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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei

Program pentru dezvoltarea unor chestionare referitoare la
satisfacŃia beneficiarilor instanŃelor
CEPEJ oferă instanŃelor un program pentru a le sprijini în dezvoltarea
unor chestionare pentru a măsura satisfacŃia utilizatorilor instanŃelor,
pe baza manualului adoptat în luna septembrie 2010. InstanŃele sunt invitate să contacteze
Secretariatul
CEPEJ:
stephane.leyenberger@coe.int.
Legătura către Manual: Studii CEPEJ nr.14

Consiliul Europei – Comisarul pentru Drepturile Omului
Hotărârile pronunŃate de Curtea Europeană (a Drepturilor Omului) nu pot fi ignorate
CetăŃenii apelează la Curtea Europeană a Drepturile Omului deoarece simt că nu pot să
găsească dreptatea în statele din care fac parte. Deşi majoritatea statelor europene se
conformează deciziilor CurŃii, există şi situaŃii în care unele state temporizează excesiv
executarea obligaŃiilor care rezultă din hotărâri. Această situaŃie este deosebit de serioasă – o
executare promptă, deplină şi eficientă a hotărârilor CurŃii reprezintă soluŃia pentru
implementarea efectivă a standardelor ConvenŃiei Europene în dreptul naŃional.
Standardele şi procedurile sunt clare. Conform articolului 46 din ConvenŃia Europeană a
Drepturilor Omului, statele “se angajează să se conformeze hotărârilor definitive ale CurŃii în
litigiile în care ele sunt părŃi”. Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei supraveghează
executarea hotărârilor CurŃii şi remediază problemele identificate de Curte, astfel încât să
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Totuşi, statele sunt responsabile pentru o mai bună implementare a ConvenŃiei la nivel
naŃional. Statele-părŃi de obicei plătesc compensaŃiile datorate – “reparaŃie echitabilă” –
stabilită de Curte. De asemenea, plăŃile sunt făcute, în majoritatea cazurilor, înaintea
termenului limită stabilit de Curte. Totuşi, executarea hotărârii nu este limitată la plata unei
anumite sume de bani, ci implică şi alte obligaŃii. Una dintre acestea este adoptarea măsurilor
necesare pentru remedierea situaŃiei justiŃiabililor. O alta este modificarea legislaŃiei şi/sau
schimbarea
practicii
judiciare.
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Executarea cu întârziere a hotărârilor CurŃii reprezintă o problemă într-o serie de cauze. În cel
mai recent raport anual privind supravegherea executării hotărârilor, Comitetul de Miniştri a
remarcat că, deşi procentajul cauzelor pendinte, cu un termen mai mic de doi ani, a scăzut,
procentajul cauzelor principale aflate sub supraveghere pentru mai mult de doi ani a crescut în
2010, comparativ cu anul 2009. În prezent există mai mult de 9000 de cauze soluŃionate care
aşteaptă să fie puse în executare.
Unele hotărâri importante au rămas neimplementate timp de câŃiva ani, chiar dacă au fost
oferite linii directoare clare de către Curte şi de către Comitetul de Miniştri. Spre exemplu,
Curtea a constatat că, în anumite state, copii din comunitatea Roma au fost discriminaŃi în
ceea ce priveşte dreptul la educaŃie. La trei ani după pronunŃarea unei hotărâri foarte
importante a CurŃii cu privire la acest subiect (D.H. şi alŃii împotriva Republicii Cehe) nu au
fost făcute progrese importante cu privire la aceste aspecte, în statele membre.
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a criticat în mod repetat întârzierile
îngrijorătoare în implementarea hotărârilor, înregistrate în special în nouă state membre:
Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova, Polonia, România, FederaŃia Rusă, Turcia şi Ucraina.
Întârzierile în implementare se referă la cazurile cronice de ne-executare a hotărârilor
judecătoreşti naŃionale; rele tratamente aplicate de ofiŃerii de poliŃie şi, implicit, lipsa unor
investigaŃii eficiente; arest ilegal şi durata excesivă a arestului preventiv.
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Comitetul de Miniştri a propus statelor membre să numească câte un coordonator naŃional
care să urmărească executarea hotărârilor şi care să informeze parlamentele naŃionale despre
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[Recomandarea
Această măsură poate să reprezinte una dintre soluŃiile pentru a asigura că hotărârile
pronunŃate de Curtea de la Strasbourg sunt privite cu seriozitate. De asemenea, acest gen de
măsuri ar demonstra că autorităŃile naŃionale responsabile doresc să păstreze eficienŃa
mecanismului european pentru protecŃia drepturilor omului – care până în prezent a oferit un
remediu miilor de persoane ce nu au putut să obŃină dreptate în statele lor.
Punct de vedere exprimat de către domnul Thomas Hammarberg,
Comisar pentru Drepturile Omului
Consiliul Europei
http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=154
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