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Le Code de procédure pénale prévoit que l'état répond pour les préjudices
provoqués par des erreurs judiciares, et que celui-ci peut ensuite déclarer une action
rétroactive contre ceux qui ont provoqué les dommages pour raison de négligence. Mais il
est aussi nécessaire que la loi établisse pour la victime de l'erreur judiciaire la posibilité
de pouvoir obtenir des dommages-intêrets directement de la personne coupable.
1. #n situa\ia @n care, @n procesul penal, s-au produs pagube materiale sau morale
care au fost cauzate prin erori judiciare, va fi angajat[ r[spunderea patrimonial[ a statului.
Este vorba de o r[spundere civil delictual[ a statului care se @ntemeiaz[ juridic pe
prevederile art. 998-999 din Codul civil, dar ]i pe reglement[rile art. 504-507 C.proc.pen.
care prev[d repararea pagubei materiale sau a daunei morale @n cazul condamn[rii pe
nedrept sau al priv[rii ori restr`ngerii de libertate @n mod ilegal.
Dispozi\iile art. 998-999 Cod civil se refer[ la obliga\ia de reparare a unei pagube
cauzate printr-o fapt[ ilicit[, f[r[ a face deosebire dac[ este vorba de un prejudiciu material
sau moral. De]i legea nu prevedea expres, s-a considerat1 c[ dac[ legiuitorul a utilizat
no\iunea de pagub[ a vrut s[ apere toate drepturile unei persoane ce au fost lezate prin
s[v`r]irea unei fapte ilicite ]i a prev[zut f[r[ s[ fac[ deosebire dup[ natura prejudiciului, c[
orice pagub[ trebuie reparat[, s-a referit implicit at`t la paguba material[, c`t ]i la daunele
morale. Pentru a @nl[tura aceste discu\ii, proiectul noului Cod civil precizeaz[ expres @n
dispozi\iile art. 1095 alin. 1 c[ obliga\ia de desp[gubire exist[ ]i r[spunderea civil[
delictual[ este angajat[ pentru toate prejudiciile materiale, corporale sau morale aduse unei
persoane din culp[.
2. Aceste texte de lege sunt @n concordan\[ cu prevederile art. 3 din Protocolul nr.
7 adi\ional la Conven\ia European[ pentru ap[rarea drepturilor omului ]i a libert[\ilor
fundamentale2, care arat[ c[ "atunci c`nd o condamnare penal[ definitiv[ este ulterior
anulat[ sau c`nd este acordat[ gra\ierea, pentru c[ un fapt nou sau recent descoperit
dovede]te c[ s-a produs o eroare judiciar[, persoana care a suferit o pagub[ din cauza
acestei condamn[ri este desp[gubit[ conform legii ]i practicii @n vigoare @n statul respectiv,
cu excep\ia cazului @n care se dovede]te c[ nedescoperirea @n timp util a faptului
necunoscut @i este imputabil[ @n tot sau @n parte".
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#n conformitate cu dispozi\iile acestui act normativ, Codul de procedur[ penal[3 a
precizat @n mod clar situa\iile juridice care pot constitui erori judiciare ]i din care izvor[]te
dreptul la dezd[unare, astfel: 1. c`nd hot[r`rea de condamnare definitiv[ a fost desfiin\at[
@ntr-o cale extraordinar[ de atac, urmat[ de achitarea condamnatului; 2. caracterul nelegal
al priv[rii sau restr`ngerii de libertate a fost stabilit, dup[ caz, prin ordonan\[ a procurorului
de revocare a m[surii privative sau restrictive de libertate, prin ordonan\[ a procurorului de
scoatere de sub urm[rire penal[ sau de @ncetare a urm[ririi penale pentru cauza prev[zut[ @n
art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hot[r`re a instan\ei de revocare a m[surii privative sau
restrictive de libertate, prin hot[r`re definitiv[ de achitare sau prin hot[r`re definitiv[ de
@ncetare a procesului penal pentru cauza prev[zut[ @n art. 10 alin. 1 lit. j); 3. interven\ia
amnistiei, prescrip\iei sau dezincrimin[rii faptei intervenit[ ulterior priv[rii de libertate.
3. Consider[m c[ ob\inerea rep[r[rii pagubei materiale sau a daunei morale @n
cazul condamn[rii pe nedrept sau al priv[rii ori restr`ngerii de libertate @n mod nelegal
poate avea loc cu condi\ia ca victima erorii judiciare s[ nu fi contribuit la producerea erorii.
Aceast[ condi\ie negativ[ se desprinde din dispozi\ia final[ a articolului3 din Protocolul nr.
7 adi\ional la Conven\ia European[ pentru ap[rarea drepturilor omului ]i a libert[\ilor
fundamentale care prevede c[ nu exist[ dreptul la desp[gubire "@n cazul @n care se
dovede]te c[ nedescoperirea @n timp util a cazului necunoscut este imputabil[ @n tot sau @n
parte" victimei erorii. De altfel, o astfel de atitudine a victimei erorii constituie o
@mpiedicare a afl[rii adev[rului @n cauza penal[, ceea ce contravine scopului procesului
penal. }i @n proiectul Codului civil solu\ia este similar[, iar art. 1110 alin. 1 arat[ c[ @n
cazul @n care cel p[gubit a contribuit cu inten\ie sau din culp[ la cauzarea sau la m[rirea
prejudiciului sau nu a evitat-o, @n tot sau @n parte, de]i putea s[ o fac[, cel chemat a
r[spunde va fi \inut numai pentru partea de pagub[ pe care a pricinuit-o.
Astfel dup[ cum s-a consacrat @n practica judiciar[4, aceste dispozi\ii legale
vizeaz[ repararea integral[ a prejudiciului, desp[gubirile trebuind s[ acopere at`t
prejudiciul material, c`t ]i pe cel moral, neexist`nd vreo obliga\ie de respectare a unei
propor\ii @ntre cele dou[ categorii de prejudicii. De asemenea, "acela]i principiu @mpiedic[
@ns[ acordarea unor desp[gubiri mai mari, nejustificate @n raport de @ntinderea prejudiciului
real suferit, institu\ia r[spunderii delictuale neput`ndu-se transforma @ntr-un izvor de
@mbog[\ire f[r[ just temei al acelora ce se pretind prejudicia\i"5.
4. R[spunderea statului pentru repararea pagubei materiale sau a daunei morale @n
cazul condamn[rii pe nedrept sau al priv[rii ori restr`ngerii de libertate @n mod nelegal,
exist[ chiar dac[ situa\ia generatoare de daune nu a fost provocat[ de reaua-credin\[ sau
neglijen\a grav[ a vreunei persoane; @ntr-o asemenea situa\ie, @ns[, i se recunoa]te statului o
ac\iune @n regres @mpotriva aceluia care cu rea-credin\[ sau din grav[ neglijen\[ a provocat
situa\ia generatoare de daune6.
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Consider[m @ns[ c[ @ntr-o astfel de situa\ie trebuie s[ i se recunoasc[ victimei
erorii judiciare posibilitatea de a se @ndrepta direct @mpotriva celui care cu rea-credin\[ sau
din grav[ neglijen\[ a provocat situa\ia generatoare de daune, iar prevederile art. 507
C.proc.pen. ar trebui modificate @n sensul de a prevedea expres ]i o astfel de posibilitate.
Aceast[ solu\ie se impune cu at`t mai mult cu c`t proiectul noului Cod civil @n art. 1096
prevede c[ cel care aduce altuia un prejudiciu prin chiar exercitarea drepturilor sale nu este
\inut s[-l repare. #ns[ dac[ acesta a dep[]it cu inten\ie limitele dreptului s[u ori scopul @n
vederea c[ruia acesta i-a fost recunoscut este dator la repara\ie. Pentru a putea ob\ine @ns[
aceast[ repara\ie victima erorii judiciare trebuie s[ dovedeasc[ @n aceast[ situa\ie reauacredin\[ sau grava neglijen\[ a celui care a provocat situa\ia generatoare de daune.
5. #n ceea ce prive]te @ntinderea repara\iei ce i se cuvine victimei erorii judiciare,
Codul de procedur[ penal[7 prevede c[ la stabilirea @ntinderii repara\iei se \ine seama de
durata priv[rii de libertate sau a restr`ngerii de libertate suportate, precum ]i de
consecin\ele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a
c[rui libertate a fost restr`ns[. La aprecierea @ntinderii prejudiciului moral suferit trebuie
avut[ @n vedere atingerea adus[ unor valori care \in de personalitatea fiec[ruia, unor
drepturi personale nepatrimoniale, cum ar fi dreptul la onoare, la demnitate, la libertate.
Ac\iunea pentru repararea pagubei poate fi pornit[ de persoana @ndrept[\it[, potrivit art.
504, iar dup[ moartea acesteia, poate fi continuat[ sau pornit[ de c[tre persoanele care se
aflau @n @ntre\inerea sa, ca o consecin\[ a caracterului transmisibil al r[spunderii civile
delictuale.
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