ATITUDINI
Rãspunderea civilã a
judecãtorilor. Drept intern
ºi drept comparat
Andra Asãnicã, judecãtor,
Judecãtoria Sectorului 6 Bucureºti
La responsabilité civile des magistrats est subsidiaire et peut être exercitée à
condition que le magistrat ait agi de mauvaise foi ou avec négligence grave,
donc seulement lorsque les erreurs judiciaires sont commises avec un certain
degré de culpabilité.
Tout en étant une responsabilité subsidiaire et indirecte, les conditions demploi
sont les suivantes: préexistence dun procès qui finit par une décision définitive
qui a établi la responsabilité patrimoniale de lÉtat; Le fait qui a déterminé lerreur
judiciaire a été commis par un magistrat de mauvaise foi ou avec négligence
grave; Laction de lÉtat est une action distincte contre le magistrat, il ne peut pas
être appelé en garantie dans le cadre de laction intentée par la personne lésée
à cause dune erreur judiciaire.
Au niveau européen, les méthodes à travers lesquelles on a essayé de
résoudre le problème de la responsabilité pour les arrêts rendus par les juges
sont différentes, voire divergentes. Pour résumer, il y a trois approches de ce
problème: dabord, il y a des pays dans lesquels le juge ne répond en aucune
situation; le contraire arrive dans les États où la responsabilité du juge peut être
engagée sans condition. La troisième catégorie est représentée par les États qui
ont accepté la responsabilité, mais dans des cas bien déterminés.
1. Noþiuni generale

M

ajoritatea statelor democratice
consacrã dispoziþii speciale
referitoare la repararea
pagubelor produse ca urmare a unor
erori judiciare. Într-un stat democratic
nimeni nu poate fi exonerat de

rãspundere în exerciþiul unei funcþii
publice. Aceastã regulã trebuie sã-ºi
gãseascã aplicarea ºi în ipoteza
producerii unor pagube materiale, iar
judecãtorul nu poate face excepþie de
la aceste principii fundamentale ale
statului de drept. Democraþia ºi
rãspunderea funcþionarilor statului
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reprezintã elemente inseparabile, altfel
lupta pentru drept a democraþiei devine
o iluzie1.
În legãturã cu aceastã problemã, în
literatura de specialitate2 s-a remarcat
distincþia între rãspunderea civilã ºi cea
patrimonialã sau materialã, ultimele
douã fiind condiþionate de existenþa
unui contract de muncã ºi crearea unui
prejudiciu angajatorului pentru care
vinovatul rãspunde cu propriul sãu
patrimoniu.
Distincþia este pertinentã în condiþiile
în care magistraþii constituie o
categorie care se aflã într-o situaþie
diferitã faþã de ceilalþi cetãþeni3 întrucât
nu încheie un contract de muncã în
vederea desfãºurãrii activitãþii, nu sunt
încadraþi de un angajator ºi, ca urmare
a acestui fapt, nu au calitatea de
prepuºi în raport cu un anumit comitent,
prin urmare rãspunderea în acest
contract neputând fi decât una
delictualã ºi de excepþie4.
2. Dispoziþii legale interne
Potrivit art. 96 alin. 7 din Legea nr.
303/2004 dupã ce prejudiciul a fost
acoperit de stat în temeiul hotãrârii
irevocabile date cu respectarea
prevederilor alin. 6, statul se poate
îndrepta cu o acþiune în despãgubiri
împotriva judecãtorului sau procurorului
care, cu rea-credinþã sau gravã
neglijenþã, a sãvârºit eroarea judiciarã
cauzatoare de prejudicii.

1
Ioan Leº, Statul de drept ºi rãspunderea
civilã a magistraþilor, în revista Dreptul nr. 5/1997,
p. 17.
2
Alexandru Þiclea, Tratat de dreptul muncii,
Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2007, p. 413.
3
Decizia Curþii Constituþionale nr. 275/2002
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
1, nr. 135/03.03.2003.
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Pe de altã parte, dispoziþiile art. 507
C.pr.pen. prevãd cã în cazul in care
repararea pagubei a fost acordatã
potrivit art. 506, cât ºi in situaþia în care
statul român a fost condamnat de cãtre
o instanþã internaþionalã, acþiunea în
regres împotriva aceluia care, cu
rea-credinþã sau din gravã neglijenþã,
a provocat situaþia generatoare de
daune, este obligatorie.
Observãm cã instituirea obligativitãþii acþiunii în regres a statului este
reglementatã doar în cazul erorilor
sãvârºite în procese penale, în cazurile
ce intrã sub incidenþa art. 96 din Legea
nr. 303/2004 s-a oferit statului
posibilitatea de a formula acþiune în
despãgubiri. Apreciem cã s-ar impune
extinderea obligaþiei statului de a
formula acþiune în regres ori de câte
ori s-a constatat sãvârºirea unei erori
judiciare ºi pentru aceasta a fost obligat
la plata de despãgubiri, deoarece
magistraþii trebuie sã-ºi asume
responsabilitatea funcþiei, indiferent cã
pronunþã soluþii în materie penalã sau
civilã, comercialã, litigii de muncã etc.
Apreciem cã, în lipsa unui text legal
expres privitor la natura rãspunderii
juridice a magistratului în cazul acþiunii
în regres a statului împotriva acestuia
ºi luând în considerare jurisprudenþa
Curþii Europene a Drepturilor Omului,
rãspunderea magistraþilor este o
rãspundere civilã delictualã instituitã în
condiþiile art. 998-999 Cod civil, statul
subrogându-se în dreptul persoanei
vãtãmate5.

4
Ion Popa, Tratat privind profesia de
magistrat în România, Ed. Universul Juridic,
Bucureºti, 2007, p. 351.
5
Ion Stoica, Rãspunderea magistraþilor
pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare
sãvârºite în procesele penale, în revista Dreptul
nr. 2/2007, p. 167.

În ceea ce priveºte reauacredinþã, este de menþionat cã legea
nu defineºte aceastã noþiune. Fiind
vorba de dovedirea unui element
subiectiv, instanþa este singura în
mãsurã sã stabileascã, la judecarea

acþiunii, dacã magistratul a acþionat cu
rea-credinþã, plecând de la elemente
exterioare, materiale, obiective ºi de la
circumstanþele personale ºi reale, dar
ºi de la prezumþia bunei-credinþe.
Reaua-credinþã trebuie doveditã de
stat, în calitate de parte a procesului în
care se judecã acþiunea în despãgubiri
împotriva magistratului.
Nici grava neglijenþã nu este definitã de lege, tot judecãtorului revenindu-i sarcina sã aprecieze, în funcþie
de toate împrejurãrile cauzei, dacã
magistratul a acþionat din gravã neglijenþã. Neglijenþa este acea formã a
vinovãþiei, mai uºoarã decât intenþia,
adicã o vinovãþie neintenþionatã. Magistratul nu va rãspunde decât pentru cea
mai gravã formã a neglijenþei (culpa
lata), spre deosebire de dreptul comun
în care rãspunderea civilã delictualã se
angajeazã chiar ºi pentru cea mai
uºoarã culpã7.
În aceeaºi ordine de idei amintim cã
instanþa supremã8 a decis cã în sfera
noþiunii de eroare judiciarã prevãzutã
în art. 504 ºi urm. din Codul de
procedurã penalã ºi art. 48 alin. 3 din
Constituþie, nu sunt incluse ºi actele de
administraþie judiciarã, de punere în
executare a hotãrârilor judecãtoreºti, în
acest caz temeiul juridic al rãspunderii
statului fiind cel prevãzut în art.
998-1000 din Codul civil, texte care
consacrã dreptul comun al rãspunderii
civile delictuale.

6
În ºedinþa Guvernului din data de 6
februarie 2008 a fost aprobat memorandumul
cu tema: Iniþierea unei Ordonanþe de Urgenþã
privind procedura prealabilã necesar a fi
parcursã înainte de exercitarea acþiunii în regres
a statului împotriva magistratului care, cu
rea-credinþã sau din gravã neglijenþã, a provocat
situaþia generatoare de daune, care propune
modificarea dispoziþiilor art. 96 din Legea nr. 303/
2004 în sensul cã, în situaþia în care statul este
obligat prin hotãrâri irevocabile sã plãteascã

despãgubiri ca urmare a producerii unor erori
judiciare în procese penale, instanþa la care a
rãmas irevocabilã hotãrârea de condamnare are
obligaþia de a o comunica Consiliului Superior al
Magistraturii, în termen de 30 zile de la motivarea
acesteia, în vederea exercitãrii acþiunii disciplinare ºi a stabilirii existenþei sau inexistenþei
relei-credinþe sau a gravei neglijenþe a judecãtorului sau procurorului. Aceastã propunere nu
a fost legiferatã pânã în prezent.
7
Ion Stoica, op.cit, p. 166.

Rãspunderea civilã a magistraþilor
are un caracter subsidiar ºi se poate
angaja numai dacã magistratul a acþionat cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã, deci numai pentru erorile judiciare sãvârºite cu un anumit grad de
vinovãþie.
Fiind o rãspundere subsidiarã ºi
indirectã, condiþiile angajãrii acesteia
sunt:
a) preexistenþa unui proces, adicã
a unei hotãrâri definitive în care s-a
stabilit rãspunderea patrimonialã a
statului pentru acea eroare judiciarã,
dacã sunt îndeplinite condiþiile angajãrii
rãspunderii patrimoniale a statului;
b) fapta care a determinat eroarea
judiciarã sã fi fost comisã de magistrat
cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã.
Statul nu poate obþine repararea
pagubei suferite ca urmare a erorii
judiciare în toate cazurile, ci numai
atunci când magistratul a acþionat cu
rea-credinþã sau din gravã neglijenþã6.
Prin urmare, dacã nu existã vinovãþia
magistratului sau acesta a comis
eroarea judiciarã dintr-o culpã uºoarã,
magistratul nu va rãspunde faþã de stat.
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În aceste condiþii, s-a apreciat cã s-a
extins rãspunderea statului ºi pentru
alte erori judiciare, inclusiv abuzul
administraþiei constând dintr-o gravã
neglijenþã privind punerea în executare
a unei hotãrâri de condamnare care a
fost anulatã ºi în privarea ilegalã de
libertate a persoanei.9
Cum activitatea de punere în executare a hotãrârilor judecãtoreºti este
componentã a procesului penal, cuprinzând dispoziþii care reglementeazã
desfãºurarea acestuia, iar eroarea a
intervenit în aceastã fazã procesualã,
considerãm cã, în temeiul art. 504 ºi
urm. din Codul de procedurã penalã,
rãspunderea civilã a statului se
constituie într-o rãspundere legalã care
opereazã indiferent dacã situaþia
generatoare de daune - adicã arestarea
pe nedrept sau condamnarea - a fost
determinatã de reaua-credinþã, de
grava neglijenþã sau eroarea în care
s-au aflat organele care au provocat-o.
În literatura de specialitate se
susþine cã, odatã stabilitã rãspunderea
penalã sau disciplinarã, în procesul
anterior, în condiþiile alin. 4 din art. 96
din Legea nr. 303/2004, aceasta
prezumã reaua-credinþã sau grava
neglijenþã a magistratului (elemente
care, prin urmare, nu mai trebuie dovedite în acest ultim proces).10 Desigur,
aceastã opinie poate fi susþinutã, dar
premisa de la care se porneºte,
respectiv textul alin. 4 al art. 96, este
una greºitã ºi nu corespunde scopului

acestei instituþii, de vreme ce nu este
suficient sã se angajeze rãspunderea
statului pentru a fi ºi în prezenþa unei
rãspunderi a magistratului. Dacã însuºi
statul ar rãspunde numai în cazurile în
care magistratul a acþionat cu
rea-credinþã sau gravã neglijenþã
înseamnã cã ne abatem de la voinþa
legiuitorului constituant care nu
condiþioneazã rãspunderea statului de
existenþa rãspunderii magistraþilor care
ºi-au exercitat funcþia cu rea- credinþã
sau gravã neglijenþã. Reaua- credinþã
ºi grava neglijenþã trebuie, aºadar,
apreciate ºi stabilite separat în acest
ultim proces, între stat, reprezentat prin
Ministerul Finanþelor Publice, pe de o
parte, ºi magistrat, pe de altã parte.
c) persoana care a contribuit în orice
mod la sãvârºirea erorii judiciare de
cãtre magistrat nu are dreptul la
repararea pagubei (art. 94 alin. 5 din
Legea nr. 303/2004).
d) acþiunea statului împotriva magistratului este o acþiune separatã,
acesta neputând fi chemat în garanþie
de cãtre stat în cadrul acþiunii formulatã
de persoana prejudiciatã printr-o eroare
judiciarã, ceea ce rezultã din art. 96 alin.
7 din Legea nr. 303/2004 ºi art. 506 din
Codul de procedurã penalã.
Rezumând, s-a arãtat cã11 pentru
angajarea rãspunderii civile a judecãtorului ºi procurorului pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare sãvârºite în procese penale ºi în alte procese
decât cele penale, trebuie sã fie formu-

8
Decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
nr. 2338/23.03.2004.
9
Elisabeta Drãguþ, Repararea pagubei
materiale sau a daunei morale în cazul
condamnãrii pe nedrept sau al privãrii ori
restrângerii de libertate în mod nelegal, în
Dreptul nr. 4/2005, p. 239.
10
Ileana Petre, Consideraþii în legãturã cu

rãspunderea patrimonialã a statului ºi a
judecãtorului ºi procurorilor pentru erorile
judiciare, în lumina dispoziþiilor constituþionale ºi
legale, în revista Dreptul nr. 9/2005, p. 105.
11
Laura Ivanovici, Crist Danileþ, Rãspunderea
judecãtorilor ºi procurorilor, în revista Curierul
Judiciar, nr. 1/2006, p.75.
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late, în temeiul legii, douã acþiuni cu
titulari diferiþi, având cauze juridice
distincte, ºi anume: în primul rând
acþiunea în despãgubiri formulatã de
partea care a fost vãtãmatã prin
sãvârºirea erorii judiciare împotriva
statului, care poate avea ca temei dupã
caz dispoziþiile art. 96 din Legea nr.
303/2004 sau art. 504-506 Codul de
procedurã penalã ºi, în al doilea rând,
acþiunea în regres (despãgubiri) a
statului împotriva judecãtorului sau
procurorului care este subsecventã
acþiunii în despãgubiri, formulatã de
parte. Acþiunea în regres a statului are
ca temei juridic dispoziþiile art. 507
Codul de procedurã penalã (în cazul
erorilor produse în procese penale) ºi
art. 96 alin. 7 din Legea nr. 303/2004
(în cazul erorilor din procesele
nepenale).
Nu în ultimul rând, arãtãm cã legiuitorul român a înþeles sã reglementeze
printr-o procedurã specialã, prevãzutã
art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr. 94/
199912 regresul Statului Român împotriva persoanelor vinovate care au
determinat condamnarea sa la Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului la plata
unor sume de bani.
Subliniem faptul cã regresul se
poate exercita pentru orice sume stabilite în sarcina statului prin hotãrârea
de condamnare a Curþii Europene a
Drepturilor Omului, adicã nu numai
pentru sumele constituind reparaþia
pentru prejudiciul suferit ca urmare a
violãrii drepturilor omului (daune
materiale ºi daune morale), ci ºi pentru
cheltuielile efectuate de partea

vãtãmatã, în procedurile interne ºi în
cea din faþa instanþei europene, în
vederea remedierii ingerinþei, ca ºi
pentru dobânzile de întârziere stabilite
prin hotãrârea instanþei de la
Strasbourg în caz de executare cu
întârziere a acesteia.13
Având în vedere ºi faptul cã textul
face vorbire de rãspunderea civilã,
rezultã cã, pentru exercitarea regresului
statului, este necesarã îndeplinirea
cumulativã a urmãtoarelor condiþii14:
- existenþa unei încãlcãri a Convenþiei (sau a Protocoalelor acesteia);
- existenþa unei condamnãri pecuniare definitive a statului român de
Curtea Europeanã a Drepturilor
Omului;
- legãtura de cauzalitate între faptã
ºi prejudiciu;
- existenþa vinovãþiei;
- plata de cãtre stat a sumelor la
care a fost obligat prin hotãrârea Curþii
Europene. Sub aspectul cerinþei
existenþei vinovãþiei (prevãzutã expres
de text), întrucât norma nu distinge,
rezultã cã aceasta poate îmbrãca atât
forma intenþiei, cât ºi cea a culpei.
Conform art. 12 alin 3 din O.G. nr.
94/1999 rãspunderea civilã a magistraþilor se stabileºte în condiþii care vor
fi reglementate prin legi de organizare
judecãtoreascã. Aceste condiþii nu au
fost niciodatã reglementate de Legea
nr. 92/1992 (în vigoare la data apariþiei
O.G. nr. 94/1999) ºi nici de Legea nr.
303/2004, iar în lipsa unor reglementãri
corespunzãtoare în legea de organizare judecãtoreascã trimiterea fãcutã
rãmâne deocamdatã enigmaticã15.

Ordonanþa Guvernului nr. 94/1999
publicatã în M.Of., Partea 1, nr. 424/31.08.1999
aprobatã prin Legea nr. 87/2001 publicatã în
M.Of., Partea 1, nr.145/23.03.2001,
13
Corneliu Liviu Popescu, Regresul statului
împotriva persoanelor vinovate de obligarea sa

la plata satisfacþiei echitabile prin hotãrâri ale
Curþii Europe a Drepturilor Omului, în Dreptul
nr. 9/2002, p. 45-47.
14
Ibidem.
15
Ion Popa, op.cit, p. 359.
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Într-un stat democratic nimeni
nu poate fi exonerat de
rãspundere în exercitarea unei
funcþii publice.
Rãspunderea civilã reprezintã forma
de rãspundere cel mai puþin uzitatã în
raport cu magistraþii. Astfel, deºi existã
instrumentele legale, nu am identificat
nici mãcar o situaþie în care statul, dupã
ce a reparat prejudiciile cauzate prin
erorile judiciare, sã fi urmãrit magistratul
vinovat pentru producerea respectivei
erori. Consider cã aceastã lipsã de
iniþiativã a statului român, deºi are la
dispoziþie instrumentele legale, reprezintã una dintre problemele majore ale
sistemului juridic românesc, ce a contribuit la diminuarea încrederii publice în
sistem, creând impresia unor personaje
care nu rãspund, cel puþin material,
pentru greºelile lor, sãvârºite în
exerciþiul funcþiei.
Ironia situaþiei este însã alta: potrivit
unui studiu realizat de Grupul de lucru
Rãspunderea judecãtorilor al Reþelei
Europene a Consiliilor Judiciare16, s-a
concluzionat cã legislaþia românã
referitoare la rãspunderea materialã a
magistraþilor este cea mai severã,
deoarece în niciun stat nu existã o
prevedere legalã, cum este cea
prevãzutã de art. 507 C.pr.pen., care
sã instituie obligaþia de regres a statului
împotriva judecãtorului, pentru recuperarea unor despãgubiri la care statul a

A se vedea interviul acordat de d-na
Angela Hãrãstãºanu, membrã a Grupului de
lucru Rãspunderea judecãtorilor al Reþelei
Europene a Consiliilor Judiciare, disponibil pe
16
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fost obligat, în legãturã cu o hotãrâre.
Deºi în teorie lucrurile sunt clare,
lipseºte aplicarea practicã a respectivelor dispoziþii legale.
3. Drept comparat
Consiliul Consultativ al Judecãtorilor
Europeni, prin alin. 55 al Avizului nr. 317
recomandã ca principiu general, ca
judecãtorii sã fie scutiþi complet de
rãspundere în ceea ce priveºte plângerile formulate direct împotriva lor în
legãturã cu exerciþiul cu bunã-credinþã
al funcþiunii lor. Erorile judiciare, fie cã
se referã la jurisdicþie, fie la procedurã,
în aprecierea ºi aplicarea legii sau în
evaluarea probelor, trebuie sã fie
rectificate prin apel; alte erori juridice
care nu pot fi rectificate astfel (inclusiv,
de exemplu, întârzierea excesivã)
trebuie, cel mult, sã conducã la o
plângere a litigantului nesatisfãcut
împotriva statului.
Carta europeanã a statutului judecãtorilor subliniazã la alin. 5.2 nevoia de
a restrânge rãspunderea civilã a
judecãtorilor la despãgubirea statului
pentru neglijenþã gravã ºi impardonabilã prin proceduri legale, cu
acordul anterior al unei autoritãþi
independente cu reprezentare juridicã
relevantã (cum ar fi cea prezentatã la
alin. 43 al Opiniei CCJE nr. 1/2001).
Desigur, producerea erorilor
judiciare este inevitabilã în orice sistem
de drept, dar justiþiabilului confruntat cu
o asemenea situaþie trebuie sã i se
acorde satisfacþie, iar aceasta de cele
mai multe ori este materialã. În aceastã

www.juridice.ro.
17
Disponibil pe www.csm.1909.ro documente internaþionale.

situaþie, legiuitorul s-a confruntat cu
problema reparãrii prejudiciului de o
manierã care sã nu aducã atingere
principiului fundamental al independenþei magistraþilor.
În ceea ce priveºte rãspunderea
judecãtorilor pentru hotãrârile pe care
le pronunþã, modul în care s-a încercat
rezolvarea acestei probleme în diverse
þãri este diferit, chiar divergent. Sintetizând, observãm cã existã trei
modalitãþi de abordare a problemei: în
primul rând existã state în care
judecãtorul nu rãspunde în niciun caz,
apoi, la polul opus se aflã state în care
rãspunderea judecãtorului se poate
angaja necondiþionat, iar a treia
categorie este formatã din state care
acceptã angajarea rãspunderii judecãtorului, dar în cazuri bine determinate18.
Astfel, în Marea Britanie, s-a
recunoscut judecãtorilor imunitate, prin
dreptul cutumiar, în exercitarea
îndatoririlor judecãtoreºti; în Irlanda,
jurisprudenþa recunoaºte imunitatea
completã a funcþiei juridice; în Estonia,
nu poate fi angajatã rãspunderea
personalã a magistratului19. Justificarea
acestei poziþii este fundamentatã pe
ideea cã o abordare contrarã ar fi pus
în discuþie independenþa judecãtorilor,
pentru cã judecãtorul care ºtie cã este
posibil sã-i fie intentatã o acþiune în
rãspundere poate fi tentat sã judece în

funcþie de criteriul subiectiv de asumare
a celor mai mici riscuri.20
În alte þãri, atunci când judecãtorul
pronunþã o hotãrâre în mod manifest
inexactã, poate fi condamnat la
cheltuielile de judecatã suplimentare pe
care le-a ocazionat hotãrârea sa (de
exemplu, în apel sau recurs). Aºa stau
lucrurile în Danemarca ºi în Norvegia21.
În Belgia judecãtorul poate fi direct
rãspunzãtor în cazul în care se
dovedeºte intenþia frauduloasã din
partea acestuia.
Þãrile care admit rãspunderea
judecãtorului, dar în mod limitat, sunt:
Spania (când s-a acþionat în mod
dolosiv sau din cuplã) 22 , Suedia
(judecãtorul poate fi rãspunzãtor
personal dacã existã circumstanþe
agravante), Islanda (în caz de fraudã
sau neglijenþã gravã), Portugalia
(faptele care au produs dauna au dus
la o condamnare penalã pentru mituire,
însuºire necuvenitã de fonduri publice
sau înºelãtorie), Italia (pentru neglijenþã
gravã sau nerespectare a justiþie),
Germania (dacã fapta care cauzeazã
dauna este infracþiune penalã)23.
În legãturã cu acest subiect, s-a
ridicat problema rãspunderii statului
pentru deciziile judecãtorilor ºi,
corelativ, a acþiunii recuperatorii a
statului þinut rãspunzãtor, intentate
contra magistratului care a comis

18
Vasile Pãtulea, Rolul ºi poziþia magistratului
în societatea pluralistã modernã, în Dreptul nr.
7/2006, p. 24.
19
Rezumat al rãspunsurilor la chestionarul
privind comportamentul, etica ºi responsabilitãþile
judecãtorilor, expus în anexa Avizului nr. 3/2002
al Consiliului Consultativ al Judecãtorilor
Europeni, p. 48.
20
Stelu ªerban Congresul internaþional
consacrat temei rolul ºi poziþia magistratului în
raport cu alte puteri ale statului, Macao, 1989,

în Dreptul nr. 3/1992, p. 81.
21
Idem, p. 80.
22
Ion Leº, Organizarea sistemului judiciar în
dreptul comparat, Ed. All Beck, Bucureºti, 2005,
p. 155.
23
Rezumat al rãspunsurilor la chestionarul
privind comportamentul, etica ºi responsabilitãþile
judecãtorilor, expus în anexa Avizul nr. 3/2002
al Consiliului Consultativ al Judecãtorilor
Europeni, disponibil pe www.csm1909.ro, p.
42-50.
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 3/2010

35

eroarea judiciarã. Aceste probleme nu
sunt doar ale legiuitorului român, ci s-au
ridicat ºi în celelalte state.
În ceea ce priveºte rãspunderea
statului pentru prejudiciile cauzate de
erorile judiciare, majoritatea statelor
admit angajarea acesteia, întrucât
activitatea judiciarã este un serviciu pe
care-l asigurã statul, ceea ce implicã
rãspunderea acestuia24.
De cele mai multe ori rãspunderea
statului nu este condiþionatã de proba
culpei magistratului, dar acest lucru nu
îi scuteºte pe reclamanþi de obligaþia
probãrii, în concret, a erorii materiale
sãvârºite. Aceasta este viziunea
legiuitorului din Cehia, Estonia, Italia,
Lituania, Luxemburg, Olanda25.
Existã, însã, ºi situaþii când
rãspunderea statului este condiþionatã,
fie de dovedirea culpei magistratului, fie
de dovedirea altor aspecte.
Astfel, în Polonia, statul poate fi tras
la rãspundere în caz de greºealã
neintenþionatã sau comportament
necorespunzãtor în funcþie (acþiunea
pentru despãgubiri se limiteazã la
salariul pe trei luni, fiind nelimitatã în
caz de încãlcare gravã).
În Belgia, statul poate fi tras la
rãspundere doar dacã se dovedeºte cã
judecãtorul a avut un comportament
necorespunzãtor. În Germania rãspun-

derea statului este implicatã doar în
unele cazuri.
Referitor la posibilitatea statului de
a introduce acþiune în regres contra
judecãtorului, pãrerile sunt, bineînþeles,
împãrþite. Pe de o parte, existã statele
common-law, Marea Britanie, Irlanda,
dar ºi Estonia sau Luxemburg, care nu
admit o acþiune în regres împotriva
judecãtorului care a sãvârºit eroarea
judiciarã, chiar dacã statul a achitat
despãgubiri26. Pe de altã parte, existã
þãri unde este reglementat dreptul
statului de a se îndrepta împotriva
magistratului care se face vinovat de
producerea erorii materiale, acþiune
care este condiþionatã de dovedirea
anumitor condiþii. Cu titlu de exemplu,
arãtãm cã în Cehia statul are dreptul
de porni acþiune în despãgubiri dacã
judecãtorul a fost gãsit vinovat de o
faptã disciplinarã; în Islanda, statul
poate solicita despãgubiri din partea
judecãtorului dacã fapta sa a fost
intenþionatã; în Norvegia se poate porni
o acþiune pentru a stabili rãspunderea
civilã a judecãtorului doar dacã decizia
a fost anulatã ºi judecãtorul a comis o
infracþiune în luarea ei.27 În Franþa,
judecãtorii care au sãvârºit fapte ilegale
în exercitarea funcþiei pot fi subiectul
unei acþiuni în regres (action recursoire)

24
Raportorul Marelui Ducat al Luxemburgului
s-a referit la sistemul instituit în 1988, în þara sa,
expunere prezentatã de Vasile Pãtulea, Rolul ºi
poziþia magistratului în societatea pluralistã
modernã, în Dreptul nr. 7/2006, p. 25. În acelaºi
sens este ºi Recomandarea (84) 15 a Comitetului
Miniºtrilor al Consiliului Europei privind
rãspunderea statului, care considerã cã atâta
timp cât autoritãþile publice deservesc
comunitatea, aceasta trebuie sã repare pagubele
pricinuite indivizilor. Acþiunea în reparaþii trebuie
introdusã împotriva autoritãþilor ºi nu împotriva

agentului sãu, dacã agentul a acþionat ilegal,
autoritatea are drept de regres contra sa ,
25
Rezumat al rãspunsurilor la chestionarul
privind comportamentul, etica ºi responsabilitãþile
judecãtorilor, expus în anexa Avizului nr. 3/2002
al Consiliului Consultativ al Judecãtorilor
Europeni, p. 47.
26
Vasile Pãtulea, op.cit, p. 26.
27
Rezumat al rãspunsurilor la chestionarul
privind comportamentul, etica ºi responsabilitãþile
judecãtorilor, expus în anexa Avizului nr. 3/2002
al Consiliului Consultativ al Judecãtorilor
Europeni, p. 46.
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a statului, acþiune ce se adreseazã
secþiei civile a Curþii de Casaþie.28
Pentru a observa în concret modul
cum funcþioneazã rãspunderea civilã a
magistraþilor în legislaþiile altor state,
vom prezenta expunerea reprezentanþilor Italiei ºi Germaniei, asupra
acestei teme, în cadrul seminarului
«Rãspunderea disciplinarã a magistraþilor ºi noþiunile de rea credinþã ºi
gravã neglijenþã în administrarea
justiþiei, potrivit art. 99 lit. h) din Legea
nr. 303/2004», desfãºurat în 21
februarie 2007 la Bucureºti29.
3.1. Cadrul legal în Italia
«În Italia, aceastã formã de
rãspundere este similarã celei angajate
în sarcina oricãrui funcþionar public ºi
îºi gãseºte temeiul în art. 28 din Constituþie, care stabileºte urmãtoarele:
Funcþionarii ºi angajaþii Statului sau ai
instituþiilor publice se fac direct rãspunzãtori, în virtutea legilor penale, civile
ºi administrative, pentru faptele
sãvârºite cu încãlcarea unor drepturi.
În asemenea cazuri, rãspunderea civilã
se extinde asupra Statului ºi asupra
instituþiilor publice».
Materia rãspunderii civile a magistraþilor, dupã un referendum în acest
sens care a dus la abrogarea reglementãrii precedente, puternic limitativã
în privinþa cazurilor de rãspundere, este
reglementatã în acest moment de
Legea nr. 117 din 13 aprilie 1988,
intitulatã Despãgubirea pentru daunele
provocate în exerciþiul funcþiunilor juri-

28
Cristina Alexe, Rãspunderea Judecãtorilor.
Garanþia independenþei justiþiei, în Pandectele
Române nr. 1/2004, p. 227.
29
Raportul seminarului Rãspunderea
disciplinarã a magistraþilor ºi noþiunile de rea

dice ºi rãspunderea civilã a magistraþilor.
În esenþã, legea afirmã principiul
posibilitãþii de a despãgubi orice tip de
daune provocate pe nedrept ca urmare
a unui comportament, a unui act sau a
unei decizii judiciare ale unui magistrat,
înfãptuite cu dol sau culpã gravã în
exerciþiul funcþiunii sau ca rezultat al
refuzului justiþiei.
Legea introduce noþiunile de culpã
gravã ºi de negare a justiþiei denegare de dreptate - stabilind faptul
cã nu poate angaja rãspunderea
activitatea de interpretare a normelor
de drept ºi aceea de evaluare a faptelor
ºi a probatoriului, în aceastã privinþã
protecþia pãrþilor este în mod exclusiv
procesualã, prin recurgerea la sistemul
atacãrii în justiþie a deciziei judecãtoreºti care se presupune a fi viciatã.
Cu toate acestea, menþinându-se
imposibilitatea revizuirii fondului activitãþii judecãtoreºti, poate exista eventual
loc pentru rãspunderea disciplinarã a
magistratului în cazurile unde, potrivit
jurisprudenþei constante a Secþiei
disciplinare a C.S.M., ne aflãm în faþa
unei macroscopice încãlcãri a legii sau
în faþa unui caz de utilizare distorsionatã a funcþiei juridice.
Din perspectivã procesualã, rãspunderea despãgubirii pentru daunele
aduse greveazã asupra Statului,
împotriva cãruia cel pãgubit poate sã
acþioneze, iar în cazul afirmãrii rãspunderii sale, Statul poate recupera, în
anumite condiþii, sumele respective de
la magistrat.

credinþã ºi gravã neglijenþã în administrarea
justiþiei, potrivit art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/
2004, 21 februarie 2007, Bucureºti, disponibil
pe www.csm1909.ro.
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 3/2010

37

Acþiunea de rãspundere ºi procedura care îi corespunde au reguli
speciale, printre care: subordonarea
caracterului procedural al acþiunii faþã
de parcurgerea tuturor mijloacelor
ordinare de atac ºi a celorlalte mijloace
pentru a modifica sau revoca mãsura
care se presupune cã a cauzat, pe
nedrept, daune, precum ºi prevederea
unui termen de decãdere pentru
punerea în aplicare a acesteia; judecarea admisibilitãþii acþiunii, în scopul
controlãrii supoziþiilor respective, a
respectãrii termenelor ºi aprecierii unei
eventuale netemeinicii evidente;
posibilitatea de intervenþie a magistratului în procesul împotriva Statului.
Pentru garantarea transparenþei
procedurilor ºi imparþialitãþii magistraþilor chemaþi sã se pronunþe în aceste
cazuri, sistemul prevede ºi norme
speciale de competenþã, în scopul
evitãrii ca acestea sã fie soluþionate de
cãtre aceeaºi instanþã în care îºi
desfãºoarã sau ºi-a desfãºurat activitatea magistratul din a cãrui acþiune se
pretinde cã ar fi rezultat dauna
invocatã, conform criteriilor dictate de
codul de procedurã penalã pentru
procesele penale privind magistraþii.
3.1.1. Rãspunderea pentru tergiversarea procesului
Legea nr. 89 din 24 martie 2001,
intitulatã Prevedere privind reparaþia
echitabilã în caz de încãlcare a
termenului nerezonabil al procesului ºi
modificarea adusã articolului 375 din
Codul de procedurã civilã (în mod
obiºnuit denumitã Legea Pinto de la
numele parlamentarului care a
propus-o) stabileºte cã acela care a
suferit o daunã patrimonialã sau
nepatrimonialã, prin efectul încãlcãrii

!&Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 3/2010

Convenþiei pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale a
Consiliului Europei în ce priveºte
nerespectarea termenului rezonabil,
aºa cum prevede art. 6 par. 1 din
Convenþie, are dreptul la reparaþie
echitabilã. În determinarea comiterii
încãlcãrii, trebuie luate în considerare:
complexitatea cazului, comportamentul
pãrþilor ºi al judecãtorului procesului, cel
al celorlalte autoritãþi chemate sã
contribuie la încheierea procesului.
Procesul este de competenþa Curþii
de Apel care hotãrãºte prin decret
însoþit de motivaþie, decret care trebuie
pronunþat în cursul procesului ce s-a
prelungit, în mod nerezonabil, sau în
decurs de ºase luni de la finalizarea
acestuia în mod definitiv.
Decretul de acceptare a cererii (ºi
de atribuire a indemnizaþiei care
decurge din aceasta) este adus la
cunoºtinþa Procurorului general al Curþii
de Conturi, pentru o eventualã
declanºare a procedurii de rãspundere
civilã, precum ºi titularilor acþiunii
disciplinare a funcþionarilor publici,
interesaþi în orice fel de procedurã.
Legea a fost introdusã pentru
realizarea unui remediu pe plan intern
în faþa numeroaselor condamnãri
pronunþate de cãtre Curtea europeanã
a drepturilor omului care interesau
Statul italian privind tergiversarea
proceselor, priveºte rãspunderea
directã a Statului pentru deficienþele
organizatorice ale sistemului juridic
care nu permit sã se dea un rãspuns
grabnic acþiunii în justiþie. Soluþia
pronunþatã într-o astfel de cerere poate
avea relevanþã în privinþa rãspunderii
disciplinare a magistratului, în mãsura
în care vina pentru durata excesivã a
procesului poate fi atribuitã comportamentului neglijent al acestuia.

3.1.2. Noþiunile de dol ºi culpã
gravã în rãspunderea civilã a
magistratului
Legea nr. 117 din 1988 stabileºte
cã acela care a suferit un prejudiciu pe
nedrept prin efectul unui anume
comportament, al unui act sau al unei
mãsuri juridice înfãptuite de cãtre
magistrat cu dol sau din culpã gravã în
exercitarea funcþiei, poate acþiona în
justiþie Statul în vederea obþinerii de
despãgubiri de daune ºi cã Statul, în
cazul unei condamnãri la plata
despãgubirilor, poate la rândul sãu sã
exercite o acþiune de regres împotriva
magistratului, în valoare de maxim o
treime din salariul pe un an; în caz de
dol aceastã limitã nu e aplicabilã.
Noþiunea de dol (în aceastã materie,
nu se utilizeazã în limbajul legilor
italiene conceptul de rea-credinþã) nu
este determinatã de lege ºi, din acest
motiv, este nevoie sã se recurgã la
accepþiunile acesteia din Codul civil, în
ce priveºte anularea contractelor, cu
referire la practicile înºelãtoare folosite
sau la o serie de manevre ºi de artificii
de naturã sã inducã în eroare partea
adversã, caracterizate prin ceea ce se
cheamã animus decipiendi, adicã
voinþa de a înºela, sau din Codul penal,
care defineºte dolul prin raportare la
acel delict în care evenimentul cauzator
de daune sau periculos este premeditat
ºi voit de cãtre fãptuitor, ca o consecinþa
a propriei acþiuni sau omisiuni. În
esenþã, noþiunea de dol este caracterizatã de elemente de intenþie a
comportamentului ºi de reprezentarea
daunei.
Legea nr. 117 din 1988 defineºte
(prin art. 2), în schimb, care sunt
cazurile de culpã gravã relevante
pentru stabilirea rãspunderii civile a
magistratului (a Statului, pentru

comportamentul magistratului, menþinându-se posibilitatea recuperãrii
prejudiciului).
Constituie culpã gravã: încãlcarea
gravã a legii determinatã de neglijenþa
impardonabilã; afirmarea, determinatã
de neglijenþa condamnabilã, a unei
fapte a cãrei existenþã este incontestabil exclusã din actele procesului;
negarea, determinatã de condamnabila
neglijenþã, a unui fapt a cãrui existenþã
reiese în mod incontestabil din actele
procesului; luarea unei mãsuri privind
libertatea persoanei în afara cazurilor
permise de lege sau fãrã motivaþie.
Legea clarificã apoi cã poate constitui negare a justiþiei refuzul, omisiunea sau întârzierea magistratului în
perfectarea documentelor de serviciu
atunci când, dupã trecerea termenului
prevãzut de lege pentru încheierea
respectivului act, partea a depus o
petiþie ºi s-au scurs, fãrã un motiv
justificat, 30 de zile; termenul se poate
prelungi în materie civilã ºi se reduce
la 5 zile, fãrã posibilitate de prelungire,
în materie de libertate personalã a
inculpatului.
Este vorba despre o noþiune ce
implicã culpã gravã deosebitã ºi care
este specificã acestei materii, diferitã
de cea generalã prevãzutã în Codul
civil pentru profesiunile intelectuale ºi
de cea conþinutã în Codul penal
(neglijenþã, imprudenþã, nepricepere
sau nerespectare a legilor, regulamentelor, ordinelor sau normelor).
Jurisprudenþa Curþii de Casaþie în
materie a clarificat urmãtoarele:
- neglijenþa condamnabilã cere un
quid pluris faþã de neglijenþã, adicã
trebuie sã se prezinte ca inexplicabilã,
fãrã legãturã cu acele particularitãþi ale
situaþiei care ar putea face de înþeles,
fãrã a o justifica, eroarea judecãtorului
(Cass. 6950/94);
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- neglijenþa condamnabilã se
concretizeazã nu într-o eroare a
judecãtorului în evaluarea materialului
probatoriu aflat la dispoziþia sa, ci în
faptul cã judecãtorul ºi-a întemeiat
judecata pe elemente total lipsite de
legãturã cu contextul probatoriu de
referinþã, fiind cerut tocmai acel element
în plus, quid pluris, faþã de culpa gravã
prevãzutã de Codul civil (Cass. 16935/
02);
- gravã încãlcare a legii determinatã
de neglijenþa condamnabilã nu exclude
normele procesuale; nu este sursã de
rãspundere acel moment al activitãþii
judecãtorului care priveºte identificarea
conþinutului unei norme ºi aplicabilitãþii
acestuia la o anumitã faptã, chiar dacã
soluþia e interpretabilã sau prost
argumentatã, întrucât altfel s-ar ajunge
la o revizuire nepermisã a unei judecãþi
interpretative sau evaluative, în timp ce
constituie sursã de rãspundere
omisiunea judecãrii unor chestiuni
decisive (Cass. 17259/02);
- ipoteza emiterii unei hotãrâri
privitoare la libertatea persoanei în
afara cazurilor îngãduite de lege priveºte premisele stabilite în mod
abstract, ºi nu evaluarea actelor
procesuale (Cass. 2186/97).
Conform art. 9 din Legea nr. 117/
1988, în cazul în care cererea de
despãgubire întemeiatã pe dispoziþiile
respectivei legi a fost admisã, trebuie
introdusã o acþiune disciplinarã
împotriva magistratului pentru faptele
care au provocat acþiunea de
despãgubire. În acest scop, actele se
transmit Procurorului General de pe
lângã Curtea de Casaþie în termen de
2 luni, dacã acþiunea nu a fost deja
declanºatã de acesta sau de Ministrul
Justiþiei.
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3.2. Cadrul legal în Germania
În Germania este reglementatã
rãspunderea civilã pentru erorile
magistraþilor comise în cadrul procedurilor juridice, în cadrul instanþelor,
respectiv în cadrul parchetelor. Pentru
judecãtori rãspunderea este extrem de
limitatã, în cazul procurorilor
rãspunderea este mult mai extinsã. Din
varii motive, în practicã, rãspunderea
civilã a magistraþilor  judecãtori sau
procurori  este foarte rar accesatã. Ei
nu rãspund personal aproape niciodatã, deoarece conform unei prevederi
constituþionale (art. 34 Constituþia
Germaniei) rãspunderea revine
conform legii statului ºi acesta nu poate
iniþia o acþiune în regres decât în
anumite condiþii, ce vor fi expuse în cele
ce urmeazã.
Conform art. 839 alin. 1 din Codul
civil german rãspunderea presupune
ca funcþionarul sau judecãtorul sã
încalce, cu premeditare sau din gravã
neglijenþã, îndatoririle ce le revin faþã
de un terþ.
Îndatoririle trebuie, deci, sã priveascã raporturile sale cu un terþ.
Astfel, dacã un judecãtor emite o
sentinþã eronatã ºi prejudiciazã una
dintre pãrþi, existã deja temeiul
rãspunderii. Acelaºi lucru este valabil
pentru procurorul care, de exemplu,
trimite eronat o persoanã în judecatã.
Judecãtorul are faþã de terþi îndatorirea
principalã de a judeca în mod corect.
Procurorul are o îndatorire similarã
faþã de învinuit, ºi, dupã anumite pãreri
controversate, faþã de partea vãtãmatã.
În practicã s-a constatat cã este dificil
de demonstrat dacã s-a acþionat cu
premeditare, dar s-a apreciat cã pentru
stabilirea culpei este necesarã
constatarea (simplei) neglijenþe.

În cazul unor prevederi legale
neclare, dacã magistraþii au un punct
de vedere rezonabil, neglijenþa este, în
principiu, eliminatã din calcul. Dar, altfel
decât în dreptul penal, în dreptul civil
neglijenþa este obiectivatã. Acest
lucru înseamnã cã neglijenþa trebuie
prezumatã deja în situaþia în care
funcþionarul sau judecãtorul, acþionând
cu diligenþa corespunzãtoare situaþiei
date, ºi-ar fi dat seama cã îºi încalcã
îndatorirea. Cu alte cuvinte, nu conteazã gradul de pregãtire, cunoºtinþele
sau aptitudinile respectivului funcþionar
sau judecãtor pentru determinarea
culpei.
Vãzut prin aceastã prismã, magistraþii par sã rãspundã într-o destul de
mare mãsurã pentru deciziile eronate,
dar art. 839 prevede ºi limitãri severe
ale rãspunderii.
3.2.1. Limitãri generale ale
rãspunderii
Douã limitãri generale ale rãspunderii uºureazã situaþia rãspunderii în
cazul judecãtorilor ºi procurorilor:
a) Conform art. 839 alin. 1 rãspunderea funcþionarului sau judecãtorului
intervine exclusiv subsidiar, cu condiþia
importantã ca eroarea sã fi fost comisã
doar cu neglijenþã, care poate fi ºi
gravã. Atunci cetãþeanul prejudiciat
poate cere despãgubiri doar dacã nu
poate obþine reparaþia prejudiciului pe
altã cale, deci de la un terþ. Trebuie sã
existe însã ºansa realã ca reparaþia sã
fie obþinutã. Prin terþ nu se înþelege
însã asiguratorul persoanei prejudiciate. Asigurarea plãtitã persoanei
prejudiciate nu poate exclude rãspunderea funcþionarului sau judecãtorului.
b) Mai importantã în practicã este
limitarea generalã a rãspunderii
prevãzutã la art. 839 alin. 3. Conform

acesteia, rãspunderea funcþionarului
sau judecãtorului nu survine, dacã persoana prejudiciatã a omis premeditat
sau din neglijenþã sã se foloseascã de
o cale legalã de atac, oferitã de lege.
3.2.2. Limitãri speciale ale rãspunderii judecãtorilor
Toate acestea sunt în cele mai multe
cazuri irelevante pentru judecãtori,
deoarece acestora li se aplicã
aºa-numitul privilegiu al pronunþãrii,
prevãzut la art. 839 alin. 2. Judecãtorii
rãspund pentru sentinþele pronunþate
doar atunci când încãlcarea îndatoririlor
constituie faptã penalã, adicã în cazul
unei distorsionãri a legii. Limitarea se
aplicã sentinþelor, în sensul material al
noþiunii.
Prin sentinþã se înþeleg toate
deciziile, care, pentru o instanþã, finalizeazã parþial sau complet un proces,
având efect obligatoriu, ºi care se iau
într-o procedurã ce are caracteristicile
tipice ale unui proces, în special
caracteristica audierii pãrþilor.
De aceea, multe hotãrâri judecãtoreºti cu valoare de sentinþã se bucurã
de privilegiul pronunþãrii. În categoria
hotãrârilor judecãtoreºti cu valoare de
sentinþã nu intrã mandatele de arestare
ºi spectrul foarte larg de hotãrâri din
zona necontencioasã, cum ar fi chestiunile de cadastru sau de tutelã. Nici
hotãrârile în cauze de insolvabilitate nu
se bucurã de privilegiul pronunþãrii.
Refuzul sau tergiversarea exercitãrii
îndatoririlor nu poate constitui obiectul
sau condiþia unei decizii judecãtoreºti
(art. 839 alin. 2), de aceea nu se
supune privilegiului pronunþãrii.
Pentru domeniile activitãþii judecãtoreºti, în care nu se aplicã privilegiul
pronunþãrii, jurisprudenþa a limitat
rãspunderea judecãtorilor. Existã în
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acest sens o interpretare corespunzãtoare care se aplicã ºi pentru grefierii
superiori ºi alþi funcþionari: rãspunderea
în baza art. 839 este limitatã, atunci
când ei doar aplicã legea, la cazurile
de premeditare ºi gravã neglijenþã.
3.2.3. Limitãri speciale ale rãspunderii procurorilor
Procurorii rãspund pentru încãlcarea îndatoririlor lor conform art. 839 Cod
civil, fãrã a se bucura de privilegiul
pronunþãrii, prevãzut la art. 839 alin. 2
Cod civil.
Asemenea încãlcãri privesc în special urmãtoarele îndatoriri ale procurorilor: de a declanºa anchete penale
doar atunci când existã temeiuri solide,
de a emite ordonanþe de percheziþie ºi
de a desfãºura percheziþiile în mod
corect, de a cere un mandat de arestare
doar atunci când existã suspiciuni
întemeiate ale comiterii faptei, de a
încheia cercetãrile cu celeritate, de a
trimite în judecatã doar atunci când
existã suspiciuni întemeiate ale comiterii faptei, de a da declaraþii corecte
presei.
O anumitã limitare a rãspunderii
decurge însã din accepþiunea generalã,
conform cãreia îndatoririle procurorilor
faþã de terþi se aplicã doar învinuiþilor,
nu ºi persoanelor prejudiciate sau
vãtãmate. Dar limitãrile decurg în
special din jurisprudenþa permanentã
a Curþii Federale de Justiþie.
Deciziile unui procuror, sub aspectul
angajãrii rãspunderii civile a acestuia,
nu trebuie sã fie analizate în legãturã
cu corectitudinea lor, ci doar în legãturã
cu posibilitatea de a le justifica. În
practicã s-a constatat cã procurorii sunt
foarte rar traºi la rãspundere pentru
încãlcarea unor îndatoriri de serviciu.
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3.2.4. Rãspunderea statului
Existã deci cazuri, în care un judecãtor sau un procuror rãspund pentru
deciziile pe care le iau într-o procedurã
de judecatã în instanþã sau de anchetã.
De regulã însã, rãspunderea nu este
personalã  statul trebuie sã plãteascã
în locul magistratului.
Acest aspect este reglementat în
Constituþie, la art. 34 alin. 1 ºi 2, care
prevede urmãtoarele: dacã o persoanã, aflatã în exercitarea unei funcþii
publice, încalcã îndatoririle ce-i revin
conform acestei funcþii, rãspunderea
aparþine, de principiu, statului sau
organizaþiei, în serviciul cãreia aceastã
persoanã se aflã. În caz de premeditare
sau gravã neglijenþã, statul sau
organizaþia îºi rezervã dreptul acþiunii
în regres.
Scopul acestei reglementãri este de
a proteja funcþionarul sau judecãtorul
prin aceastã formã de asigurare
obligatorie de rãspundere profesionalã,
dar ºi de a pune la dispoziþia persoanei
prejudiciate posibilitatea de recuperare
efectivã a prejudiciului de la o parte
permanent solvabilã. Judecãtorii ºi
procurorii se aflã în serviciul statutului
federal sau, de cele mai multe ori, în
serviciul unui land federal. Ca atare,
rãspunderea este fie a statutului
federal, fie a unui land federal.
Legiuitorul ar putea limita acest
transfer de rãspundere, având în
vedere cã în prevedere este inclusã
menþiunea de principiu. În plus,
legiuitorul ar putea limita ºi ceea ce se
poate considera o îndatorire faþã de un
terþ. Dar legiuitorul aproape cã nu a
fãcut uz de aceste posibilitãþi (înainte
era prevãzut cã în cazul plângerilor
formulate de strãini trebuie sã fie
garantatã reciprocitatea).

3.2.5. Acþiunea în regres
Posibilitatea de acþiune în regres a
statului (stat federal sau land), cuprinsã
în art. 34 alin. 2 al Constituþiei, este
prevãzutã în toate reglementãrile ce þin
de administraþia statului federal ºi a
landurilor. Existã însã o limitare majorã,
la art. 78 alin. 1 al Legii Federale a
Funcþionarilor (la capitolul destinat
funcþionarilor federali), care prevede
urmãtoarele: dacã un funcþionar încalcã
premeditat sau din gravã neglijenþã
îndatoririle ce-i revin, el va trebui sã-i

restituie aceluia în funcþia cãruia se aflã
daunele aferente încãlcãrii.
Aceastã prevedere se aplicã ºi
judecãtorilor. Ca atare, se poate
introduce acþiune în regres doar în
cazuri de premeditare sau gravã
neglijenþã. În practicã, ministerele de
justiþie din fiecare land sunt mai
clemente decât jurisprudenþa existentã
în materie. Dupã cum se relateazã în
literatura de specialitate, ele analizeazã
neglijenþa nu doar sub aspectul
obiectiv, ci ºi prin prisma cunoºtinþelor
ºi aptitudinilor respectivului judecãtor
sau funcþionar.
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