
Prlncipii cc rezultá din Jurisprudonta CEDO In cauzele privind neexocutarea hotàrârllor
judecatoreti pronunate Impotriva unui debitor public

- Administratia constituie un element al statului de drept, interesul sàu find identic Cu cal al unei bune
administrãn a justitiei. Dacã administratia refuzà sau omite sá execute o hotárâro judecatoreascà on
Intárzie In executarea acesteia, garaniiIo ait 6 din Convenie do care a bonoficiat justitiabilul In
fata instanjeiorJudecàtoreti Ii pierd once ratiune de a fi.

- Pasivitatea creditorului flu poate constitui o justificare pentru neexecutarea unei hotãrâri deoarece
flu oste rezonabil sal cod unei persoane, care In urma unei proceduri judiciare a obtinut o hotàràre
Impotilva statuiui, sà recurgã Ia procodura de executare sliltá sau sá intentezo fbi actiuni impotriva
autoritatii pentru a obtine executarea obIigaiei in cauzã.

- In unele cazuri este necesar Ca creditorui sá efectuezo anumite demersurl procedurale care sã
permità sau sã accelereze executarea unel hotàrãn. Obligaia de cooperaro, care Ii revine unei
persoane, flu trobuio sá dopà;eascà totui strictul nocosar i, in once caz, nu exonereazã
administratla de obiigaia pe care I-o impuno Conventia de a actiona din proprie initiativa ;i In
tormene rezonablie, bazându-se pe informajilie de care dispune, pentru a respecta hotárãrea
pronunjatã impotriva sa.

- Obligaia instituità de lege in sarcina creditorului de a depune o cerore scnlsá pentru executare. o
copi. a actuiui do idontitate iIsau o copio a hotàrãnli definitive, investite cu formula executorie
constituie formailtaji rezonablie, neputând fi considerate acte de executare silitá. In situatia in care
creditorul nu depune documentatia prevãzute de lege, este important ca debitorul sä II informeze cu
privire Ia formaiitájiio necesare pontru oxocutare.

- Refuzul croditorului do a efectua formalitaji legal. rezonabile pentru executarea hotãrâni reprezintà
a Imposibilitat. obiectivà do oxecutare. Rofuzul creditorului do a coopera, atunci când Indeplinirea
obligajiol autoritajilor impiicã in mod necosar cooperarea acostuia, constituie un caz de
imposibilitato obiectivà do oxocutare (de ex., refuzul creditorului de a permite accesul pe terenul säu
pentru ridicarea unui stâlp).

- Constituie Imposibilitate obiectivá do executare ci situatia in care hotàrârea judecàtoreascã obligà
autoritatea sã ofoctuozo un act care nu mal putea fi adus Ia indeplinire In momentul pronuntarii
hotàrãrii (de ex., reintegrarea pe postul de director, In conditiile in care mandatul corespunzàtor functiei
de director expirase Ia momentul Ia care s-a pronunat hotàrarea; reluarea unei proceduri de adjudecare,
in condiliile in care a dispãrut obiectul de adjudecat). Imposibilitatea do cuantificare a sumel de piatà
determinã o imposibilitate obiectlvá do oxocutare (de ex., obligarea Ia plata unor suplimente salariale,
fàrà a se stabili prin hotárâre cuantumul acestora i tn absena unui act normativ care sà stabileascã
cuantumul, procentul sau care sã ofere criterli de determinare concretã a acestora).

- In schimb, refuzul autorltaliior de a execute o hotàrãre, invocând argumente care nu fusesorá aduse
Ia cunotinja instanjei do fond, flu poato roprozenta o imposibilitate obioctivá do executaro. De
asemenea, rofuzul de executare lntemeiat pe olemonte do fapt care fusosorã analizate i rospinse do
Instanjoio judocátoreti, nu poato roprozonta o imposibilitate obiectivà do oxocutaro.

- Pronuntarea unei noi hotàrân, care obligã autoritatea debitoare Ia plata unor dospàgubirilzi Intãnziore
pofitru nooxocutare, constitulo o dovadà cá oxecutarea era Ia acel moment posibila, in ciuda
susineriior debitoarei privind imporibilitatea de executare.

- Autoiitàlile flu se pot sustrage executárii unei hotàrâri judecátoreti, invocánd Interpretarea incorectá a
Iegii intome sau a sltuajiel de fapt din partea instanjelor najionale repunand astfel In discujie
fondul cauzei. Chiar dacâ ar exista o divergenä de interpretare, pe baza principiului supremajiei
dreptului intr-o societate democraticã, hotârârea definitivá pronunjatá do instanjolo najionale
prevaloazà faja do opinla autoritájllor administrative, ar acestea sunt obligate sä se conformeze in



Intregime. In plus, In unele situaii in care autoritãe au nvocat aceste aspecte, CEDO Ie-a reproat
acestora cã flu au introdus cãile de atac ordinare Impotriva hotãrãrii judecãtoreti criticate.

- Autoritatea flu se poate prevala de o imposibilitate obiectivã de executare, dacã aceastä imposibilitate
nu a fost constatatã In cadrul unei proceduri judecätoreti sau administrat
creditorului. 0 scrisoare simplä a debitoarei, prin care informeazã partea interesatà de
executãrii, nu constituie un motiv de exonerare.

- In situatia obtinerii unei hotàrâri care constatã imposibilitatea executãrii, autoritatea trebuie sa facã
demersuri pentru a asigura executarea prin echivalent.

- In situapa in care autoritatea invocá imposibilitatea executãrii deoarece situaia juridicá din cauzã este
neclarã (de ex., situatia imobilului de predat), CEDO considerã cã este datoria autoritãtilor i nu a
creditorului sa clarifice situatla juridicã.

- Autoritatea debitoare flU trebuie sã facã acte prin care sä determine imposibilitatea de executare
(de ex, vânzarea apartamentului in litigiu in timpul procesului intentat de reclamant).

- Chiar dacã dispozitivul hotãrárii nu pune in sarcina autoritàilor nicio obligaie precisa (de ex., dacã se
dispune anularea unui act al administraiei), hotàrârea trebuie executatà, deoarece obligaia de executare
a unei hotàrân nu se limiteazã Ia dispozitiv, ci trebuie sã aibã in vedere si considerentele. Dacã totusi
hotàrârea obinutà nu este susceptibilä de executare, find necesarã introducerea unei noi aciuni
pentru stabilirea detaliilor privirid executarea, autoritãtile sunt cele care trebuie sa facã acest
demers.

- Executarea in mod defectuos a unei hotárãri judecátoreti, fapt constatat fie de instantele
nalionale, fie in mod direct de CEDO, atrage Incãlcarea Convenliei (de ex., emiterea unei noi decizii
privind pensia sau a unei decizii de reintegrare care sunt anulate ulterior de instana de judecatã).

- Chiar dacã neexecutarea unei hotärári se datoreazá unei alte autoritãti a statului decãt institutia
debitoare, statul rãmâne responsabil pentru incãlcarea Convenliei.

- Simpla sustinere a autoritàlii cã ar fi executat flu este suficientà, In mãsura in care nu se
coroboreazã cu alte elemente de probã.

- Printr-o contestaie Ia executare nu se poate repune in discuie fondul, afectãnd autoritatea de
lucru judecat a titlului reclamantei.

- Suspendarea executãrii unei hotãrãri pronuntate impotriva statului flu este in esenta contrarã
Converitiei, deoarece i debitorul public trebuie sã aibã posibilitatea de a invoca fapte apãrute dupa
pronunarea hotärârii definitive. Totusi, in materii importante pentru reclamant (cum ar fi dreptul muncii),
autoritätile trebuie sã aclioneze cu diligenã sporitã pefitru a asigura executarea rapidä.

- In absena unei hotãrári de suspendare a executárii, faptul cà o cofltestaie Ia executare este in
curs nu justificã un refuz de executare. Emiterea unei decizii de suspendare de càtre debitoare nu
justificà neexecutarea.

- In situatia in care creditorul este nemultumit de modalitatea In care s-a fãcut executarea,
autoritaile sunt obligate sã depunã diIigenele necesare pentru a stabili, In cadrul procedurilor judiciare
initiate de creditorul nemultumit, dacà i-au executat in mod corect obIigaia.

- 0 creanta Impotriva statului, rezultatã dintr-o hotãráre judecätoreascã, ràmâne validã Si trebuie
executatã, chiar dacã potrivit legisIaiei interne dreptul de a cere executarea silitã s-a prescris.
Constatarea de cãtre instantele nationale a prescrierli dreptului creditorului de a cere executarea
silità flu Tnlãturã obligaia de executare a hotãrârii interne, având in vedere cã aceasta flu a fost nici
anulatã, nici modificatà.



A. Particularltàtl in cauzele referitoare Ia hotárârl judecãtoreçtl privind obllgala de a da (0
sumá de bani)

- Statul flu poate sä invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea unor hotãrãri
judecãtoreti.

- In situalia tn care creditorul i autoritatea debitoare au creante reciproce opereazä compensarea;
in acest caz nu trebuie distins Intre bugetul local i bugetul de stat.

- Formularea unei contestatii Ia executare in scopul stabilirli cuantumului datoriel nu este, in principiu,
contrarâ Conveniei.

B. Partlcularltätl in cauzele referitoare Ia hotàrâri judecátoreti pronuntate Impotriva unor
societàti fata de care statul este responsabil

- Pentru ca statul sà poat 11 exonerat de ràspundere pentru aciuniIe i omisiunile unei societãi
comercialelcompanii naionale, aceasta trebuie sa beneficieze de 0 independenã institutioflalã i
operationala suficientà fata de autoritati.

- Faptul de lichidare judlclara este In curs! flnalizatã in privlnta unel
de care ,onsabil, flu Justificâ neplata uflei creante izvorãte dintr-o hotäi
Chiar dacã derularea unei proceduri de faliment poate justifica o anumitá Ifltârzlere in plata unei
creante, statul flu poate sá invoce lipsa resurselor financiare pentru a justifica neexecutarea unor
hotàrâri judecãtoreti.

C. ParticuIaritai Ifi cauzele referitoare Ia hotàrãri judecãtoreti prin care s-a stabilit obIigaia
de reintegrare pe post iIsau plata drepturilor salariale

- actlvitátll flu coflstituie un motiv intemelat pentru a refuza
executarea Uflel hotärâri; CEDO estimeazã cà, dacà ar accepta acest argument, ar echivala cu a
admite cà administratia se poate sustrage executàrii unei hotãràri invocând eliminarea postului din
organigrama. In situalia invocãni unui astfel de motiv, autoritatea trebuie sà se adreseze unei instane
care sà constate prlfl hotàrâre deflnitlvá Imposibilitatea de reintegrare pe postul delnut anterior.

- Nu se poate reproa creditorului cà a refuzat un post de execulie, In màsura In care acesta era
inferior celui pe care ii deinuse. Nu se poate reproa creditorului nici cà flu s-a Inscris Ia concursul
de ocupare a postului, in condiliile in care hotârârea internà impunea debitoarei o obIigaie
necondilionatà de reIncadrare. In schimb, dacà creditorul refuzã in mod nejustlficat sà accepte
posturile oferite, fapt constatat printr-o hotãrâre judecätoreascá, debitorul se aflà intr-o imposibilitate
obiectivá de executare.

- Obligaia de reintegrare ia sfârlt In momentul in care creditorul se pensioneazä sau Ia
deschiderea procedurii Iichidãrii judiciare impotriva debitoarei.

- Obligalia de platä a salarlilor subzlstá pâna In momentul relntegrarii efective/momentul in care
obligaia de reintegrare a luat sfârit. Obligaia de platá a salarillor include i obligaia de plata a
contribuliilor sociale aferente.

- Dupä reintegrarea pe post, acordarea unui salariu inferior echivaleazã CU 0 neexecutare pariaIã.

D. Particularltátl In cauzele privlnd executarea cu Intârzlere

- In principiu, in absenla unei justificàri rezonabile, executarea unei hotárâri cu o intãrziere mai mare
de I an constltule o Incãlcare a Conveni&. Durata procedurilor administrative nu constituie o
justificare rezonabilà pentru intãrziere.

- Caracterul rezonabil al termenului de executare trebuie sã fie apreciat tinand seama in special de
complexitatea procedurii de executare, de comportamentul creditorulul l al autoritatilor



competent.. Totui, Indlferent de complexitatea procedurilor de executare sau a sistemulul
bugetar, statul este obligat sã garanteze oricãrei persoane dreptul Ia executarea hotãrãnlor tntr-ur
termen rezonabil.

- Executarea cu tntárziere este imputabila autoritãii dacã a fost determinatã de introducerea unei
contestatii Ia executare care a foot respinsä do cátre instanta nationala.

- Ealonarea platilor pe perloade exceslve constituie o Tncãlcare a Convenliel. Totui, in situatii
excepionale, determinate de cuantumul i numãrul creantelor, mäsurile do ealonare a plãii
creantelor, luate pentru mentlnerea echilibrulul bugetar, sunt conforme Convenliei.

- Prin executarea cu tntârziere (mai mare de 1 an), creditoril suferá Un prejudiclu moral, care nu poate
fi compensat pnn simpla constatare a lncãlcãrii Convenliei, find necesarà acordarea unor sume cu titlu
de daune morale. Autoritatea debitoare datoreazã daune morale chiar dacä a compensat prejudiciul
material cauzat de executarea cu mntârziere (de ex., debitul a fost actualizat cu rata inflaiei).


