-40 de noi scrisori din 

ROmânia. Dinamica a fost confirmata si pe parcursul anului 2000, când in 

perioada ianuarie-august au fost inregistrate alte 456 plângeri impotriva 

României: 

- Majoritatea plângerilor vizau chestiunea caselor nationalizate, in care 

reclamantii solicitau despagubiri materiale si morale din partea statului 

român mergând pâna la 1-3 milioane de dolari SUA, in unele cazuri. La acel 

moment, se estima, de altfel, ca 90% din dosare se refereau, intr-o forma sau 

alta, la chestiunile legate de proprietate. In acest context, condamnarea 

României in „cazul pilot‖ Brumarescu la 28.10.1999 dadea un semnal clar 

cu privire la jurisprudenta româneasca ulterioara la Curtea Europeana in 

sutele de cazuri deja inregistrate la acel moment si cele ce urmau sa fie 

depuse. 

Preocuparile de acest gen exprimate de mai multe state membre au determinat 

organizarea in premiera a unei dezbateri la Comitetul Delegatilor Ministrilor in 

jurul unui punct distinc de agenda, respectiv „nivelul satisfactiei echitabile‖, 

Astfel, cea de-a 688-a reuniune (Drepturile Omului – DH) a Comitetului 

Delegatilor, desfasurata la 29.11.1999, a consemnat ca „ideea potrivit careia 

deciziile privind cuantumul satisfactiei echitabile propuse, care ar trebui sa ia  

in considerare diferitele circumstante economice din statele contractante, nu a 

fost contestata‖
1
. 

NOTA_ Par. 2 al Rezmatului confidential al presedintelui Comitetului 

Delegatilor Ministrilor la cea de-a 688-a reuniune (Drepturile Omului – DH) 

din 29.11.1999. Documentul integral este prezentat in Anexa 10. 

Referintele mentionate vizau, in principal, procedura stabilirii nivelului 

despagubirii de catre Comitetul Ministrilor la propunerea fostei Comisii 

Europene a Drepturilor Omului, in baza mecanismului aplicabil anterior intrarii 

in vigoare a Protocolului 11. 

Desi acest subiect nu a ridicat explicit si pe relatia cu Curtea Europeana, din 

dorinta de a nu pune sub semnul intrebarii independenta acesteia (inclusiv in 
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ceea ce priveste competenta stabilirii despagubirii), interventiile mai multor 

delegatii au sugerat, totusi ca inclusiv Curtea Europeana ar trebui sa ia in 

considerare realitatile socio-economice obiective in special din statele in 

tranzitie. Mai mult, s-a stabilita ca „agentii guvernamentali acreditati la Curte ar 

trebui s-i prezinte acesteia, de la caz la caz, toate informatiile necesare pentru a 

permite Curtii sa ia in considerare circumstantele economice ale statelor vizate 

atunci când decide cuantumul satisfactiei echitabile‖
1
. 

NOTA 1 Par. 4 al Rezmatului citat anterior. 

Aceseta au fost considerentele care au condus la decizia autoritatilor române de 

a efectua un demers scris catre Comisia Europeana a Drepturilor Omului, 

simultan practic cu unul similar efectuat de Bulgaria. 

Scrisoarea, al carei text a fost redactat de autorul tezei, in calitatea sa la acel 

moment de co-agent al guvernului român. a fost trimisa la 13 iunie 2000 

presedintelui Curtii Europene, Luzius Wildhaber, sub semnatura 

reprezentantului permanent al tarii noastre la Consiliul Europei
2
. 

NOTA: 2 Textul scrisorii este prezentat in Anexa 11. 

In esenta, documentul: 

- Reafirma principiul ne-negociabil al infaptuirii Justitiei si vointa autoritatilor 

române de onorare a angajamentelor, inclusiv in ceea ce priveste executarea 

hotarârilor Curtii Europene a Drepturilor Omului; 

- Pune in evidenta importanta luarii in considerare a situatiei socio-economice 

austere din statele Europei de sud-est la momentul deciziei Curtii asupra 

nivelului despagubirii. 

Cu titlu de exemplu, era mentionata satisfactia echitabila decisa de Curtea 

Europeana numai in cauza „Rita Iganccolo Zenide (cetatean francez) contra 

România‖, in suma de 186.000 franci francezi
3
. 

NOTA: 3 Hotarârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 25 ianuarie 2000, 

care constata violarea articolului 8 (dreptul la respectarea vietii private si familiale) 

al Conventiei europene a drepturilor omului. 

Documentul informa Curtea, in acest context, ca salariul mediu net in România la 

nivelul anului 2000 era de aproximativ 600 franci francezi (mai putin de 100 

dolari), ceea ce insemna ca despagubirea mentionata reprezentan echivalentul a 

310 salarii lunare medii nete, respectiv venitul mediu lunar cumulat de un cetatean 

român de 26 de ani. 
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Aceste realitati economice, la care se adaugau constrângerile rezultate din bugetul 

de austeritatate si, respectiv, acordul cu Fondul Monetar International ar fi putut 

pune sub semnul intrebarii capacitatea onorarii obligatiilor de executare a 

hotarârilor Curtii Europene in perspectiva cresterii substantiale si previzibile a 

numarului acestora inca de la acel moment. 

In concluzie, se sustinea necesitatea respectarii principiului de drept al 

individualizarii sanctiunii aplicate, cu luarea in considerare a tuturor 

circumstantelor. 

Retrospectiv, se poate afirma in prezent ca demersul citat a fost oportun si ca 

semnalul lansat a permis judecatorilor de la Curtea  Europeana o evaluare 

ulterioara mai nuantata a actiunilor pecuniare pentru tarile din Europa de Est. 

Acest demers a fost, de altfel, urmat la 1 februarie 2001 de o scrisoare formulata in 

termeni similari, adresata de prim-ministrul României de la acel moment 

presedintelui Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

In raspunsul presedintelui Curtii, datat  la 5 aprilie 2001, era notat si apreciat 

angajamentul autoritatilor române pentru realizarea unei structuri judiciare care sa 

raspunda exigentelor Conventiei europene a drepturilor omului si sa fie conforma 

jurisprudentei Curtii‖
1
. 

NOTA: Scrisoarea presedintelui Curtii Europene a Drepturilor Omului este 

prezentata in Anexa 12. 

Tototdata, presedintele Curtii informa asupra faptului ca problema nivelului 

satisfactiei echitabile a fost transmisa in atentia grupului de lucru constituit in 

interiorul Curtii, insarcinat sa elaboreze liniile directoare in materia aplicarii 

articolului 41 al Conventiei europene (competenta apartinând Curtii de a acorda 

partii lezate o satisfactie echitabila). 

In termeni diplomatici, acest raspuns confirma faptul ca judecatorii Curtii 

Europene constientizau existenta unei probleme, in sensul celor semnalate de 

statele sud-est europene si ca erau in cautarea unei solutii. 

Jurisprudenta ulterioara a Curtii, inclusiv in cauzele României, a confirmat in 

general faptul ca la individualizarea pedepselor pecuniare a fost luat in considerare 

ansamblul factorilor invocati, inclusiv situatia socio-economica de austeritate a 

tarii. 

 

7. Redeschiderea procedurilor jurisdictionale nationale si executarea unor 

hotarâri ale Curtii Europene adoptate impotriva României 
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La 21 ianuarie 2000, Comitetul Ministrilor a adoptat in cadrul celei de-a 694-a 

reuniuni textul unei Recomandari având ca tema reexaminarea sau redeschiderea 

anumitor cauze in plan intern ca  urmare a unor hotarâri ale Curtii Europene a 

Drepturilor Omului. 

Recomandarea R(2000)2 era rezultatul practicii care se conturase la Comitetul 

Ministrilor urmare jurisprudentei Curtii Europene. In fapt, se constatase ca 

remedierea unor violari ale drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, 

astfel cum erau ele garantate in Conventie, puteau implica din partea statelor 

masuri exceptionale suplimentare in raport cu simpla efectuare a platii desopgubirii 

decise in favoarea reclamantului. Aceste masuri erau necesare pentru ca partea 

lezata sa se poata regasi cu adevarat in situatia de dinaintea procedurii incalcarii 

drepturilor sale. Din acest motiv, Comitetul Ministrilor facea urmatoarele 

recomandari: „Incurajeaza in special partile contractante sa examineze sistemele 

lor juridice nationale in scopul de a se asigura ca exista posibilitati corespunzatoare 

pentru examinarea unei cauze, inclusiv prin redeschiderea procedurii, in cazurile 

unde Curtea a constatat o violare a Conventiei, in particular atunci când: 

i) partea lezata continua sa sufere consecinte negative foarte grave urmare 

deciziei nationale, consecinte care nu pot fi compensate de  catre 

satisfactia echitabila si care nu pot fi modificate decât prin reexaminare 

sau redeschidere, si 

ii) rezulta din hotarârea Curtii ca: 

a. decizia interna atacata este contrara pe fond Conventiei sau 

b. violarea constatata este cauzata de erori sau disfunctionalitati de procedura 

de o asemenea gravitate, ca o indoiala serioasa este aruncata asupra 

rezultatului procedurii interne atacate‖
1
. 

NOTA: 1 Recomandarea R(2000)2 adoptata de Comitetul Ministrilor la cea de-a 

694-a reuniune din 21 ianuarie 2000. 

Codificarea acestei modalitati de executare a hotarârilor Curtii Europene, in 

conditiile si cu motivatia descrise de textul Recomandarii, are o dubla dimensiune: 

una individuala, legata direct de situatia personala a partii lezate, dar si una mai 

generala, pentru ca implica in egala masuri asigurarea cadrului legislativ national 

care sa permita inter alia rezolvarea situatiei individuale citate. Aceasta este si 

explicatia pentru care, daca ar fi sa invocam exemplul Frantei, a fost necesara mai 

intâi o reforma legislativa adoptata de autoritatile franceze in iunie 2000, care a 

permis ulterior redeschiderea procedurii jurisdictionale nationale in cauza 
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„Hakkar‖ in lumina constatarilor mecanismului de control de la Strasbourg si, pe 

cale de consecinta, in final, adoptarea rezolutiei care inchidea dezbaterile la 

Comitetul Ministrilor pe marginea afacerii citate. 

Cum era si firesc, nici România nu a fost exceptata de la aceste exigente, dar 

reactia sa in plan legislativ intern a precedat eventualele solicitari concreet care 

sa ii fi fost adresate de Comitetul Ministrilori. Decizia de modificare a procedurilor 

civila si penala, in sensul fundamentarii unor cai extraordinare de atac in legislatia 

româneasca, fundamentate de hotarâri ale Curtii care sa fi constatat incalcari ale 

drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ocrotite de Conventia europeana, 

s-a realizat in baza experientei altor state, practicii Comitetului Ministrilor si 

jurisprudentei Curtii Europene, dar si recomandarii R(2000)2 mentionate mai sus. 

In plan civil, aceasta cale de atac a imbracat initial forma recursului in anulare. 

Ordonanta de urgenta a guvernului pentru modificarea si completarea Codului de 

procedura civila nr. 330 ca „procurorul general al Parchetului de pe lânga XCurtea 

Suprema de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, poate ataca cu 

recurs in anulare, la Curtea Suprema de Justitie, hotarârile judecatoresti irevocabile 

pentru urmatoarele motive: [...] când Curtea Europeana a Drepturilor Omului a 

constatat o incalcare a drepturilor sau libertatilor fundamentale si faptul ca partea, 

potrivit legii române, poate obtine o reparatie, cel putin partiala, prin anularea 

hotarârii pronuntata de o instanta româna‖. Termenul prevazut pentru declararea 

recursului in anulare, respectiv 6 luni de la data comunicarii hotarârii Curtii 

Europene catre statul român, a fost prelungit la un an, prin Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 59 din 25 aprilie 2001. 

Ulterior, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului privind modificarea si 

completarea Codului de procedura civila nr. 58 din 25 iunie 2003, calea recursului 

in anulare motivata inclusiv pe hotarâri ale Curtii Europene este abrogata, 

posibilitatea redeschiderii procedurilor jurisdictionale interne fiind, de data 

aceasta, statuata prin calea extraordinara de atac a revizuirii. 

Semnificative in acest sens sunt urmatoarele extrase din Nota de fundamentare a 

Ordonantei de urgenta nr. 58/2003: 

„(...) II. Eficacitatea administrarii actului de justitie consta si in celeritatea cu care 

o hotarârea judecatoreasca intra in circuitul juridic, in asigurarea stabilitatii 

raporturilor juridice recunoscute ori restabilite judecatoreste, precum si in 

mecanismele care dau expresie autoritatii de lucru judecat. 
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Criticata ca fiind de natura sa afecteze principiul autoritatii de lucru judecat si al 

stabilitatii raporturilor jurudice, actuala reglementare  a recursului in anulare 

prezinta inconvenientul ca se poate declansa din nou procedura jurisdictionala, 

prelungind starea de incertitudine din viata juridica, cu prejudicii materiale si 

morale aduse celor interesati. De altfel, statul român a fost condamnat de catre 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului din cauza exercitarii acestei cai de atac 

impotriva unor hotarâri irevocabile. 

Avân in vedere cele de mai sus, se prevede eliminarea caii de atac a recursului in 

anulare... Se impune, insa, introducerea unui nou motiv de revizuire pentru situatia 

in care, printr-o hotarâre a Curtii Europene, s-a constatat o incalcare a drepturilor 

sau libertatilor fundamentale‖. 

Modificarea si completarea Codului de procedura civila printr-o ordonanta de 

urgenta, care priveste recursul in anulare, este justificata de imprejurarea ca in 

unele cauze românesti Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat violarea 

articolului 6 paragraf 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a 

libertatilor fundamentale datorita admiterii recursurilor in anulare, iar masurile cu 

caracter general dispuse de Comitetul Ministrilor din cadrul Consiliului Europei in 

executarea hotarârii Curtii in cauza „Brumarescu contra România‖ vizeaza recursul 

in anulare. 

In practica executarii hotarârilor Curtii Europene in cauze românesti, invocarea 

unei hotarâri pronuntate de Curtea Europeana pentru reexaminarea sau 

redeschiderea procedurilor nationale s-a facut pentru prima oara in cauza 

„Brumarescu”. Curtea Europeana a condamnat România la 28 octombrie 1999 

pentru incalcarea articolului 6 par. 1 (incalcarea dreptului la un proces echitabil si 

refuzarea dreptului de acces in justitie si a articolului 1 Protocol 1 (protectia 

dreptului la proprietate) la Conventia europeana, iar la 23 ianuarie 2001 a decis in 

favoarea reclamantului restituirea in natura sau a contravalorii imobilului 

nationalizat, precum si daune morale (echivalentul in lei a 15.000 dolari 

americani). In ceea ce priveste exigenta executarii in natura, mentionam recursul 

in anulare promovat in cursul anului 2001 de procurorul general al României 

impotriva deciziei Curtii Supreme de Justitie care a facut obiectul criticii din 

partea Curtii Europene in temeiul articolului 330(4) din Codul de procedura civila 

in vigoare la acel moment. Recursul in anulare s-a facut cu invocarea hotarârii 

Curtii Europene in cauza Brumarescu si a fost admis la 24 iulie 2004, ceea ce 

a permis executarea partial in natura a hotarârii Curtii Europene si, 



194 
 

respectiv, retrocedarea unei parti a imobilului nationalizat catre proprietarul 

Brumarescu. Modalitaeta de executare a fost apreciata de Comitetul 

Ministrilor, inclusiv in perspectiva utilizarii unei cai extraordinare de atac in 

plan intern, fundamentate pe o decizie a Curtii Europene. 

La acelasi punct, mai mentionam hotarârea relativ recenta a Curtii Europene (iulie 

2005) in cauza „Strain” (incalcarea articolului 1 Protocol 1), publicata in 

Monitorul Oficial in cursul lunii februarie 2006, care a antrenat in procedura 

ulterioara de executare invocarea in plan intern a caii de atac a revizuirii. 

Tototdata, amintim si hotarârea Curtii Europene in cauza „Lungoci” (violarea 

articolului 6 al Conventiei europene), adoptata in 2006, in textul careia Curtea 

insasi recomanda reclamantului sa faca uz de calea de atac a revizuirii, 

fundamentata pe o hotarâre a Curtii Europene, cale de atac prevazuta de 

legislatia româna in vigoare. 

In penal, Ordonanta de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea 

Codului penal si a Codului de procedura penala nr. 207 din 15 noiembrie 2000 a 

introdus un nou alineat 3 la articolul 410, potrivit caruia „pot fi atacate cu recurs in 

anulare hotarârile pronuntate in cauzele in care Curtea Europeana a Drepturilor 

Omului a constatat o incalcare a prevederilor Conventiei...‖. Termenul prevazut in 

interiorul caruia se putea introduce recursul in anulare pe aceste temei era de 1 an 

de la data comunicarii catre statul român a hotarârii Curtii Europene. 

Ulterior, Legea nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea si completarea 

Codului de procedura penala si a unor legi speciale a modificat si completat 

articolul 410 alineatul 3, dupa cum urmeaza: „... in cauzele in care Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a unui drept prevazut de 

Conventia europeana [...] instanta nu va putea obliga statul la plata unor 

despagubiri care au fost acordate  de Curtea Europeana a Drepturilor Omului si 

incasate de victima incalcarii unui drept prevazut de aceasta‖. 

Nu sunt semnalate in domeniul penal, in practica de pâna in prezent a Comitetului 

Ministrilor, cazuri de executare a unor hotarâri ale Curtii Europene in spete 

românesti, care sa se fundamenteze pe reexaminarea sau redeschiderea 

procedurilor interne prin invocarea articolului 408
1
 Cod de procedura penala. 

Practica viitoare va oferi, insa, suntem convinsi, destule exemple in acest sens. 
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CAPITOLUL VI 

Concluzii 

Mecanismul de control consacrat de Conventia europeana a drepturilor omului 

joaca un rol esential in prezervarea democratiei si a regulilor statului de drept la 

nivel european. Curtea Europeana si-a asumat, in acest sens, rolul asigurarii unei 

protectii eficace a drepturilor si libertatilor fundamentale, conform principiului 

evocat anterior „efectului util‖. Textul Conventiei este viu si trebuie interpretat in 

lumina evolutiilor in societate, cu atât mai mult cu cât el are  drept scop sa 

protejeze „drepturi deloc teoretice si iluzorii, ci drepturi concrete si efective‖
1
. In 

acelasi timp, se poate constata preocuparea de a asigura un echilibru intre 

drepturile fundamentale ale individului si interesul mai general al colectivitatii. 

Potrivit Curtii, „trebuie mentinuta atentia pentru un just echilibru intre interesele 

coerente ale individului si ale societatii in ansamblul sau‖
2
. In ambele ipoteze statul 

se bucura de o anumita marja de apreciere pentru determinarea acelor dispozitii de 

adoptat pentru asigurarea conformitatii cu Conventia europeana. In acest fel se 

poate spera la perpetuarea spiritului general al unei Conventii destinate nu doar 

protejarii drepturilor omului, dar in egala masura „protejarii idealurilor si valorilor 

unei societati democratice‖
3
. 

NOTA: 1 Afacerea „artico‖ din 13 mai 1980, in L.E. Pettiti, s.a., op. cit., p. 62. 

NOTA: 2 Afacerea „Powell si Rayner‖ din 21 februarie 1990, in L.E. Pettiti, s.a., 

op. cit., p. 62. 

NOTA: 3 Afacerea „Soering‖ din 7 iulie 1989, in L.E. Pettiti, s.a., op. cit., p. 63. 

Din aceasta perspectiva, condamnarea unui stat la Curtea Europeana a 

Drepturilor Omului semnifica nu doar o sanctiune pentru o conduita contrara 

Conventiei europene, dar mai ales o oportunitate de progres. Depune foarte 

mult de modul sau de reactie si maniera in care componentele sale 

institutionale inteleg sa reactioneze si sa accepte principiul „efectului util” a 

ceea ce pare a fi, la prima vedere, o sanctiune. 

Se poate spune, din aceasta perspectiva, ca experienta României la Curtea 

Europeana a Drepturilor Omului si, ulterior, in cadrul mecanismului de executare 

a hotarârilor Curtii Europene care o vizau direct, mecanism gestionat de 

Comitetul Ministrilor, a fost o experienta, in final, pozitiva. Pentru ca dincolo de 

realitatile mai putin placute ale condamnarii in fata unei jurisdictii 

internationale, decizii care, de altfel, au antrenat costuri materiale 

importante, ramâne impactul considerabil asupra realitatilor institutionale, 
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legislative si cele legate de mentalitati din tara noastra. România a fost 

obligata sa se adapteze si sa se alinieze unor standarde europene bine definite 

in materii esentiale pentru existenta unei societati democratice, precum 

protectia dreptului la proprietate, libertatea de expresie, functionalitatea 

justitiei sau chiar interzicerea actelor de tortura si rele tratamente
1
. 

Astfel, autoritatea de lucru judecat si, respectiv, cea de lucru interpretat, efectul 

direct in ordinea interna a normelor Conventiei europene si a jurisprudentei Curtii 

Europene, posibilitatea legislativa a redeschiderii/reexaminarii procedurilor 

nationale in baza unei hotarâri de condamnare adoptate de Curtea Europeana sunt, 

toate la un loc, realitati juridice si mecanisme de reglare a disfunctionalitatilor de 

sistem in plan legislativ, institutional, de practica judiciara si administrativa absolut 

necesare pentru garantarea cu adevarat a drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

omului. 

Astfel de decizii adoptate de Curtea Europeana impotriva României, prima facie de 

natura sanctionatorie, favorabile insa pentru actiunea institutionalizata ulterioara a 

autoritatilor române, respectiv pentru asimilarea tarii noastre a unui spatiu omogen 

protejat de standardele democratice generate de Conventia europeana a drepturilor 

omului, si-au dovedit caracterul benefic in primul rând pentru societatea 

româneasca si pentru cetatenii ei. Este de asteptat insa ca dupa aceasta perioada 

necesara de „adolescenta‖, institutiile administratiei, justitiei si cele de ordin 

legislativ, potrivit principiului subsidiaritatii, sa preia intr-o masura tot mai 

consistenta povara gestionarii si reglarii in plan intern a nemultumirilor 

justitiabililor sau a deficientelor, chiar de sistem pâna la urma explicabile de orice 

societate democratica. Pentru ca, in definitiv, Curtea Europeana a Drepturilor 

Omului si mecanismul executional gestionat de Comitetul Ministrilor trebuie sa fie 

exceptita si nu regula. 

 


