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Revizuirea în cazul hot rârilor Cur ii Europene  
a Drepturilor Omului. Consecin ele înc lc rii drepturilor 

prev zute de Conven ie 

Review in the Case of the Decisions of the European Court  
of Human Rights. Consequences of a Violation  

of the Rights under the Convention 

Manuela Maria Pu c 1, Andrei Claudiu Rus2 

Rezumat: Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hot rârilor Cur ii Europene 
a Drepturilor Omului este impus  de necesitatea de a înl tura consecin ele înc lc rii 
prevederilor Conven iei europene în procesele penale, atunci când aceste consecin e 
continu  s  se produc  i dup  constatarea înc lc rii prin hot râre a Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului definitiv . 
În acest sens, promovarea unei cereri de revizuire întemeiat  pe existen a unei 
hot râri definitive pronun ate de Curtea European  a Drepturilor Omului este un 
demers admisibil doar în m sura în care, prin raportare la natura dreptului a c rui 
înc lcare a constatat-o instan a european , încetarea consecin elor grave ale viol rii 
Conven iei este posibil  doar prin rejudecarea cauzei interne ce a stat la baza sesiz rii. 
Prezentul studiu propune analiza condi iei legale i obligatorii privind continuarea 
producerii consecin elor grave ale înc lc rii Conven iei europene dup  pronun area 
hot rârii Cur ii Europene i de asemenea, identificarea i evaluarea solu iilor 
pronun ate în materie de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, pentru a cunoa te totodat  
argumenta iile adiacente avute în vedere. 
De asemenea, avem în vedere ca mijloace metodologice utilizate urm toarele: 
literature review, analiz , interpretare. 

Cuvinte-cheie: revizuire; jurispruden  CEDO; admisibilitate; jurispruden  Înalta 
Curte de Casa ie i Justi ie 

Abstract: The regulation of the review procedure in the case of judgments of the 
European Court of Human Rights is imposed by the need to remove the consequences 
of violating the provisions of the European Convention in criminal proceedings, when 
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these consequences continue to occur after the violation of the European Court of 
Human Rights. 
In this respect, the promotion of a request for review based on the existence of a final 
judgment of the European Court of Human Rights is an admissible step only insofar 
as, in view of the nature of the right found by the European court, the cessation of the 
serious consequences of violation of the Convention is possible only by retrial of the 
domestic case underlying the referral. 
This study proposes the analysis of the legal and mandatory condition for continuing 
the serious consequences of the violation of the European Convention after the ruling 
of the European Court and also the identification and evaluation of the solutions 
pronounced by the Supreme Court, to know the adjacent arguments.  
We also consider as methodological means used the following: literature review, 
analysis, interpretation. 

Keywords: review; ECHR jurisprudence; admissibility; jurisprudence Supreme Court 

1. Aspecte introductive 

Aderarea statelor la structurile europene a impus crearea unui cadru 
legislativ pentru redeschiderea procedurilor interne în urma unor hot râri de 
condamnare pronun ate de Curtea European  a Drepturilor Omului. 

Astfel, prin Recomandarea nr. R/2000/2 a Comitetului de Mini tri, statelor 
membre li s-a indicat examinarea sistemelor de drept na ionale în vederea 
asigur rii c  exist  posibilit i adecvate pentru reexaminarea cauzei, atunci când 
Curtea a constatat o violare a Conven iei, în special unde partea lezat  continu  
s  sufere consecin e negative foarte grave din cauza rezultatului deciziei 
na ionale, care nu sunt în mod adecvat remediate prin satisfac ie echitabil  oferit  
i nu pot fi rectificate decât prin reexaminare sau redeschidere. Aceea i solu ie 

trebuie oferit  dac  hot rârea Cur ii duce la concluzia c  decizia na ional  
contestat  este în esen  contrar  Conven iei sau violarea constatat  este cauzat  
de erori sau deficien e procedurale de o asemenea gravitate încât apare un dubiu 
serios în privin a rezultatului procedurilor na ionale contestate. 

Ulterior, prin Rezolu ia 1226 (2000) din 28 septembrie 2000 a Adun rii 
Parlamentare au fost invitate statele p r i la Conven ie s  prevad  în legisla ia 
na ional  redeschiderea proceselor în urma unor hot râri ale Cur ii. 

În România, mai întâi acest caz de reexaminare a unei hot râri definitive 
a fost introdus printre cazurile de recurs în anulare, prin Ordonan a de urgen  
nr. 207/20003 privind modificarea i completarea Codului penal i a Codului de 
procedur  penal , în art.410 alin.3 din Codul de procedur  penal , care prevedea: 
„pot fi atacate cu recurs în anulare hot rârile pronun ate în cauzele în care CEDO 
a constatat o înc lcare a prevederilor Conven iei pentru ap rarea drepturilor 
omului i a libert ilor fundamentale.” 

 
3  Ordonan a de urgen  nr. 207/2000 privind modificarea i completarea Codului penal 

i a Codului de procedur  penal , publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 22 
noiembrie 2000, consultat  pe www.lege5.ro, la data de 25.10.2020; 
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Ulterior, prin Legea nr. 576/20044 pentru modificarea i completarea 
Codului de procedur  penal , au fost abrogate dispozi iile privind recursul în 
anulare i, totodat , a fost introdus art.4081 privind revizuirea în cazul hot rârilor 
Cur ii Europene a Drepturilor Omului. 

La intrarea în vigoare a noului Cod de procedur  penal  art.465 din noua 
lege a fost dedicat revizuirii în cazul hot rârilor CEDO. Întâlnim, astfel, o 
reglementare special , care se refer  la condi iile de exercitare, titularii cererii, 
instan a competent , termenul de introducere, judecarea cererii, solu iile care pot 
fi dispuse i c ile de atac.5 

A adar, astfel cum a statuat Înalta Curte, analiza dispozi iilor art. 465 din 
Codul de procedur  penal , referitoare la revizuirea în cazul hot rârilor Cur ii 
Europene a Drepturilor Omului, relev  c  aceast  cale extraordinar  de atac are o 
natur  juridic  tipic , aparte, determinat  de fundamentul, obiectul, 
func ionalitatea i func ia sa procesual , care o deosebe te de celelalte c i 
extraordinare de atac, mai ales prin aceea c  determin  examinarea din nou a 
cauzei pe fond, prin retractarea de c tre instan  a propriei solu ii, solu ie care 
este înlocuit  cu una corespunz toare noilor fapte i împrejur ri constatate i de 
care instan a nu a avut anterior cuno tin  de ele. 

Prin posibilitatea acordat  p r ii de a exercita aceast  cale extraordinar  
de atac, practic Curtea European  a Drepturilor Omului vine s  confirme faptul 
c  dreptul la un proces echitabil în fa a unei instan e este garantat de art. 6 alin. 
(1) din Conven ie, iar acest drept trebuie s  se interpreteze în lumina 
preambulului Conven iei, care enun  suprema ia dreptului ca element al 
patrimoniului comun al statelor contractante i, de i unul dintre elementele 
fundamentale ale suprema iei dreptului este principiul securit ii raporturilor 
juridice, care prevede, printre altele, ca solu ia dat  de c tre instan e în mod 
definitiv oric rui litigiu s  nu mai fie rejudecat  (a se vedea Cauza Brum rescu 
contra României6), deoarece securitatea raporturilor juridice presupune 
respectarea principiului autorit ii de lucru judecat, adic  a caracterului definitiv 
al hot rârilor judec tore ti (Riabykh împotriva Rusiei, nr. 52.854/99, § 52, CEDO 
2003-IX), atunci când îns  se constat  înc lcarea unui drept, Curtea European  a 
Drepturilor Omului impune instan elor obliga ia de a relua procesul din stadiul în 
care s-a aflat partea în momentul înc lc rii dreptului. 

A adar, Conven ia creeaz  un adev rat cadru juridic privitor la protec ia 
drepturilor i libert ilor fundamentale pe care le protejeaz , cu valoare 
suprana ional , dar bazat pe principiul subsidiarit ii, ceea ce presupune o 
repartizare a competen elor în acest domeniu între autorit ile na ionale, cu 

 
4  Legea nr. 576/2004 pentru modificarea i completarea Codului de procedur  penal , 

publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1223 din 20 decembrie 2000, consultat  pe 
www.lege5.ro, la data de 25.10.2020; 

5  O. Ghenici, Cazul special de revizuire întemeiat pe o hot râre a Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului în procesul penal, în Caiet de drept penal, nr.3/2019, pp.1-15. 

6  publicat  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 31 august 2000, consultat  pe 
www.lege5.ro, la data de 26.10.2020; 
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voca ia de a asigura ele, primele, ap rarea acestor drepturi i libert i, i instan a 
european , chemat  s  intervin  numai atunci când aceasta nu se realizeaz  pe 
deplin în cadrul sistemului na ional de drept în discu ie. 

Prin exercitarea acestei c i de atac, Curtea European  a Drepturilor 
Omului a integrat pe deplin sfera drepturilor omului în sfera dreptului pozitiv i a 
pus bazele protec iei europene a drepturilor omului, oferindu-le p r ilor 
beneficiul unui control jurisdic ional al respect rii drepturilor lor, instituind astfel 
m suri de garan ie suplimentar , pentru c  acest sistem are la baz  elemente de 
garan ie cu scop final de armonizare minimal  a dreptului intern al statelor 
contractante care î i p streaz  propriile caracteristici de fond i de procedur , 
având îns  ca obiectiv final armonizarea sistemelor jurisdic ionale în func ie de 
un sistem minim de protec ie, pe care îl define te i pe care statele pot s  îl 
dep easc .7 

Revizuirea în cazul hot rârilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului 
poate fi exercitat  numai împotriva acelor hot râri definitive pronun ate de 
instan ele penale române în cauzele în care Curtea European  a Drepturilor 
Omului a constatat o înc lcare a drepturilor sau a libert ilor fundamentale ori a 
dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a solu ion rii amiabile a litigiului 
dintre stat i reclaman i, dac  vreuna dintre consecin ele grave ale înc lc rii 
Conven iei pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i a 
protocoalelor adi ionale la aceasta continu  s  se produc  i nu poate fi remediat  
decât prin revizuirea hot rârii pronun ate. 

Cu alte cuvinte, acest caz de revizuire este dublu condi ionat i presupune 
atât existen a unei hot râri a instan ei europene prin care s  se fi constatat o 
înc lcare a drepturilor sau a libert ilor fundamentale, cât i continuitatea i 
imposibilitatea remedierii consecin elor negative grave ale înc lc rii Conven iei 
pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale i a 
protocoalelor adi ionale, cu condi ia ca înc lcarea constatat  s  vizeze o hot râre 
definitiv  pronun at  de c tre instan a român .8 

A adar, analiza primei condi ii, presupune o verificare formal  din partea 
instan ei de judecat , respectiv existen a unei hot râri de condamnare definitiv  a 

 
7  Decizia nr.2 din data de 02 februarie 2015 pronun at  de Înalta Curte de Casa ie i 

Justi ie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penal , 
publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 6 martie 2015, privind 
pronun area unei hot râri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de 
a se stabili care este calea de atac legal  în urma desfiin rii deciziei date în recurs, în 
calea de atac a revizuirii reglementat  în procedura prev zut  de art. 465 din Codul de 
procedur  penal  (revizuirea în cazul hot rârilor CEDO), în condi iile în care cauza a 
parcurs trei grade de jurisdic ie (prim  instan , apel i recurs), în ultim  instan  
solu ionându-se recursul procurorului, consultat  pe site-ul www.scj.ro, la data de 
23.10.2020; 

8  Decizia Cur ii Constitu ionale nr.181 din data de 28 martie 2018, publicat  în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 16 mai 2019, referitoare la excep ia 
de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 465 alin. (1) din Codul de procedur  penal , 
consultat  pe site-ul www.just.ro, la data de 23.10.2020; 
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statului român pentru înc lcarea Conven iei europene sau a Protocoalelor 
adi ionale la aceasta, respectiv a unei hot râri prin care s-a dispus scoaterea 
cauzei de pe rol, ca urmare a solu ion rii amiabile a litigiului dintre stat i 
reclaman i. 

Nu se poate cere revizuirea unei hot râri definitive invocându-se hot râri 
pronun ate de CEDO împotriva altor state în cauze similare sau ca urmare a 
constat rii existen ei unei înc lc ri a Conven iei europene printr-o reglementare 
din dreptul intern al statului condamnat identic  cu reglementarea româneasc , 
chiar dac  cererea persoanei v t mate împotriva statului român a fost declarat  
admisibil , dar nu a fost judecat  definitiv.9 

Per a contrario, examinarea sub aspectul îndeplinirii condi iei legale i 
obligatorii privind continuarea producerii consecin elor grave ale înc lc rii 
Conven iei europene dup  pronun area hot rârii Cur ii Europene, trebuie 
realizat  in concreto, raportat la particularit ile fiec rei cauze deduse judec ii. 
Constatarea de c tre Curtea EDO a înc lc rii unui drept prev zut de Conven ie, 
nu presupune de plano i admiterea unei cereri de revizuire întemeiat  pe 
dispozi iile art. 465 Cod procedur  penal . 

2. Formula de interpretare jurispruden ial  dat  de Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie no iunii de continuitate a consecin elor 
negative grave ale înc lc rii Conven iei. 

În jurispruden a în materie10, instan a suprem  a statuat c  sunt 
îndeplinite condi iile prev zute de art.465 Cod procedur  penal , în cazul în care 
Curtea EDO a constatat înc lcarea dreptului prev zut de art.6 parag.1 din 
Conven ie, ca urmare a pronun rii unei solu ii de condamnare, dup  achitarea 
inculpatului de dou  instan e inferioare, f r  audierea direct  a martorilor: „în 
urma recursului parchetului, Înalta Curte s-a prevalat de posibilitatea oferit  de 
legea intern  de a examina din nou chestiunea vinov iei p r ii interesate. În 
acest scop, Înalta Curte s-a bazat pe acelea i probe care determinaser  instan ele 
inferioare s  dispun  achitarea p r ii, nicio prob  nou  nefiind prezentat  în fa a 
instan ei. Înalta Curte a concluzionat c  rezulta, în mod cert, din probatoriu i mai 
ales din con inutul declara iilor martorilor c  reclamantul comisese fapta de care 
era acuzat. 

S-a constatat c  Înalta Curte a procedat la o interpretare a declara iilor 
care figurau în dosar f r  a asculta ea îns i martorii. Astfel, Înalta Curte a 
adoptat o pozi ie opus  celei din hot rârile instan elor inferioare, care l-au achitat 

 
9  M. Udroiu (coord.), Codul de procedur  penal , Comentariu pe articole, Edi ia a 2-a, Ed. 

C. H. Beck, Bucure ti, 2017, p. 1808; 
10  Decizia penal  nr. 852 din 20 septembrie 2017 pronun at  de Înalta Curte de Casa ie i 

Justi ie – Sec ia Penal  în dosarul nr. 2239/1/2017, consultat  pe site-ul www.scj.ro, la 
data de 25.10.2020; 
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pe reclamant, în special pe baza depozi iilor martorilor respectivi, f cute în cursul 
edin elor desf urate în fa a lor.”11  

În acest context, în mod evident, unicul remediu apt a înl tura 
consecin ele înc lc rii dreptului la un proces echitabil, îl reprezint  desfiin area 
hot rârii instan ei de recurs i dispunerea rejudec rii cauzei de c tre aceast  
instan , cu respectarea drepturilor revizuentului. 

Ulterior, prin decizia nr.325 din data de 11 aprilie 2018 pronun at  de 
Înalta Curte în dosarul nr.2656/1/201712, s-a respins, ca nefondat, recursul declarat 
de Parchetul de pe lâng  Curtea de Apel Bucure ti împotriva deciziei penale nr. 
251 din 16.10.2008 pronun at  de Curtea de Apel Bucure ti – Sec ia I Penal , 
privindu-l pe intimatul inculpat P. I.  

Înc lcarea art. 6 paragraful 1 din Conven ie constatat  de CEDO, ca 
urmare condamn rii inculpatului f r  administrarea nemijlocit  de probe pe baza 
c rora fusese achitat de instan ele de grad inferior, a condus la admiterea unei 
cereri de revizuire i în Cauza Gut u împotriva României prin Hot rârea din 8 
noiembrie 2016, publicat  în Monitorul Oficial al României nr. 755 din data de 21 
septembrie 201713. 

De asemenea, se impune a fi amintit  i Cauza Lasc u contra României14, 
r mas  definitiv  la data de 09 iunie 2020, prin care Curtea a apreciat c  
omisiunea instan ei supreme de a audia martorii înainte de a-l declara pe 
reclamant vinovat de luare de mit  a limitat semnificativ dreptul la ap rare, fiind 
astfel înc lcat art.6 paragraful 1 din Conven ie.  

Condi iile de temeinicie prev zute de art.465 Cod de procedur  penal  
sunt respectate, respectiv consecin ele grave ale înc lc rii unui drept prev zut de 
Conven ia European  a Drepturilor Omului continu  s  se produc  i în prezent, 
i în situa ia existen ei unei condamn ri pentru o infrac iune pentru care 

inculpata fusese achitat  în mod definitiv15. 
Din perspectiva instan ei supreme învestit  cu solu ionarea cererii de 

revizuire, unicul remediu adaptabil înl tur rii consecin elor drepturilor înc lcate 
i care continu  s  se produc  îl reprezint  admiterea c ii de atac cu consecin a 

desfiin rii deciziei de condamnare i rejudec rii c ii de atac a recursului declarat 
de c tre inculpata B. C. 

În acest sens, Înalta Curte a constatat c  judecarea cererii de revizuire se 
poate realiza numai în limitele impuse prin hot rârea Cur ii Europene a 
Drepturilor Omului, respectiv numai cu privire la partea i faptele vizate de 

 
11  Hot rârea din 14 februarie 2017, în Cauza Potoroc împotriva României, publicat  în 

Monitorul Oficial nr. 411 din 31 mai 2017, consultat  pe www.lege5.ro, la data de 
25.10.2020; 

12  consultat  pe www.scj.ro, la data de 25.10.2020; 
13  consultat  pe www.lege5.ro, la data de 26.10.2020; 
14  consultat  pe www.ier.gov.ro, la data de 26.10.2020; 
15  Decizia penal  nr.276 din 15 martie 2017 pronun at  de Înalta Curte în dosarul 

nr.3731/1/2016, consultat  pe site-ul www.scj.ro, la data de 25.10.2020; 
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aceasta, respectiv numai cu privire la înc lcarea principiului ne bis in idem, pentru 
restul dezleg rilor, decizia instan ei de recurs men inându-se.  

În aceast  cauz , Curtea European  a Drepturilor Omului a constatat 
înc lcarea art.4 din Protocolul nr. 7 la Conven ie i a observat c  „reclamanta a 
fost acuzat  în dou  rânduri pentru acelea i acte de violen  pe care le aplicase 
aceleia i persoane (…). Chiar dac  alte fapte — respectiv o atingere adus  
patrimoniului lui D.M.M. — au fost imputate persoanei în cauz  în cadrul celei de 
a doua proceduri, nu este mai pu in adev rat c  cele dou  proceduri în cauz  
coincideau în privin a actelor de violen . 

Curtea a mai observat c , de i reclamanta a invocat autoritatea de lucru 
judecat în cadrul celei de-a doua proceduri, instan ele interne nu au stabilit 
expres în cadrul acestei proceduri c  existau circumstan e de fapt care distingeau 
acuza ia de tâlh rie de cea de lovire sau alte violen e pentru care persoana în 
cauz  fusese deja achitat  (Asadbeyli i al i, pct. 161). Pe de alt  parte, a ar tat c  
instan a de apel s-a pronun at, prin Decizia din 4 martie 2008, c  a existat 
identitate de fapte între cele dou  proceduri în cauz  (supra, pct. 20), dar c  aceste 
constat ri nu puteau s  conduc , din motive procedurale, la o redeschidere a 
procedurii (supra, pct. 21).”16 

De asemenea, în jurispruden a sa, Înalta Curte a apreciat c  sunt 
îndeplinite condi iile prev zute de art.465 Cod procedur  penal , chiar i în 
situa ia în care a intervenit reabilitarea de drept a revizuentului (…) Aceast  
împrejurare nu constituie îns  un temei pentru a considera c  înc lcarea 
drepturilor prev zute de Conven ie, astfel cum a fost constatat  prin hot rârea 
CEDO, nu continu  s  se produc . Efectele reabilit rii constau în încetarea 
dec derilor, interdic iilor i incapacit ilor ce decurg dintr-o hot râre de 
condamnare, îns , reabilitarea are ca i situa ie premis  tocmai solu ia de 
condamnare, prin intermediul c reia s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat 
s vâr irea cu vinov ie de c tre inculpat a unei fapte prev zute de legea penal . 

În acest sens, a re inut c  reabilitarea nu are valoarea constat rii lipsei de 
vinov ie penal  a revizuentului i c , în cazul revizuirii, nu o iertare de 
consecin e pe viitor se cere, ci o constatare a nevinov iei persoanei i a 
netemeiniciei hot rârii, în general, a a încât consecin ele condamn rii se sting 
doar formal prin reabilitare.17  

În analiza condi iei referitoare la continuarea producerii consecin elor 
grave ale înc lc rii Conven iei europene dup  pronun area hot rârii Cur ii 
Europene, Înalta Curte a considerat c  de i instan a european  a oferit în 
compensa ie o sum  de bani revizuentului, totu i prejudiciul moral cauzat prin 
pronun area hot rârii de condamnare este atât de însemnat, încât nici 
pronun area hot rârii de c tre Curtea European  a Drepturilor Omului i nici 

 
16  Hot rârea din 23 iunie 2015 r mas  definitiv  la 23.09.2015, în Cauza Butnaru i Bejan-

Piser contra României, publicat  în Monitorul Oficial nr. 139 din 23 februarie 2017, 
consultat  pe www.hudoc.echr.coe.int, la data de 25.10.2020; 

17  Decizia nr. 179 din 11 februarie 2016 pronun at  de Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, 
consultat  pe www.scj.ro, la data de 26.10.2020; 
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intervenirea reabilit rii de drept nu au stopat consecin ele grave ale înc lc rilor 
constatate de Curtea EDO, impunându-se rejudecarea cauzei prin desf urarea în 
condi ii de echitate a procesului penal. 

În cauz , Curtea European  a Drepturilor Omului a re inut c  a fost 
înc lcat dreptul revizuentului la un proces echitabil prev zut de art. 6 paragraf 1 
din Conven ia European  a Drepturilor Omului i dreptul la libertatea de 
exprimare prin atingerea dreptului de a comunica informa ii, prev zut de art. 10 
din Conven ia European  a Drepturilor Omului: prin aceea c  instan ele interne 
au refuzat s  verifice dac  p rea justificat  clasificarea „strict secret” în lumina 
eventualelor date culese de SRI, precum i s  r spund  la întrebarea dac  
interesul p str rii confiden ialit ii informa iilor prevala asupra interesului public 
de a lua cuno tin  de presupusele intercept ri f r  drept, c  instan ele interne nu 
s-au str duit s  examineze cauza sub toate aspectele, limitându-se la a constata 
doar existen a actelor de autorizare prev zute de lege, de i era vorba despre un 
argument esen ial în ap rarea reclamantului, pe care instan ele l-au l sat f r  
r spuns (parag.131), elemente suficiente Cur ii pentru a concluziona c  aceast  
cauz  care a condus la condamnarea penal  a reclamantului nu a fost solu ionat  
într-un mod echitabil, fiind înc lcat art. 6 § 1 din Conven ie (parag.132). Curtea a 
concluzionat c  atingerea adus  dreptului la libertatea de exprimare a 
reclamantului, în special a dreptului s u de a comunica informa ii, nu era 
„necesar  într-o societate democratic ”, a a încât a fost înc lcat art. 10 din 
conven ie (parag.120). 18 

Condi ia ce vizeaz  necesitatea continu rii consecin elor grave ale 
înc lc rii drepturilor prev zute de Conven ie, constatate de Curtea European  a 
Drepturilor Omului, în situa ia în care a intervenit reabilitarea de drept la 
momentul formul rii cererii de revizuire, a fost analizat  în mai multe rânduri de 
Înalta Curte i contrar opiniei sus men ionate, s-a apreciat c , procedura special  
a revizuirii nu poate constitui remediul eficient înl tur rii unor poten iale efecte 
negative.19  

În cauza solu ionat  prin decizia penal  nr.420/18.05.2009 pronun at  de 
ÎCCJ - Completul de 9 judec tori20, nu a fost avut  în vedere doar împrejurarea 
intervenirii reabilit rii, ci s-a analizat efectul concret pe care înc lc rile constatate 
de Curtea European  l-au produs asupra desf ur rii judec ii i s-a stabilit c , în 
cazul în care Curtea European  a Drepturilor Omului a constatat înc lcarea 
drepturilor garantate de art. 5 paragraful 1 i art.8 din Conven ie, îns  hot rârea 
de condamnare a inculpa ilor s-a pronun at în urma unei proceduri necontestat  
sub aspectul caracterului s u echitabil, iar consecin ele condamn rii au încetat 
prin efectul reabilit rii de drept, cererea de revizuire este nefondat . 

 
18  Hot rârea din data de 08.01.2013 r mas  definitiv  la data de 08 aprilie 2013, în Cauza 

Bucur i Toma împotriva României publicat  în Monitorul Oficial nr.350, Partea I din 
data de 13 iunie 2013, consultat  pe site-ul www.lege5.ro, la data de 26.10.2020; 

19  Sentin a penal  nr. 537 din 04 iunie 2014 pronun at  de Înalta Curte în dosarul 
nr.1969/1/2014, consultat  pe site-ul www.scj.ro, la data de 25.10.2020; 

20  nepublicat ; 
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În cauza solu ionat  prin decizia penal  nr.224/5.11.2012 de ÎCCJ - 
Completul de 5 judec tori21, Curtea European  a Drepturilor Omului a constatat 
înc lcarea dispozi iilor art.6 par.1 i 3 din Conven ie în ceea ce prive te echitatea 
procedurii, deoarece instan a de recurs a schimbat încadrarea juridic  a faptelor 
în timpul deliber rii, înc lcând astfel dreptul la ap rare al acestuia. Înalta Curte a 
constatat intervenit  reabilitarea de drept i a apreciat c  recunoa terea înc lc rii 
drepturilor, precum i suma acordat  de c tre instan a european  pentru 
recuperarea prejudiciului suferit de c tre reclamant, se înscriu în accep iunea 
no iunii de „satisfac ie echitabil ”, fiind suficient  pentru înl turarea prejudiciului 
moral produs revizuentului. 

În cauza solu ionat  prin decizia penal  nr. 3/3.01.2014 de ÎCCJ - 
Completul de 5 judec tori22, Curtea European  a Drepturilor Omului a constatat 
înc lcarea dispozi iilor art.6 par.1 i 3 din Conven ie i înc lcarea dreptului 
prev zut de art.10 din Conven ie, deoarece mijloacele utilizate au fost 
dispropor ionate în raport cu scopul urm rit, instan ele interne dep ind ceea ce 
constituie o restric ie necesar  a libert ii de exprimare a petentei, deoarece, cel 
pu in o parte din afirma iile reclamantei se înscriau în contextul unei dezbateri de 
ordin general. i în acest caz, Înalta Curte a re inut c  nu este îndeplinit  condi ia 
legal  i obligatorie ce impune continuarea producerii consecin elor grave ale 
înc lc rii Conven iei i dup  pronun area Cur ii Europene, deoarece a intervenit 
reabilitarea de drept i prejudiciul moral încercat de revizuent  ca urmare a 
hot rârii de condamnare a fost compensat nu doar prin constatarea de c tre 
Curtea European  a înc lc rii dreptului la liber  exprimare, ci i material prin 
acordarea unei sume de bani pentru prejudiciul moral suferit, sum  care fusese 
deja achitat  de statul român, considerându-se c  a fost de natur  s  compenseze 
în integralitate înc lcarea de c tre instan ele române a art.10 din Conven ie.  

Pe de alt  parte, în jurispruden a în materie Înalta Curte a statuat c  de i, 
Curtea EDO a constatat înc lcarea art. 8 din Conven ie datorit  lipsei m surilor 
de siguran  din procedura de interceptare a convorbirilor telefonice pe baza 
securit ii na ionale, totu i, consecin ele înc lc rii normelor indicate nu subzist  
în prezent.23 

Prin raportare la hot rârea pronun at  de instan a european , Înalta 
Curte a constatat c  înc lcarea art. 8 din Conven ie în ceea ce prive te lipsa 

 
21  nepublicat ; 
22  nepublicat ; 
23  Hot rârea din data de 25 iunie 2013, r mas  definitiv  la 25 septembrie 2013, în Cauza 

Acatrinei Valentino contra României, prin care s-a constatat înc lcarea art.8 din 
Conven ia European  a Drepturilor Omului, re inând c  dispozi iile „art. 8 se aplic  
indiferent dac  urm rirea a vizat un dispozitiv apar inând reclamantului sau unei ter e 
persoane. În conformitate cu art. 8, conversa iile telefonice sunt acoperite de no iunile 
de via  privat  i coresponden , iar în cazul de fa , conversa iile dintre reclamant i 
L.P. au fost înregistrate în iunie 2000 în baza unui mandat emis de procuror i înaintat 
SRI în conformitate cu Legea privind securitatea na ional , consultat  pe site-ul 
www.sintact.ro, la data de 27.10.2020; 
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m surilor de siguran  din procedura de interceptare a convorbirilor telefonice pe 
baza securit ii na ionale nu a determinat o înc lcare a dreptului la un proces 
echitabil i nu a justificat reformarea hot rârii definitive pronun ate pe fondul 
cauzei i nici reluarea judec ii fondului, întrucât înregistr rile au avut un rol 
limitat într-un tot unitar de dovezi ce au fost analizate de instan , iar utilizarea 
transcrierilor în proces nu a înc lcat dreptul la ap rare. 

De asemenea, Înalta Curte a re inut c  cea de-a doua condi ie impus  de 
prevederile art.465 alin.1 din Codul de procedur  penal  nu este îndeplinit  
întrucât consecin ele grave ale înc lc rii drepturilor prev zute de Conven ie, 
constatate de Curtea European  a Drepturilor Omului,24 nu continu  s  se 
produc  în prezent, astfel c  procedura special  a revizuirii nu constituie remediul 
eficient înl tur rii unor poten iale efecte negative, atât timp cât instan ele 
na ionale nu au pronun at condamnarea în considerarea exclusiv  a probelor 
constând în convorbirile telefonice interceptate, condamnarea inculpatei s-a 
întemeiat pe un ansamblu de probe concordante, prezentând relevan  declara iile 
martorilor i ale inculpa ilor, documentele fiscale, procesele verbale de recep ie, 
documentele contabile, bilan ul i balan a contabil . 

Contestarea caracterului legal al probelor ob inute prin efectuarea 
amintitei probe nu poate conduce la adoptarea unei solu ii de achitare a 
inculpatei.25 

3. Concluzii 

În concluzie, analiza îndeplinirii condi iei referitoare la continuitatea i 
imposibilitatea remedierii consecin elor negative grave ale înc lc rii Conven iei 
r mâne atributul exclusiv al instan ei de judecat  învestit  cu solu ionarea unei 
cereri de revizuire în procedura prev zut  de art.465 Cod procedur  penal , prin 
raportare la situa ia de fapt concret  re inut  în cauz , iar prezentarea acestui 
tablou ilustrativ al deciziilor Înaltei Cur i în materie are menirea de a eviden ia 
argumentele avute în vedere în interpretarea juridic  realizat  cu privire la 
aceast  condi ie. 

A adar, astfel cum reiese din jurispruden a instan ei supreme reliefat  
anterior, existen a unei hot râri CEDO nu presupune eo ipso i continuarea 
producerii unor consecin e negative grave cu privire la situa ia reclamantului, în 
unele situa ii compensa iile materiale acordate prin hot rârea instan ei europene 
au fost de natur  a acoperi prejudiciul moral suferit, în alte situa ii consecin ele 

 
24  Decizia nr.21517/13 din 16.12.2014 pronun at  de Curtea European  a Drepturilor 

Omului - Sec ia a treia, prin care s-a dispus obligarea înaltei Autorit i Contractante la 
plata sumei de 4500 de euro în favoarea reclamantei datorit  recunoa terii înc lc rii 
art. 3, 6 alin. 1 i art.8 din Conven ie, apreciind c  suma de compensare propus  este în 
concordant  cu sumele acordate în cazuri similare i nu se mai justific  continuarea 
examin rii cererii dispunând scoaterea cauzei de pe rol, consultat  pe site-ul 
www.lege5.ro, la data de 27.10.2020; 

25  Decizia nr. 1345 din data de 02 octombrie 2015 pronun at  de Înalta Curte, Sec ia 
Penal  în dosarul nr.954/30/2015, nepublicat . 
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condamn rii au încetat prin efectul reabilit rii de drept sau înc lcarea dreptului 
prev zut de Conven ie a vizat doar o parte a materialului probator administrat în 
cauz  f r  a avea un rol determinant în conturarea solu iei de condamnare. 

În acest context, subliniem rolul revizuirii în cazul hot rârilor Cur ii 
Europene a Drepturilor Omului de a fi un remediu eficient înl tur rii unor 
poten iale efecte negative urmare a înc lc rii unui drept prev zut de Conven ie, 
îns  examinarea condi iilor prev zute de dispozi iile art.465 Cod procedur  
penal  trebuie s  se realizeze într-o manier  restrictiv , p strând caracterul 
extraordinar al c ii de atac, în caz contrar admiterea formal  a unei asemenea 
cereri de revizuire ar fi de natur  a înc lca principiul securit ii raporturilor 
juridice i implicit al autorit ii de lucru judecat al hot rârilor definitive 
pronun ate de instan ele na ionale. 


