Sintez privind principii ce rezult din jurispruden a CEDO în cauzele privind
neexecutarea hot rârilor judec tore ti pronun ate împotriva unui debitor public

– Administra ia constituie un element al statului de drept, interesul s u fiind identic cu cel al
unei bune administr ri a justi iei. Dac administra ia refuz sau omite s execute o
hot râre judec toreasc ori întârzie în executarea acesteia, garan iile art. 6 din
Conven ie de care a beneficiat justi iabilul în fa a instan elor judec tore ti î i
pierd orice ra iune de a fi.
– Pasivitatea creditorului nu poate constitui o justificare pentru neexecutarea unei
hot râri deoarece nu este rezonabil -i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri
judiciare a ob inut o hot râre împotriva statului,
recurg la procedura de executare
silit sau s intenteze noi ac iuni împotriva autorit ii pentru a ob ine executarea
obliga iei în cauz .
– În unele cazuri este necesar ca creditorul s efectueze anumite demersuri
procedurale care s permit sau s accelereze executarea unei hot râri. Obliga ia de
cooperare, care îi revine unei persoane, nu trebuie s dep easc totu i strictul
necesar i, în orice caz, nu exonereaz administra ia de obliga ia pe care i-o impune
Conven ia de a ac iona din proprie ini iativ i în termene rezonabile, bazându-se
pe informa iile de care dispune, pentru a respecta hot rârea pronun at împotriva sa.
– Obliga ia instituit de lege în sarcina creditorului de a depune o cerere scris pentru
executare, o copie a actului de identitate i/sau o copie a hot rârii definitive,
învestite cu formul executorie constituie formalit i rezonabile, neputând fi
considerate acte de executare silit . În situa ia în care creditorul nu depune documenta ia
prev zute de lege, este important ca debitorul s îl informeze cu privire la
formalit ile necesare pentru executare.
– Refuzul creditorului de a efectua formalit i legale rezonabile pentru executarea
hot rârii reprezint o imposibilitate obiectiv de executare. Refuzul creditorului de
a coopera, atunci când îndeplinirea obliga iei autorit ilor implic în mod necesar
cooperarea acestuia, constituie un caz de imposibilitate obiectiv de executare (de
ex., refuzul creditorului de a permite accesul pe terenul s u pentru ridicarea unui stâlp).
– Constituie imposibilitate obiectiv de executare i situa ia în care hot rârea
judec toreasc oblig autoritatea
efectueze un act care nu mai putea fi adus la
îndeplinire în momentul pronun rii hot rârii (de ex., reintegrarea pe postul de
director, în condi iile în care mandatul corespunz tor func iei de director expirase la
momentul la care s-a pronun at hot rârea; reluarea unei proceduri de adjudecare, în
condi iile în care a disp rut obiectul de adjudecat). Imposibilitatea de cuantificare a
sumei de plat determin o imposibilitate obiectiv de executare (de ex., obligarea la
plata unor suplimente salariale, f
a se stabili prin hot râre cuantumul acestora i în
absen a unui act normativ care s stabileasc cuantumul, procentul sau care s ofere criterii
de determinare concret a acestora).
– În schimb, refuzul autorit ilor de a executa o hot râre, invocând argumente care nu
fuseser
aduse la cuno tin a instan ei de fond, nu poate reprezenta o
imposibilitate obiectiv de executare. De asemenea, refuzul de executare întemeiat pe
elemente de fapt care fuseser analizate i respinse de instan ele judec tore ti,
nu poate reprezenta o imposibilitate obiectiv de executare.

– Pronun area unei noi hot râri, care oblig autoritatea debitoare la plata unor
desp gubiri/zi întârziere pentru neexecutare, constituie o dovad c executarea
era la acel moment posibil , în ciuda sus inerilor debitoarei privind imporibilitatea de
executare.
– Autorit ile nu se pot sustrage execut rii unei hot râri judec tore ti, invocând
interpretarea incorect a legii interne sau a situa iei de fapt din partea instan elor
na ionale, repunând astfel în discu ie fondul cauzei. Chiar dac ar exista o divergen
de interpretare, pe baza principiului suprema iei dreptului într-o societate democratic ,
hot rârea definitiv pronun at de instan ele na ionale prevaleaz fa de opinia
autorit ilor administrative, iar acestea sunt obligate s se conformeze în întregime. În
plus, în unele situa ii în care autorit ile au invocat aceste aspecte, CEDO le-a repro at
acestora c nu au introdus c ile de atac ordinare împotriva hot rârii judec tore ti
criticate.
– Autoritatea nu se poate prevala de o imposibilitate obiectiv de executare, dac aceast
imposibilitate nu a fost constatat în cadrul unei proceduri judec tore ti sau
administrative, opozabile creditorului. O scrisoare simpl a debitoarei, prin care
informeaz partea interesat de ”imposibilitatea” execut rii, nu constituie un motiv de
exonerare.
– În situa ia ob inerii unei hot râri care constat imposibilitatea execut rii, autoritatea trebuie
fac demersuri pentru a asigura executarea prin echivalent.
– În situa ia în care autoritatea invoc imposibilitatea execut rii deoarece situa ia juridic din
cauz este neclar (de ex., situa ia imobilului de predat), CEDO consider c este datoria
autorit ilor i nu a creditorului s clarifice situa ia juridic .
– Autoritatea debitoare nu trebuie s fac acte prin care s determine imposibilitatea
de executare (de ex, vânzarea apartamentului în litigiu în timpul procesului intentat de
reclamant).
– Chiar dac dispozitivul hot rârii nu pune în sarcina autorit ilor nicio obliga ie precis (de
ex., dac se dispune anularea unui act al administra iei), hot rârea trebuie executat ,
deoarece obliga ia de executare a unei hot râri nu se limiteaz la dispozitiv, ci trebuie s aib
în vedere i considerentele. Dac totu i hot rârea ob inut nu este susceptibil de executare,
fiind necesar introducerea unei noi ac iuni pentru stabilirea detaliilor privind
executarea, autorit ile sunt cele care trebuie s fac acest demers.
– Executarea în mod defectuos a unei hot râri judec tore ti, fapt constatat fie de
instan ele na ionale, fie în mod direct de CEDO, atrage înc lcarea Conven iei (de ex.,
emiterea unei noi decizii privind pensia sau a unei decizii de reintegrare care sunt anulate
ulterior de instan a de judecat ).
– Chiar dac neexecutarea unei hot râri se datoreaz unei alte autorit i a statului
decât institu ia debitoare, statul r mâne responsabil pentru înc lcarea Conven iei.
– Simpla sus inere a autorit ii c ar fi executat nu este suficient , în m sura în care
nu se coroboreaz cu alte elemente de prob .
– Printr-o contesta ie la executare nu se poate repune în discu ie fondul, afectând
autoritatea de lucru judecat a titlului reclamantei.

– Suspendarea execut rii unei hot râri pronun ate împotriva statului nu este în
esen contrar Conven iei, deoarece i debitorul public trebuie s aib posibilitatea de a
invoca fapte ap rute dup pronun area hot rârii definitive. Totu i, în materii importante
pentru reclamant (cum ar fi dreptul muncii), autorit ile trebuie s ac ioneze cu
diligen sporit pentru a asigura executarea rapid .
– În absen a unei hot râri de suspendare a execut rii, faptul c o contesta ie la
executare este în curs nu justific un refuz de executare. Emiterea unei decizii de
suspendare de c tre debitoare nu justific neexecutarea.
– În situa ia în care creditorul este nemul umit de modalitatea în care s-a f cut
executarea, autorit ile sunt obligate s depun diligen ele necesare pentru a stabili, în
cadrul procedurilor judiciare ini iate de creditorul nemul umit, dac i-au executat în mod
corect obliga ia.
– O crean împotriva statului, rezultat dintr-o hot râre judec toreasc , r mâne valid i
trebuie executat , chiar dac potrivit legisla iei interne dreptul de a cere executarea silit s-a
prescris. Constatarea de c tre instan ele na ionale a prescrierii dreptului
creditorului de a cere executarea silit nu înl tur obliga ia de executare a
hot rârii interne, având în vedere c aceasta nu a fost nici anulat , nici modificat .
A. Particularit i în cauzele referitoare la hot râri judec tore ti privind obliga ia
de a da (o sum de bani)
– Statul nu poate s invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea
unor hot râri judec tore ti.
– În situa ia în care creditorul i autoritatea debitoare au crean e reciproce
opereaz compensarea; în acest caz nu trebuie distins între bugetul local i bugetul de
stat.
– Formularea unei contesta ii la executare în scopul stabilirii cuantumului datoriei nu
este, în principiu, contrar Conven iei.
B. Particularit i în cauzele referitoare la hot râri judec tore ti pronun ate
împotriva unor societ i fa de care statul este responsabil
– Pentru ca statul s poat fi exonerat de r spundere pentru ac iunile i omisiunile unei
societ i comerciale/companii na ionale, aceasta trebuie s beneficieze de o independen
institu ional i opera ional suficient fa de autorit i.
– Faptul c o procedur de lichidare judiciar este în curs/ finalizat în privin a
unei societ i fa
de care statul este responsabil, nu justific neplata unei
crean e izvorâte dintr-o hot râre definitiv . Chiar dac derularea unei proceduri de
faliment poate justifica o anumit întârziere în plata unei crean e, statul nu poate s
invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea unor hot râri
judec tore ti.
C. Particularit i în cauzele referitoare la hot râri judec tore ti prin care s-a
stabilit obliga ia de reintegrare pe post i/sau plata drepturilor salariale
– Reorganizarea/restructurarea activit ii nu constituie un motiv întemeiat
pentru a refuza executarea unei hot râri; CEDO estimeaz c , dac ar accepta acest
argument, ar echivala cu a admite c administra ia se poate sustrage execut rii unei hot râri

invocând eliminarea postului din organigram . În situa ia invoc rii unui astfel de motiv,
autoritatea trebuie s se adreseze unei instan e care s constate prin hot râre
definitiv imposibilitatea de reintegrare pe postul de inut anterior.
– Nu se poate repro a creditorului c a refuzat un post de execu ie, în m sura în
care acesta era inferior celui pe care îl de inuse. Nu se poate repro a creditorului
nici c nu s-a înscris la concursul de ocupare a postului, în condi iile în care hot rârea
intern impunea debitoarei o obliga ie necondi ionat de reîncadrare. În schimb, dac
creditorul refuz în mod nejustificat s accepte posturile oferite, fapt constatat
printr-o hot râre judec toreasc , debitorul se afl într-o imposibilitate obiectiv de
executare.
– Obliga ia de reintegrare ia sfâr it în momentul în care creditorul se pensioneaz
sau la deschiderea procedurii lichid rii judiciare împotriva debitoarei.
– Obliga ia de plat a salariilor subzist
pân
în momentul reintegr rii
efective/momentul în care obliga ia de reintegrare a luat sfâr it. Obliga ia de plat a
salariilor include i obliga ia de plat a contribu iilor sociale aferente.
– Dup reintegrarea pe post, acordarea unui salariu inferior echivaleaz
neexecutare par ial .
D. Particularit

cu o

i în cauzele privind executarea cu întârziere

– În principiu, în absen a unei justific ri rezonabile, executarea unei hot râri cu o
întârziere mai mare de 1 an constituie o înc lcare a Conven iei. Durata procedurilor
administrative nu constituie o justificare rezonabil pentru întârziere.
– Caracterul rezonabil al termenului de executare trebuie s fie apreciat inând seama în
special de complexitatea procedurii de executare, de comportamentul creditorului
i al autorit ilor competente. Totu i, indiferent de complexitatea procedurilor de
executare sau a sistemului bugetar, statul este obligat s garanteze oric rei persoane
dreptul la executarea hot rârilor într-un termen rezonabil.
– Executarea cu întârziere este imputabil autorit ii dac a fost determinat de introducerea
unei contesta ii la executare care a fost respins de c tre instan a na ional .
– alonarea pl ilor pe perioade excesive constituie o înc lcare a Conven iei. Totu i, în
situa ii excep ionale, determinate de cuantumul i num rul crean elor,
surile de
alonare a pl ii crean elor, luate pentru men inerea echilibrului bugetar, sunt
conforme Conven iei.
– Prin executarea cu întârziere (mai mare de 1 an), creditorii sufer un prejudiciu
moral, care nu poate fi compensat prin simpla constatare a înc lc rii Conven iei, fiind
necesar acordarea unor sume cu titlu de daune morale. Autoritatea debitoare datoreaz
daune morale chiar dac a compensat prejudiciul material cauzat de executarea cu întârziere
(de ex., debitul a fost actualizat cu rata infla iei).

