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Recomandarea Rec(2004)6 
a Comitetului de Mini�tri c�tre statele membre  
privind îmbun�t��irea recursurilor interne 
 
(adoptat� de Comitetul de Mini�tri la data de 12 mai 2004, la cea de-a 114-a 
sesiune)  
 
Comitetul de Mini�tri, în conformitate cu art. 15 (b) din Statul Consiliului 
Europei, 
 
Considerând c� scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai 
strânse între membrii s�i �i c� unul dintre mijloacele cele mai importante 
pentru atingerea acestui scop este ap�rarea �i dezvoltarea drepturilor omului 
�i a libert��ilor fundamentale; 
 
Reafirmându-�i convingerea potrivit c�reia Conven�ia pentru ap�rarea 
drepturilor omului �i a libert��ilor fundamentale (denumit�, în continuare, 
„Conven�ia”) trebuie s� r�mân� punctul de referin�� esen�ial în domeniul 
protec�iei drepturilor omului în Europa �i amintindu-�i angajamentul de a 
lua m�suri vizând garantarea eficacit��ii pe termen lung a sistemului de 
control instituit de Conven�ie; 
 
Reamintind caracterul subsidiar al mecanismului de control instituit prin 
Conven�ie, care presupune, în conformitate cu art. 1 al acesteia, ca 
drepturile �i libert��ile garantate prin Conven�ie s� fie protejate în primul 
rând de dreptul intern �i aplicate de autorit��ile na�ionale; 
 
Salutând, în acest context, faptul c� Conven�ia face ast�zi parte integrant� 
din ordinea juridic� intern� a tuturor statelor p�r�i; 
 
Subliniind c�, potrivit art. 13 din Conven�ie, statele membre s-au angajat s� 
asigure faptul c� orice persoan� care are o plângere credibil� privind 
înc�lcarea drepturilor �i libert��ilor sale garantate de Conven�ie are dreptul 
la un recurs efectiv în fa�a unei autorit��i na�ionale; 
 
Reamintind c�, pe lâng� obliga�ia de a asigura existen�a unor astfel de 
recursuri efective în sensul jurispruden�ei Cur�ii Europene a Drepturilor 
Omului (denumit�, în continuare „Curtea”), statele au obliga�ia general� de a 
solu�iona problemele subiacente înc�lc�rilor constatate; 
 
Subliniind c� este datoria statelor membre s� se asigure c� recursurile 
interne sunt efective în drept �i în practic� �i c� pot conduce la o decizie pe 
fondul plângerii �i la un remediu adecvat pentru orice înc�lcare constatat�; 
 
Luând not� de faptul c� natura �i num�rul cererilor transmise Cur�ii �i al 
hot�rârilor pe care aceasta le pronun�� arat� c� este necesar, mai mult ca 
oricând, ca statele membre s� se asigure, de manier� eficace �i în mod 
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regulat c� astfel de recursuri exist� în toate împrejur�rile, în special în cazul 
duratei excesive a procedurilor judiciare;  
 
Estimând c� disponibilitatea recursurilor interne efective pentru toate 
acuza�iile credibile privind înc�lc�ri ale Conven�iei ar trebui s� permit� 
reducerea volumului de munc� al Cur�ii ca rezultat, pe de o parte, al 
descre�terii num�rului de cauze cu care este sesizat�, iar pe de alt� parte, al 
faptului c� tratamentul circumstan�iat al cauzelor la nivel na�ional este de 
natur� s� faciliteze examinarea lor ulterioar� de c�tre Curte; 
 
Subliniind c� îmbun�t��irea recursurilor la nivel na�ional, în special în ce 
prive�te cauzele repetitive, ar trebui s� contribuie, de asemenea, la 
reducerea volumului de munc� al Cur�ii; 
 
Recomand� statelor membre, luând în considerare exemplele de bune 
practici men�ionate în anex�:   
 

I. s� se asigure, printr-o revizuire constant�, în lumina jurispruden�ei 
Cur�ii, c� exist� recursuri interne pentru orice persoan� care 
reclam�, într-o manier� credibil�, o înc�lcare a Conven�iei �i c� 
aceste recursuri sunt efective, în m�sura în care pot conduce la o 
decizie pe fondul plângerii �i la un remediu adecvat pentru fiecare 
înc�lcare constat�; 

II. s� reexamineze, ca urmare a hot�rârilor Cur�ii care relev� deficien�e 
structurale sau generale în dreptul sau practica statului, eficien�a 
remediilor interne existente �i, în m�sura în care este necesar, s� 
creeze remedii efective pentru a evita prezentarea la Curte a 
cauzelor repetitive; 

III. s� acorde o aten�ie particular�, în leg�tur� cu punctele I �i II de 
mai sus, existen�ei recursurilor efective în caz de reclama�ie 
credibil� privind durata excesiv� a procedurilor jurisdic�ionale; 

 
Mandateaz� Secretarul General al Consiliului Europei s� ia m�surile 
necesare pentru acordarea asisten�ei corespunz�toare statelor membre care 
o solicit�, pentru a le ajuta s� pun� în aplicare prezenta recomandare.  
 
Anex� la Recomandarea Rec(2004)6 
 
Introducere 
 
1. Conferin�a ministerial�1 �inut� la Roma la 3 �i 4 noiembrie 2000 pentru 
comemorarea celei de a 50-a anivers�ri a Conven�iei europene a drepturilor 
omului (denumit�, în continuare, „Conven�ia”) a subliniat c� 
responsabilitatea principal� pentru asigurarea respect�rii drepturilor �i 
libert��ilor proclamate de aceasta incumb� statelor p�r�i, care trebuie s� 
creeze instrumentele juridice necesare pentru prevenirea înc�lc�rilor �i, în 
m�sura în care este necesar, pentru a le remedia. Aceasta necesit�, în 

                                           
1 Conferin�a ministerial� european� privind drepturile omului, paragraful 14.i din Rezolu�ia 
nr. 1 („Punerea în aplicare institu�ional� �i func�ional� a protec�iei drepturilor omului la 
nivel na�ional �i european”), Sec�iunea A („Îmbun�t��irea punerii în aplicare a Conven�iei în 
statele membre”)  
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special, crearea unor recursuri interne efective pentru toate înc�lc�rile 
Conven�iei, în conformitate cu art. 13 al acesteia2. Jurispruden�a3 Cur�ii 
Europene a Drepturilor Omului (denumit�, în continuare, „Curtea”) a 
clarificat con�inutul acestei obliga�ii care incumb� statelor p�r�i la 
Conven�ie, indicând, în special: 
 

- c� art. 13 garanteaz� existen�a în dreptul intern a unui recurs care s� 
garanteze drepturile �i libert��ile consacrate de Conven�ie; 

- c� acest articol are drept efect necesitatea cre�rii unui recurs intern 
care s� analizeze fondul oric�rei „plângeri credibile” întemeiate pe 
Conven�ie �i s� ofere remediul adecvat. Con�inutul acestei obliga�ii 
variaz� în func�ie de natura plângerii reclamantului. Totu�i, remediul 
cerut trebuie s� fie „efectiv” în drept ca �i în practic�; 

- c� aceasta presupune, în special, c� este capabil s� împiedice 
executarea m�surilor contrare Conven�iei �i ale c�ror consecin�e sunt 
poten�ial ireversibile; 

- c� „autoritatea” la care se face referire în art. 13 nu trebuie s� fie 
neap�rat o autoritatea judiciar�, dar atribu�iile sale �i garan�iile pe 
care ofer� sunt avute în vedere pentru aprecierea efectivit��ii 
recursului exercitat în fa�a acestora; 

- c� „efectivitatea” unui „recurs” în sensul art. 13 nu depinde de 
certitudinea unui rezultat favorabil pentru reclamant; totu�i ea implic� 
o anumit� exigen�� minim� de rapiditate. 

 
2. În trecutul apropiat, importan�a unor astfel de remedii cu privire la durata 
excesiv� a procedurilor judiciare a fost subliniat� în mod special4, având în 
vedere c� aceast� problem� se afl� la originea unui num�r mare de cereri la 
Curte, chiar dac� nu este singura.  
 
3. Curtea se confrunt� cu un num�r din ce în ce mai mare de cereri. Aceast� 
stare de fapt compromite, pe termen lung, eficacitatea sistemului �i reclam�, 
prin urmare, o reac�ie viguroas� din partea statelor membre5. 
Disponibilitatea recursurilor efective dobânde�te o importan�� deosebit� 
tocmai în acest context. Îmbun�t��irea recursurilor interne disponibile va 
avea, cel mai probabil, efecte atât cantitative cât �i calitative asupra 
volumului de munc� al Cur�ii: 
 

- pe de o parte, volumul cererilor de examinat trebuie s� se reduc�: mai 
pu�ini reclaman�i se vor sim�i obliga�i s�-�i prezinte cauza la Curte 
dac� examinarea plângerilor lor de c�tre autorit��ile interne este 
suficient de aprofundat�; 

                                           
2 Art. 13 prevede: „Orice  persoan�,  ale  c�rei  drepturi  �i  libert��i  recunoscute  de  
prezenta conven�ie  au  fost  înc�lcate,  are  dreptul  s�  se  adreseze  efectiv  unei instan�e  
na�ionale”. Trebuie men�ionat c� prezenta anex� nu cuprinde referiri particulare la 
garan�iile procedurale care decurg din drepturile materiale, cum sunt art. 2 �i 3  
3 A se vedea, de exemplu, hot�rârea Conka împotriva Belgiei din 5 februarie 2002 
(paragrafele 64 �i urm.)  
4 Hot�rârea Kudla împotriva Poloniei din 26 octombrie 2000 
5 A se vedea Declara�ia Comitetului de Mini�tri al Consiliului Europei din 14 mai 2003 
„Garantarea eficacit��ii pe termen lung a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului”.  
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- pe de alt� parte, examinarea cererilor de c�tre Curte va fi facilitat� 
dac� examinarea fondului cauzelor este f�cut� anterior de o autoritate 
intern�, mul�umit� îmbun�t��irilor remediilor na�ionale. 

4. Prezenta recomandare încurajeaz�, prin urmare, statele membre s�-�i 
examineze sistemele juridice în lumina jurispruden�ei Cur�ii �i s� ia, în 
m�sura în care este necesar, m�surile necesare �i adecvate pentru 
garantarea, prin intermediul legisla�iei sau al dezvolt�rilor jurispruden�iale, 
recursurilor efective impuse de art. 13. Aceast� examinare trebuie, în 
principiu, s� aib� loc în mod regulat, dar poate interveni �i în urma unei 
hot�râri a Cur�ii.  
 
5. La început, guvernele statelor membre ar putea solicita exper�ilor s� 
realizeze un studiu de eficacitate a recursurilor interne existente în domenii 
specifice, în scopul de a propune îmbun�t��irea lor. Institu�iile na�ionale 
pentru promovarea �i protec�ia drepturilor omului �i organiza�iile 
neguvernamentale ar putea, de asemenea, s� ia parte la aceast� activitate. 
Disponibilitatea �i efectivitatea remediilor interne ar trebuie reexaminate 
constant �i ar trebui, în special, examinate cu ocazia redact�rii proiectelor de 
lege care au inciden�� asupra drepturilor �i libert��ilor protejate de 
Conven�ie. Exist� o leg�tur� evident� între prezenta recomandare �i cea 
referitoare la verificarea compatibilit��ii proiectelor de lege, a legilor în 
vigoare �i a practicilor administrative cu normele stabilite de Conven�ie.  
 
6. În cadrul celor de mai sus, urm�toarele considera�ii pot fi avute în vedere.  
 
Conven�ia ca parte integrant� a ordinii juridice interne  
 
7. O prim� cerin�� pentru existen�a unui remediu efectiv este garantarea 
drepturilor din Conven�ie în ordinea juridic� intern�. În acest context, faptul 
c� Conven�ia a devenit parte integrant� din ordinea juridic� intern� în toate 
statele p�r�i reprezint� o dezvoltare salutar�. Aceast� evolu�ie a favorizat 
disponibilitatea recursurilor efective. Este înso�it� de faptul c� instan�ele �i 
autorit��ile executive respect� din ce în ce mai bine jurispruden�a Cur�ii în 
aplicarea dreptului intern �i sunt con�tiente de obliga�ia lor de a se conforma 
hot�rârilor Cur�ii în cauze care privesc direct statul lor (a se vedea, art. 46 
din Conven�ie). Aceast� tendin�� a fost înt�rit� de îmbun�t��irea 
posibilit��ilor de a ob�ine, în conformitate cu Recomandarea Rec(2002)26, 
reexaminarea sau redeschiderea, de c�tre autorit��ile na�ionale competente, 
a anumitor proceduri care au stat la baza înc�lc�rilor constatate de Curte.   
 
8. Îmbun�t��irea recursurilor interne impune, de asemenea, desf��urarea 
unor ac�iuni suplimentare astfel încât autorit��ile na�ionale, în aplicarea 
dreptului intern, s� poat� �ine seama de cerin�ele Conven�iei �i în special de 
cele care decurg din hot�rârile Cur�ii privitoare la statul lor. Aceasta 
înseamn�, în special, îmbun�t��irea public�rii �i difuz�rii jurispruden�ei 
Cur�ii (în m�sura în care este necesar, prin traducerea ei în limba na�ional� 
a statului respectiv) �i formarea judec�torilor �i a altor func�ionari ai statului 

                                           
6 Recomandarea Rec(2002)2 a Comitetului de Mini�tri c�tre statele membre privind 
reexaminarea sau redeschiderea anumitor cauze la nivel na�ional ca urmare a hot�rârilor 
Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, adoptat� la 19 ianuarie 2000 la cea de-a 694-a 
reuniune a delega�ilor mini�trilor  
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privitor la aceste cerin�e. Prezenta recomandare este astfel strâns legat� �i de 
alte dou� recomand�ri adoptate de Comitetul de Mini�tri în aceste domenii7.   
 
Recursuri specifice �i recursuri generale  
 
9. Cele mai multe recursuri interne pentru înc�lc�rile Conven�iei au fost 
create cu un câmp de aplicare �intit. Experien�a arat� c� aceste sisteme de 
„recursuri specifice” (de exemplu, în materia termenelor nerezonabile) pot fi 
foarte eficiente dac� sunt concepute �i puse în aplicare într-o manier� 
corespunz�toare. Ele pot limita, de asemenea, num�rul de cereri în fa�a 
Cur�ii �i num�rul cauzelor care necesit� o examinare de durat� din partea 
sa.  
 
10. Mai multe state membre au introdus, de asemenea, un recurs general 
(de exemplu, în fa�a Cur�ii Constitu�ionale) susceptibil de a fi utilizat pentru 
plângerile care nu pot fi examinate în cadrul unui recurs specific. În unele 
state membre, acest recurs general poate fi exercitat, de asemenea, în paralel 
cu sau chiar înaintea epuiz�rii altor recursuri juridice. Unele state membre 
adaug� cerin�a ca m�sura s� fie contestat� pe motiv c� încalc� grav 
drepturile constitu�ionale �i c� refuzul de a examina apelul ar avea 
consecin�e grave �i ireparabile pentru recurent. Trebuie subliniat c� statele 
care dispun de un astfel de recurs general au tendin�a s� aib� mai pu�ine 
cazuri la Curte.  
 
11. Acestea fiind spuse, revine statelor membre s� decid� ce sistem este cel 
mai adecvat pentru asigurarea protec�iei necesare a drepturilor din 
Conven�ie, luând în considerare tradi�iile lor constitu�ionale �i 
circumstan�ele particulare.     
 
12. Oricare ar fi sistemul ales, experien�a actual� arat� c� exist� înc� unele 
caren�e în numeroase state membre în ce prive�te disponibilitatea �i/sau 
efectivitatea recursurilor interne, având drept consecin�� un volum de 
munc� suplimentar pentru Curte.  
 
Recursuri în urma unei hot�râri „pilot” 
 
13. Dup� ce o hot�râre a Cur�ii care relev� deficien�e structurale sau 
generale în dreptul sau practica statului („hot�râre pilot”) a fost adoptat�, iar 
un num�r mare de cereri la Curte privitoare la aceea�i problem� („cauze 
repetitive”) sunt pe rol sau susceptibile de a fi introduse la Curte, statul 
pârât trebuie s� se asigure c� poten�ialii reclaman�i dispun de un recurs 
efectiv care s� le permit� s� se adreseze unei autorit��i na�ionale 
competente, recurs care ar putea fi, în egal� m�sur�, utilizat de reclaman�ii 
actuali. Un astfel de recurs rapid �i eficient le-ar permite s� ob�in� o 

                                           
7 Recomandarea Rec(2002)13 a Comitetului de Mini�tri c�tre statele membre privind 
publicarea �i difuzarea în statele membre a textului Conven�iei europene a drepturilor 
omului �i a jurispruden�ei Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, adoptat� la 18 decembrie 
2002 la cea de-a 822-a reuniune a delega�ilor mini�trilor. Recomandarea Rec(2004)4 a 
Comitetului de Mini�tri c�tre statele membre privind Conven�ia european� a drepturilor 
omului în înv���mântul universitar �i formarea profesional�, adoptat� la 12 mai 2004 la cea 
de-a 114-a sesiune a Comitetului de Mini�tri  
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repara�ie la nivel intern, în conformitate cu principiul subsidiarit��ii 
sistemului Conven�iei.  
 
14. Introducerea unui astfel de recurs intern ar putea contribui, în egal� 
m�sur�, în mod semnificativ, la reducerea volumului de munc� al Cur�ii. În 
vreme ce executarea rapid� a hot�rârii pilot r�mâne esen�ial� pentru 
solu�ionarea problemei structurale �i prevenirea în acest fel a cererilor 
viitoare privind aceea�i problem�, poate exista o categorie de persoane care 
au fost deja afectate de aceast� problem� înainte de rezolvarea sa. Pentru 
aceste persoane, existen�a unui recurs menit s� garanteze o repara�ie la 
nivel intern ar permite Cur�ii s� le invite s� utilizeze noul recurs �i, dac� este 
cazul, s� declare inadmisibile cererile lor. 
 
15. Pot exista mai multe op�iuni pentru a atinge acest obiectiv, în func�ie, 
printre altele, de natura problemei structurale în cauz� �i dup� cum 
persoana afectat� de aceast� problem� a introdus deja o cerere la Curte sau 
nu.  
 
16. În special, în urma unei hot�râri pilot care a relevat o problem� 
structural� specific�, ar putea fi, de exemplu, adoptat� o abordare ad hoc, 
prin care statul în cauz� s� examineze oportunitatea introducerii unui 
recurs specific sau a extinderii unui recurs existent pe cale legislativ� sau 
jurispruden�ial�.  
 
17. În cadrul acestei examin�ri de la caz la caz, statele ar putea prevedea, 
dac� acest lucru apare ca fiind oportun, posibilitatea redeschiderii 
procedurilor similare celor dintr-o cauz� pilot care a stabilit o înc�lcare a 
Conven�iei, în vederea degrev�rii Cur�ii de aceste cauze �i, în m�sura în care 
este necesar, a punerii la dispozi�ie a unui remediu mai rapid pentru 
persoana în cauz�. Criteriile enumerate în Recomandarea Rec(2000)2 a 
Comitetului de Mini�tri pot servi drept surs� de inspira�ie în acest sens.  
 
18. În cazul în care recursurile specifice au fost create ca urmare a unei 
cauze pilot, guvernele ar trebui s� informeze rapid Curtea, pentru ca aceasta 
s� le poate lua în considerare în examinarea cauzelor repetitive subsecvente.  
 
19. Cu toate acestea, nu ar fi necesar sau adecvat s� se creeze recursuri noi 
sau s� se acorde celor existente un anumit efect retroactiv, în urma fiec�rei 
cauze în care o hot�râre a Cur�ii a identificat o problem� structural�. În 
anumite cazuri, ar putea fi preferabil s� se lase cauzele în examinarea Cur�ii, 
în special pentru a evita obligarea reclamantului s� suporte sarcina 
suplimentar� a epuiz�rii din nou a recursurilor interne care, în plus, nu ar fi 
înfiin�ate decât dup� adoptarea modific�rilor legislative.  
 
Recursuri în caz de reclama�ie credibil� privind durata excesiv� a 
procedurilor judiciare 
 
20. Problema recursurilor efective este ast�zi deosebit de actual� în cazul 
reclama�iilor privind durata nerezonabil� a procedurilor, care fac obiectul 
unui mare num�r de cereri depuse la Curte. Astfel, în hot�rârea Kudla 
împotriva Poloniei din 26 octombrie 2000, Curtea a subliniat importan�a 
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existen�ei unui recurs efectiv pentru aceste plângeri, potrivit art. 13 din 
Conven�ie. Ca urmare a impulsului dat de Curte în aceast� hot�râre, statele 
membre au propus mai multe solu�ii, care s� ofere recursuri efective care s� 
permit� constatarea înc�lc�rilor �i acordarea remediilor adecvate în acest 
domeniu.  
 
Durata rezonabil� a procedurilor  
 
21. Numeroase state membre prev�d în dreptul lor intern, prin diferite 
mijloace (durate maxime, posibilitatea solicit�rii acceler�rii procedurii), c� 
durata procedurii trebuie s� fie rezonabil�. În materie penal�, civil� �i 
administrativ�, unele state membre prev�d termene maxime pentru fiecare 
faz� a procedurii. Integrarea Conven�iei în sistemele juridice ale statelor 
membre, în special condi�ia procesului într-un termen rezonabil, prev�zut� 
în art. 6, a revigorat �i completat aceste exigen�e ale dreptului intern.  
 
Prevenirea întârzierilor �i accelerarea procedurilor  
 
22. Dac� termenele legale – în special în materie penal� – nu sunt respectate 
sau dac� durata procedurii este considerat� nerezonabil�, dreptul intern din 
numeroase state membre prevede c� persoana în cauz� poate introduce o 
cerere de accelerare a procedurii. Dac� aceast� cerere este admis�, ea poate 
conduce la o decizie care s� impun� o limit� de timp în interiorul c�reia 
instan�a – sau procurorul, dup� caz – trebuie s� ia anumite m�suri 
procedurale, cum sunt terminarea anchetei sau stabilirea datei procesului. 
În unele state membre, instan�ele pot decide c� procedura trebuie terminat� 
înainte de o anumit� dat�. În cazul în care exist� un recurs general la 
Curtea Constitu�ional�, plângerea trebuie depus�, în anumite împrejur�ri, 
chiar înainte de epuizarea altor remedii interne. 
 
Diferite forme de repara�ie 
 
23. În cea mai mare parte a statelor membre, exist� proceduri care ofer� 
repara�ie pentru durata nerezonabil� a procedurilor, indiferent c� sunt în 
curs sau sunt încheiate. O form� de repara�ie des practicat�, în special în 
cauzele deja terminate, este compensa�ia pecuniar�. În unele cazuri, 
dep��irea de c�tre o autoritate public� a termenelor prescrise pentru luarea 
unei decizii face s� opereze din oficiu prezum�ia unei decizii favorabile 
reclamantului. În altele, în materie penal�, sanc�iunea poate fi mai blând� 
pentru a compensa faptul c� procedura penal� a dep��it un termen 
rezonabil.  
 
Asisten�a facultativ� pentru crearea unor recursuri efective 
 
24. Recomandarea mandateaz� Secretarul General al Consiliului Europei s� 
se asigure c� sunt disponibile resursele necesare în vederea acord�rii 
asisten�ei adecvate statelor membre care o solicit�, pentru a le ajuta s� 
creeze recursurile efective impuse de Conven�ie. Poate lua forma, de 
exemplu, a studiilor f�cute de exper�i consultan�i asupra recursurilor interne 
disponibile pentru a îmbun�t��i eficacitatea acestora.                                          
  


