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PERSPECTIVĂ ISTORICĂ  
ASUPRA REGLEMENTĂRII ȘI JURISPRUDENȚEI  
ÎN MATERIA ACCESULUI LIBER LA JUSTIȚIE�� 

MIHAELA CĂTĂLINA SCAFEȘ (OPRAN) �� 

I. Repere istorice privind accesul la justiție 

Primele forme de organizare socială sub forma unor civilizații au cunoscut 
apariția și dezvoltarea treptată a unor componente ale ordinii administrative și 
jurisdicționale care fundamentează puterile statelor moderne cunoscute și astăzi. 

Încă de la începuturile civilizației Mesopotamiene ni se oferă prima vedere 
reală istorică a dreptului, idealizată și, în unele cazuri, practicată în civilizația umană1 
chiar dacă acesta nu tratează instituții complexe precum justiția sau egalitatea. 
Astfel, ca în cazul majorității civilizațiilor timpurii, pentru Mesopotamia dreptul 
provenea de fapt din religia vremii și din regulile impuse de rege, fără ca acesta să 
prevadă texte întemeiate pe concepte precum dreptul natural sau drepturile omului2. 

De asemenea, regii Sumerieni și-au impus idealul unei justiții deschise 
întregii populații conduse de aceștia, fără distincție în funcție de poziția socială. 
Justiția se referea la eliminarea infracțiunilor, corectarea abuzurilor și protecția 
unor categorii defavorizate precum văduvele, orfanii, cei săraci sau slabi fizic3. 
Astfel, justiția era deschisă tuturor și urmărea să prevină opresiunea celor slabi de 
cei care aveau puterea, interesul regilor Sumerieni și Babylonieni fiind de a fi 
aproape de populația de rând și de a câștiga simpatia acestora. 
                                                 

� Această lucrare a fost finanţată din contractul POCU380/6/13/123990, cofinanţat din Fondul 
Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020. 

�� Cercetător post-doctorat al Universității din Craiova; Avocat – Baroul Dolj; e-mail: 
opran.mihaela@yahoo.com. 

1 Brian R. Doak, The origins of social justice in the Ancient Mesopotamian Religious 
Traditions, 2006, Faculty Publications – Collegeof Christian Studies, Paper 185, p. 1, disponibilă la 
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsre
dir=1&article=1185&context=ccs. 

2 Ibidem, p. 2. 
3 Elisabeth Meier Tetlow, Women, crime and punishment in ancient law and society. Vol I. The 

ancient near East, New York, Editura Continuum, 2004, p. 207, disponibilă pe 
https://books.google.ro/books?id=ONkJ_Rj1SS8C&pg=PA207&lpg=PA207&dq=justice+in+sumeria
n+society&source=bl&ots=Ze2XDGTJWu&sig=ACfU3U24zM0SFL8uVMMz9T_Ty601LNeEQw&
hl=ro&sa=X&ved=2ahUKEwj1y5uZnqTqAhUkmYsKHUO8Bk0Q6AEwCnoECAYQAQ#v=onepag
e&q=justice%20in%20sumerian%20society&f=false. 
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În Egiptul antic se recunoștea dreptul cetățenilor de a obține recunoașterea 
drepturilor acestora pe calea justiției, iar unele dintre ideile persistente de prezentare a 
justiției precum dreptul de a fi ascultat, nevoia de narațiune și povestire la procese, 
depunerea jurămintelor în cazul mărturiilor sau aprecierea unui raport între 
dovezile prezentate și adevăr erau deja prezente. După cum arată una dintre cele 
mai importante relatări cu privire la procesele desfășurate în Egiptul antic, accentul 
a fost pus pe legile și reglementările scrise, iar în special în perioadele ulterioare pe 
acordurile scrise între persoane4. 

În Grecia antică, deja de la începutul său în a doua parte a secolului  
al VIII-lea î.Hr., legea scrisă reprezintă dreptatea egală pentru dêmos, toți cetățenii 
fiecărui oraș-stat grecesc. Comunitățile grecești au inventat astfel legea scrisă 
pentru ca reacție față de deciziile corupte și nedrepte ale magistraților care făceau 
parte din clasa superioară, în favoarea celor bogați și puternici5. Din acest motiv, 
legile și tribunalele erau instrumente ale comunității, iar judecătorii lipseau 
deoarece se evita concentrarea unei puteri de decizie atât de mare în mâinile 
câtorva oameni. În aceste condiții, orice cetățean era încurajat să solicite 
tribunalelor recunoașterea drepturilor acestora sau prezentarea unor acuzații față de 
alte persoane, urmând ca asupra cauzei să se pronunțe cu majoritate jurații 
constituiți în acest sens. Numărul juraților varia între 200–400 în cazul acțiunilor 
civile și putea ajunge până la 1500 în cazul în care se aduceau acuzații privitoare la 
nereguli cu impact asupra comunității, inclusive infracțiuni6. 

Un exemplu de proces celebru din perioada Greciei antice este procesul lui 
Socrate7 în cadrul căruia celebrul filosof era acuzat de corupere a minților tinerilor 
cetății și nerecunoaștere a zeităților vremii. În cadrul acestuia, Socrate a avut 
posibilitatea de a răspunde tuturor acuzațiilor și de a-și dovedi nevinovăția în raport 
de acestea, dovedindu-se astfel evoluția noțiunii de procedură judiciară existentă la 
acel moment care, chiar fără a exprima acest drept în mod expres, oferea acces 
liber la justiție tuturor cetățenilor. În urma votului juraților, Socrate a fost găsit 
vinovat și condamnat la moarte, însă i s-a dat ocazia să sugereze o pedeapsă 
alternativă, însă aceasta nu a fost avută în vedere de jurați, care în final au menținut 
condamnarea la moarte. Așadar, în instanțele ateniene, verdictele erau date printr-o 
raportare nu neapărat obiectivă la interesele comunității, justiția în favoarea 
comunității și reguli ale comunității, deoarece principala preocupare a legilor și 
legilor a fost protejarea comunității8. 

                                                 
4 J. G. Manning, The Representation of Justice in Ancient Egypt, Yale Journal of Law& 

Humanities, Vol. 24, Issue 1, 2012, p. 113, disponibil la at:https://digitalcommons.law.yale.edu/ 
yjlh/vol24/iss1/4. 

5 Robert Wallace, Law and community in ancient Athens, and the prosecution of Sokrates, Ivs 
Fvgit, 20, 2017, pp. 249–263 disponibilă la https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/36/30/08 
wallace.pdf. 

6 Ibidem, p. 251. 
7 A se vedea Thomas C. Brickhouse, Nicholas D. Smith, Socrates on trial, Princeton University 

Press, 1990. 
8 Robert Wallace, op. cit., p. 262. 
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În Roma antică era recunoscut caracterul de justiție privată, prin intermediul 
procedurii legisacțiunilor, iar prin sistemul procedural roman se stabilise că „orice 
acțiune, ca mijloc de valorificare a unui drept subiectiv, se întemeiază pe lege”9. 
Sistemul de drept roman era foarte bine dezvoltat și a reprezentat izvorul general 
aplicabil pentru sistemele de drept modern, odată ce la acea vreme au fost 
dezvoltate concepte a căror utilizare o recunoaștem și astăzi. În materie procedural 
cunoaștem deja conceptul de acțiuni în justiție și clasificarea acestor, iar accesul 
liber la justiție era recunoscut sub forma dreptului de a reclama, astfel cum rezultă 
din Instituțiile lui Justian10: action nihil aliud est, quam ius persequendi iudicio 
quod sibi debetur. 

Însă pe măsură ce societatea e evoluat, balanța a început să se încline către 
protecția drepturilor individuale pentru că cetățenii aveau nevoie de garanții în 
legătură cu patrimoniul și integritatea fizică și psihică a acestora. Astfel cum s-a 
remarcat „scopul organizării sociale nu este ordinea, ci apărarea drepturilor naturale 
și imprescriptibile ale individului, față de care ordinea și deci și dreptul legal sunt 
doar mijloace”11. În acest context au apărut drepturile omului, odată cu trecerea la 
societatea burgheză, la finalul secolului XVIII12, prin care se impunea o anumită 
conduită negativă statului, în sensul de a nu interveni în anumite aspecte ale vieții 
persoanelor. Ulterior, a doua generație a drepturilor omului a impus o conduită 
activă statului13, care era chemat să garanteze respectarea drepturilor persoanelor și 
să creeze un cadru normative de protecție.  

În societatea modernă, prin intermediul justiției sunt reglate conflictele 
sociale, iar soluțiile pronunțate de aceasta sunt acceptate de toți participanții tocmai 
deoarece i se conferă de către aceștia puterea arbitrului decizional al disputelor. 

Sub acest aspect capătă importanță modul în care persoanele care se 
consideră vătămate în exercițiul drepturilor lor civile sau ca urmare a unor încălcări 
a acestora în cadrul procedurilor penale sau administrative se pot adresa organelor 
cu atribuții jurisdicționale în vederea realizării pretențiilor acestora.  

Încă prin textul din 192314, Constituția României recunoștea la art. 107 alin. 
3, o primă formă a liberului acces la justiție15. În concret, reglementarea prevedea 
posibilitatea promovării acțiunilor judecătorești împotriva încălcării drepturilor de 
către autoritățile administrative, ca urmare a actelor emise în exercițiul acestei 
puteri. Așadar, accesul la justiție era unul specializat, garanția limitându-se la 

                                                 
9 Cristinel Murzea, Drept roman, ed. a II-a, București, Editura All Beck, 2003, p. 318. 
10 Ibidem, p. 325. 
11 Dan Claudiu Dănișor, Drept constituțional și instituții politice. Vol. I. Teoria generală, 

București, Editura C.H. Beck, 2007, p. 531. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, p. 533. 
14 Disponibilă pe http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1517. 
15 Art. 107 alin. 3 din Constituția României 1923: „Cel vătămat în drepturile sale, fie printr-un 

act administrativ de autoritate, fie printr-un act de gestiune făcut cu călcarea legilor și a 
regulamentelor, fie prin rea voință a autorităților administrative de a rezolva cererea privitoare la un 
drept, poate face cerere la instanțele judecătorești pentru recunoașterea dreptului său”. 
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atacarea actelor administrative. Este totuși o primă modalitate de a recunoaște 
persoanelor dreptul fundamental de a se adresa instanțelor. 

Constituția României din 194816, reprezentând un veritabil regres față de 
predecesoarea sa, și reprimând majoritatea drepturilor fundamentale așa cum sunt 
recunoscute în prezent, nu mai vorbește despre posibilitatea persoanelor de a se 
adresa instanțelor pentru recunoașterea drepturilor acestora, ci se limitează doar la 
a garanta dreptul la apărare și la petiționare în fața autorităților publice.  

 A doua Constituție a României din perioada comunistă, datând din 1965, a 
reprezentat un progres în ceea ce privește normarea drepturilor persoanelor, astfel 
că art. 35 se referea și la liberul acces la justiție al persoanelor în cazul vătămării 
intereselor acestora prin intermediul actelor administrative emise17. Era astfel o 
protecție expresă, inspirată din Constituția interbelică. 

Prima reglementare expresă a accesului liber la justiție apare în art. 21 al 
Constituției României din 1991, care a constituit și fundament pentru reglementarea 
actuală astfel că în prezent, în România, legea fundamentală recunoaște expres 
acest drept tuturor persoanelor prin art. 21 alin. 1 ceea ce îl transformă într-un drept 
fundamental situat în vârful piramidei legislative și care astfel beneficiază de o 
protecție sporită18. Aceste circumstanțe creează în sarcina statului o serie de 
obligații atât pozitive cât și negative în vederea garantării efectivității acestui drept.  

În plus, dreptul procedural național recunoaște dreptul oricărei persoane de  
a-și valorifica pretențiile judiciare, precum și de a răspunde tuturor acuzațiilor care 
i se aduc, precum și să declare recursurile împotriva hotărârilor instanțelor, 
asigurându-se astfel eficiența dreptului de acces liber la justiție, instituit prin art. 6 
pct. 1 din CEDO, precum și art. 21 din Constituție. Cu titlu de exemplu amintim 
dispozițiile art. 6 din Codul de procedură civilă privind dreptul la un proces 
echitabil, art. 13 și 14 din Codul de procedură civilă care reglementează dreptul la 
apărare și contradictorialitatea dezbaterilor sau art. 8 din Codul de procedură 
penală care garantează caracterul echitabil și termenul rezonabil al procesului penal 
și art. 108 din Codul de procedură penală care creează obligația comunicării 
drepturilor și obligațiilor suspectului sau inculpatului. 

II. Liberul acces la justiție ca drept fundamental 

Cronologic, persoanelor trebuie să li se asigure întâi posibilitatea efectivă de 
a se adresa instituției judiciare. Înainte de a verifica orice alte elemente la care se 

                                                 
16 Disponibila pe http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=1574. 
17 Conform art. 35 din Constituția României 1965: „Cel vătămat într-un drept al său printr-un 

act ilegal al unui organ de stat poate cere organelor competente, în condițiile prevăzute de lege, 
anularea actului și repararea pagubei”. 

18 Conform art. 21 alin. 1 din Constituția României „(1) Orice persoana se poate adresa justitiei 
pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngradi 
exercitarea acestui drept. (3) Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un 
termen rezonabil. (4) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite”. 
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raportează principiile procesului echitabil, este important a porni de la premisa că 
justițiabilul are acces la judecată19. 

Asigurarea exercitării efective a dreptului de a se adresa instanţelor pentru 
apărarea sau recunoaşterea drepturilor persoanei reprezintă o componentă a 
principiului asigurării preeminenţei dreptului20 într-o societate democratică prin 
crearea auspiciilor pentru desfăşurarea unui proces echitabil.  

Desigur că pentru crearea cadrului în care se poate exercita dreptul de a se 
adresa instanțelor de judecată este necesară o intervenție puternică a statului sub 
două aspecte, atât pozitiv, în sensul de a stabili normativele pentru instaurarea și 
protecția acestui drept, cât și negativ, în sensul de a se abține de la orice acțiuni 
care ar prejudicia acest drept. 

Pornind de la definiția dată în doctrină „accesul liber la justiție constă în 
facultatea oricărei persoane de a introduce, după libera sa apreciere, o acțiune în 
justiție, fie ea chiar nefondată, în fapt sau în drept, implicând obligația corelativă 
a statului ca, prin instanța competentă, să se pronunțe asupra acestei acțiuni”21. 

Necesitatea deschiderii justiției către toți subiecții de drept se naște din caracterul 
de garant al ordinii sociale al acesteia, respectiv arbitrul care decide către cine se 
înclină raportul juridic în scopul de a proteja poziția socială a fiecărei persoane. Se 
asigură astfel existența unei ordini sociale ca și componentă a statului modern. 

De altfel, autorii străini au identificat în componența binelui comun două 
componente: una statică, respectiv ordinea socială și una dinamică, respectiv 
justiția, care sunt complementare și se susțin reciproc22. Așadar, pe de-o parte, 
ordinea socială este susținută prin intermediul justiției, pe când cea din urmă este 
dorită tocmai de către persoanele care urmăresc menținerea ordinii sociale. 

Ordinea socială se concretizează prin respectarea unor norme de conviețuire 
general acceptate într-o anumită comunitate. Necesitatea asigurării ordinii sociale 
este primordială pentru preîntâmpinarea problemelor care ar duce la imposibilitatea 
exercitării puterii statale ca urmare a nesupunerii subiecților de drept și instaurării 
anarhiei. 

În acest sens, apreciem că cea mai importantă funcție o dezvoltă justiția, care 
are obligația în primul rând de a asigura instaurarea ordinii sociale, iar în al doilea 
rând pe aceea de a garanta existența acesteia prin măsurile dispuse în favoarea 
acelui subiect de drept care justifică protecția drepturilor sale subiective civile în 
interiorul raporturilor juridice în care este acesta angrenat. 

                                                 
19 Dragoș Bogdan, Procesul civil echitabil în jurisprudența CEDO. Vol. I. Accesul la justiție, 

București, 2009, pp. 5–6. 
20 Corneliu Bîrsan, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – comentariu pe articole, ed. 2, 

Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2010, p. 357. 
21 Radu Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. Vol. I, 

București, Editura C. H. Beck, 2007, p. 261; Tudor Drăganu, Accesul liber la justiție, București, 
Editura Lumina Lex, 2003, p. 7. 

22 A se vedea, în acest sens, Georges Burdeau, Traite de science politique, Paris, LGDJ, T.I., 
1980, p. 103 și Dan Claudiu Dănișor, op. cit., p. 48. 
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Justiția este astfel o putere publică creată de persoane pentru persoane, încă 
din cele mai vechi timpuri, în sensul că legitimitatea acesteia rezultă în primul rând 
din încrederea oferită de populație prin diferitele forme în care se manifestă voința 
acesteia la formarea puterilor și instituțiilor statului, iar scopul instituirii acesteia 
este tocmai protecția persoanelor și a drepturilor acestora.  

Tocmai pentru că rolul justiției este unul atât de important, aceasta trebuie să 
fie general accesibilă tuturor subiecților de drept cărora li se adresează. Justiția nu 
se limitează la o anumită categorie de persoane decât în mod total justificat și cu 
certitudinea că există posibilitatea celorlalte categorii de a se adresa unei instanțe 
echivalente23. 

Liberul acces la justiție trebuie să poată fi exercitat de o persoană, în materie 
civilă, începând cu posibilitatea introducerii unei acțiuni în justiție pentru dreptul 
pretins a fi încălcat sau posibilitatea de apărare într-o acțiune civilă sau penală 
introdusă împotriva sa, incluzând posibilitatea de a formula cereri accesorii în cadrul 
acelui dosar și până la exercitarea unei căi de atac prin care să fie verificată legalitatea 
și temeinicia hotărârii instanței de fond. În materie penală, acesta presupune dreptul 
inculpatului sau învinuitului de a lua la cunoștință de toate acuzațiile care i se de aduc 
și de a putea în mod efectiv să răspundă acestora, precum și de a ataca hotărârea 
instanței de fond pe care o consideră netemeinică sau nelegală. 

Asigurarea exercitării efective a dreptului de a se adresa instanțelor pentru 
protecția sau recunoașterea drepturilor individuale, este o componentă a principiului 
asigurării preemțiunii dreptului într-o societate democratică, prin crearea auspiciilor 
unui proces echitabil24. Un proces echitabil este o garanție importantă într-un stat 
democratic, pe care fiecare persoană trebuie să o aibă în cazul încălcării drepturilor 
sale, de către o altă persoană sau de către stat în sine, atât în ceea ce privește 
cauzele penale cât și cele civile. Imposibilitatea garantării dreptului persoanei la un 
proces echitabil ridică un semn mare de neîncredere în ceea ce privește abilitatea 
statului de a satisface cerințele necesare pentru a garanta chiar siguranța persoanelor 
care trăiesc sub suveranitatea sa. 

Întreaga noțiune de acces liber la justiție gravitează în jurul celei de proces 
echitabil și este inclusă în aceasta, deoarece relația este una de la general la special. 
În concret, dreptul la un proces echitabil reprezintă garanția procedurală generală 
cu privire la posibilitatea exercitării drepturilor și ocrotirea acestora în cadrul 
proceselor civile și penale. Accesul liber la justiție este una dintre componentele 
prin care se realizează dreptul la un proces echitabil. 

                                                 
23 În interiorul aparatului jurisdicțional pot exista diferite limitări în funcție de obiectul 

acțiunii, domeniul de drept incident, caracteristicile juridice ale persoanelor, etc., care însă nu 
reprezintă o încălcare a dreptului accesului liber la justiție deoarece există instanțe la care au acces 
toate celelalte categorii de persoane excluse într-un anumit caz. Despre aceste aspecte urmează să 
detaliem în secțiunile ulterioare. 

24 A se vedea, Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 357. 
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Există autori25 care apreciază că procesul echitabil este o caracteristică a statului 
de drept, deoarece acesta din urmă promovează dominația legii și eliminarea 
judecăților arbitrare. 

Viziunea funcționalistă asupra conceptului de stat de drept este construită în 
jurul ideii că statul funcționează prin drept și este supus acestuia. Această concepție 
o îmbrățișăm ca fiind cea mai adecvată în studiul dreptului la un proces echitabil în 
statul de drept. Astfel, funcționarea aparatului statal este posibilă doar pentru că 
acesta poate să-și impună voința prin ordinea de drept instituită, căreia trebuie să i 
se supună toți cetățenii. Pentru a exista supunerea cetățenilor față de sistemul de 
drept trebuie ca aceștia să aibă încredere în funcționarea sa și astfel să le fie 
respectate garanții procedurale minime, așa cum se întâmplă cu setul de reguli ce 
compun conceptul de drept la un proces echitabil. 

III. Conținutul dreptului la un proces echitabil în lumina mecanismelor 
internaționale de protecție 

Fiind un drept fundamental general, procesul echitabil este prevăzut la rang 
de principiu de toate mecanismele de reglementare internațională. De asemenea, 
majoritatea sistemelor de drept moderne instituie norme exprese care garantează 
protecția drepturilor procedurale. 

Preocuparea organismelor internaționale pentru crearea unui cadru normativ 
superior legislației interne și obligatoriu din punct de vedere al aplicabilității în 
țările semnatare este evidentă, mai multe astfel de culegeri normative fiind emise. 

Este fără putință de tăgadă însă că dreptul la un proces echitabil este menționat în 
toate mecanismele primare internaționale de protecție a drepturilor persoanelor, iar 
importanța acestui drept fundamental este astfel subliniată. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului26, este prima sursă de inspirație 
pentru Convenția Europeană a Drepturilor Omului și pentru toate instrumentele 
internaționale ulterioare de protecție care astfel au manifestat preocupare pentru 
ocrotirea dreptului la un proces echitabil și liberului acces la justiție. Aceasta a fost 
concepută ca un ideal comun al statelor semnatare, care trebuia publicat de acestea 
și avut în vedere în toate acțiunile întreprinse de acestea față de persoane în 
raporturile juridice în care acestea erau implicate. Prin urmare, încălcarea prevederilor 
stabilite prin actul normativ nu putea genera sancțiuni pentru stat, concepția fiind 
aceea a manifestării unei voințe și a unui interes comun pentru ocrotirea valorilor 
stabilite.  

                                                 
25 Radu Chiriță, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentarii și explicații. Vol. I, 

București, Editura C. H. Beck, 2007. 
26 Aceasta a fost adoptată la data de 10 decembrie 1948 printr-o rezoluție în cadrul celei de-a 

treia sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. 
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Reglementarea oferită de art. 10 și 11 ale Declarației27 era una sumară, însă 
urma să stabilească cadrul general pentru dezvoltarea ulterioară de către Convenție 
și alte acte internaționale.   

Dacă art. 10 se referă la garanțiile cu aplicabilitate generală, art. 11 oferă o 
sporire a protecției pentru persoanele supuse procedurilor penale. Se observă așadar 
că, la fel cum sunt reluate ulterior în Convenție, se afirmă principiile egalității în 
fața legii, accesului liber la justiție, independenței și imparțialității justiției și al 
echității. Apreciem că, aceștia sunt principalii piloni în jurul cărora se construiește 
procesul echitabil. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului28 a reprezentat răspunsul 
dreptului internațional modern din zona europeană la atrocitățile comise în timpul 
celui de-al doilea război mondial29. A apărut astfel necesitatea codificării unui set 
de norme care să garanteze că tuturor persoanelor le vor fi respectate de către stat 
drepturi considerate inerente în societatea modernă pentru orice persoană. 

Articolul nr. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului30 stabilește un 
drept de natură procedurală care garantează protecția drepturilor personale și 

                                                 
27 Art. 10 al Declarației stabilește că: „Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi 

audiată în mod echitabil şi public de către un tribunal independent şi imparţial care va hotărî fie 
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzări în materie penală 
îndreptată împotriva sa”, iar conform art. 11: „1. Orice persoană acuzată de comiterea unui act cu 
caracter penal are dreptul să fie presupusă nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi stabilită în mod 
legal în cursul unui proces public în care i-au fost asigurate toate garanţiile necesare apărării sale. 
2. Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau, în momentul cînd au 
fost comise, un act cu caracter penal conform dreptului internaţional sau naţional. De asemenea, nu 
se va aplica nici o pedeapsă mai grea decît aceea care era aplicabilă în momentul cînd a fost săvîrşit 
actul cu caracter penal”. 

28 Adoptată pe 4 noiembrie 1950 și a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Majoritatea 
statelor vest europene au fost inițial semnatarele acestui document internațional, iar după 1990 și 
căderea comunismului în Europa, a fost ratificată și de majoritatea statelor est-europene. 

29 A se vedea, în acest sens, Radu Chiriță, op. cit., p. 2. 
30 Conform art. 6 din CEDO: „1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod 

echitabil, în mod public şi în termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, 
instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie 
să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe 
întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori 
al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 
vieţii private a părţilor la proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către 
instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor 
justiţiei. 2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa 
va fi legal stabilită. 3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai 
scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse 
împotriva sa; b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se apere 
el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare 
remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele 
justiţiei o cer; d) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi 
audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării; e) să fie asistat gratuit de un 
interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere”. 
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patrimoniale ale justițiabililor în ordinea de drept intern, ce va fi realizat printr-un 
proces care trebuie să respecte coordonatele unui proces echitabil. Dreptul la un 
proces echitabil în viziunea Convenției încearcă să cuprindă în mod cât mai 
complet elementele care să asigure buna desfășurare a proceselor din punctul de 
vedere al poziției și conduitei părților în proces.  

Protecția este una generală, aplicabilă tuturor persoanelor, însă nu este una 
limitată. Cu alte cuvinte, drepturile cuprinse în art. 6 al Convenției citat anterior, nu 
sunt maximul garanțiilor oferite, ci, din contră, reprezintă un standard minim al 
protecției. 

De asemenea, există garanții specifice instituite de art. 6 alin. 3 din Convenție 
cu privire la procesele în materie penală, respectiv dreptul la informare cu privire la 
acuzațiile aduse, dreptul de a-și formula apărările, dreptul de alege un apărător sau 
egalitatea armelor între acuzator și inculpat. 

Cu toate că articolul 6 nu prevede în mod expres și dreptul de a formula o 
cale de atac, ca și garanție a accesului la o instanță superioară de această dată, în 
vederea verificării legalității și temeiniciei hotărârii instanței de fond, acest lucru se 
aplică în cazul în care legislația națională prevede în mod expres dreptul de a 
formula o cale de atac31.  

În ceea ce privește caracteristicile Convenției, s-a reținut că aceasta are un 
caracter obiectiv32, respectiv că protecția pe care aceasta o urmărește este 
îndreptată împotriva acțiunilor prejudiciabile ale statului față de subiecții săi de 
drept, iar nu înspre relațiile inter-statale.  

Pactul internațional ONU privitor la drepturile civile și politice din 196633 
stabilește prin art. 14, aceleași principii, în linii generale, ca și art. 6 din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului. Spunem că este o statuare generală a acelorași 
principii deoarece protecția oferită se referă la aceleași drepturi procedurale, însă, 
așa cum se poate observa, modalitatea de redactare era una mult mai extinsă. Există 
însă și deosebiri față de viziunea asupra procesului echitabil oferită de Convenție. 
Astfel, Pactul recunoaște prin această reglementare și egalitatea persoanelor în fața 
instanțelor, pe când prevederile Convenției precum și cele ale Cartei stabilesc acest 
principiu în articole separate, ceea ce denotă că dezvoltarea legislației a făcut ca 
egalitatea în fața legii să fie un principiu de sine stătător, iar nu un element 
component al procesului echitabil. 

În plus, Pactul face referire primordial la drepturile persoanelor supuse 
acuzațiilor penale. În acest sens, termenul rezonabil pe care acum îl privim ca fiind 
o necesitate în toate categoriile de litigii era prevăzut în anul 1966 doar în cazul 
proceselor penale.  

Apreciem că acest interes pentru o reglementare principală în domeniul 
dreptului penal era specific momentului edictării actului normativ internațional, 

                                                 
31 CEDO, Cauza Delcourt c. Belgia, 17 ianuarie 1970, alin. 25, disponibilă pe http://hudoc.echr.coe.int/. 
32 Radu Chiriță, op. cit., p. 7. 
33 Pactul a fost semnat în data de 16 decembrie 1966. 
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având în vedere că la acea dată nu existau premisele întâlnite astăzi pentru oferirea 
unor minime garanții persoanelor urmărite în materie penală. 

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene a fost adoptată din 
necesitatea de a întări valorile comune pe care s-a construit uniunea politico-
socialo-economică europeană și care sunt împărtășite de toate statele membre. 
Chiar preambulul Cartei vorbește despre voința de a continua construcția bazată pe 
valorile indivizibile și universale ale drepturilor și libertăților recunoscute de 
aceasta în interiorul statului de drept.  

Carta se inspiră din Convenția europeană a drepturilor omului34 și își justifică 
apariția prin necesitatea protecției și consolidării drepturilor fundamentale care 
astfel devin mult mai vizibile. 

În cuprinsul Cartei, procesul echitabil este prevăzut printr-o serie mai extinsă 
de norme, care însă surprind practic aceleași elemente componente. Astfel, prima 
referire la garanțiile protejate o regăsim în art. 20 care consacră egalitatea persoanelor 
în fața legii, ca și principiu definitoriu pentru manifestarea dreptului la un proces 
echitabil. Garanțiile specifice le întâlnim însă în Titlul VI – Justiția. Astfel, art. 47 
se referă la dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil. Practic 
prevederile din Cartă cuprind într-o formă simplificată principalele două drepturi 
procedurale recunoscute de Convenție, respectiv dreptul la un proces echitabil 
prevăzut de art. 6 și dreptul la un recurs efectiv, statuat de art. 13. În continuare, 
art. 48 se referă la dreptul la apărare garantat tuturor persoanelor în cursul 
procedurilor judiciare, precum și la prezumția de nevinovăție35.   

Așa cum se poate observa, textele din Cartă sunt redactate într-o formă succintă 
însă suficientă, care surprinde elementele esențiale ce fac subiectul protecției 
urmărite iar dreptul la un proces echitabil are aceleași componente ca și în cazul 
Convenției și astfel va avea același domeniu de aplicare.  

Recunoașterea dreptului la un proces echitabil se regăsește și în Convenția 
interamericană a drepturilor omului sau în Carta africană a drepturilor 
omului, într-un mod asemănător cu cel regăsit în Convenția europeană. Această 
preocupare generală la nivel internațional față de o astfel de protecție sporește 
importanța conceptului, oferindu-i un rol central în construcția drepturilor și 
libertăților fundamentale.  

De menționat faptul că gradul de eficacitate al instrumentului de protecție se 
raportează în opinia noastră la existența unei instanțe specializate care să vegheze 
la respectarea de către state a drepturilor fundamentale. Deși, așa cum arătam, 
regula este cea a subsidiarității, în sensul că statele au libertatea aplicării efective a 
prevederilor actelor normative internaționale, instanțele specializate trebuie să 

                                                 
34 Paragraful 5 al Preambulului Cartei vorbește despre inspirația obținută din prevederile 

Convenției. 
35 Conform art. 48: „Orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până ce vinovăția va 

fi stabilită în conformitate cu legea. Oricărei persoane acuzate îi este garantată respectarea dreptului 
la apărare”. 
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corecteze eventuale derapaje. În acest sens subliniem că deși în general există astfel 
de instanțe pentru fiecare dintre mecanismele de protecție indicate, în sistemul 
african nu există încă o astfel de Curte operațională36, ceea ce reduce în mod 
evident siguranța persoanelor cu privire la efectivitatea exercitării drepturilor 
acestora.  

Sub denumirea generică de proces echitabil, care se referă expres doar la 
conceptul de echitate, există mai multe principii enunțate prin normele instrumentelor 
de protecție care fac parte din această noțiune și îi dau eficacitate completă. 

Scopul reglementării este evident acela de a proteja persoana, nu neapărat în 
calitatea sa de subiect de drept, ci de membru al societății, componentă care dă viață 
statului modern. De asemenea, garantarea protecției cetățenilor împotriva abuzurilor 
statale este una dintre modalitățile de realizare a statului democratic și de drept.  

Dreptul la un proces echitabil este unul dintre drepturile fundamentale cu 
caracter universal37 care se atribuie tuturor ființelor umane, indiferent de cetățenia 
unui stat anume38, deoarece este strâns legată de existența și raporturile în care este 
implicată aceasta. 

De asemenea, conceptul creează o siguranță a procedurii judiciare în cauzele 
civile și penale din punct de vedere al așteptărilor legitime39 ale persoanei implicate 
în astfel de procese, având în vedere că aceasta cunoaște un minim set de drepturi 
ce urmează a-i fi respectate în acest context. Orice încălcare a acestora este pasibilă 
de sancționare de către organul judiciar european în material drepturilor omului.  

IV. Perspectiva jurisprudențială asupra accesului liber la justiție  

1. În jurisprudența Curții Constituționale a României s-a statuat în mod 
constant că accesul liber la justiție, așa cum este acesta recunoscut ca principiu 
constituțional prin articolul 21 al Constituției, oferă posibilitatea oricărei persoane 
de a se adresa în mod liber, direct și de îndată instanțelor pentru protecția drepturilor, 
libertăților și intereselor sale considerate legitime. În acest sens s-a decis că orice 
impediment administrativ ce nu poate fi justificat din punct de vedere obiectiv sau 
juridico-rațional și care poate să nege efectivitatea dreptului persoanei, reprezintă o 
încălcare flagrantă a prevederilor art. 21 alin. 1–3 din Constituție40.  
                                                 

36 A se vedea, în acest sens, Corneliu Bîrsan, op. cit., p. 359. 
37 Dincolo de legile dreptului natural, universalitatea dreptului rezultă și din prevederea 

acestuia în instrumentele internaționale de protecție. 
38 A se vedea, în acest sens, Gregorio Peces-Barba Martinez, Theorie generale des droits 

foundamentaux, LGDJ, 2004. 
39 Principiul așteptărilor legitime, derivat din dreptul german, a fost invocat pentru prima dată 

de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C43/75 (2) Defrenne vs. Sabena și se referă la 
așteptările pe care un individ și le creează ca urmare a atitudinii unei instituții publice față de acesta, 
așteptări care nu trebuie înfrânte de către o schimbare de optică nejustificată a respectivei instituții. 

40 A se vedea în acest sens, Curtea Constituțională Română, Deciziile nr. 953/19.12.2006, 
347/03.04.2007 și 467/22.04.2008, disponibile pe www.ccr.ro. 
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În materie penală, Curtea Constituțională a României s-a exprimat în mai 
multe rânduri cu privire la imparțialitatea judecătorului de cameră preliminară de a 
judeca fondul cauzei41. S-a apreciat astfel că în ceea ce privește pe judecătorul de 
cameră preliminară, acesta este învestit cu verificarea legalității soluției prin care s-
a dispus netrimiterea în judecată, acesta nu poate să exercite și funcția de judecată 
pe fond42. Mai mult, în ceea ce privește soluția pronunțată de judecătorul de cameră 
preliminară, s-a arătat că încheierea prin care s-a dispus începerea judecății reprezintă 
în esență un veritabil act de sesizare al instanței, ceea ce, în cazul posibilității 
aceluiași judecător de a se pronunța și asupra fondului dreptului, înseamnă o lipsă 
de imparțialitate a acestuia43. Concluziile Curții Constituționale apreciem că sunt 
corecte în contextul în care pronunțarea unei soluții cu privire la începerea judecății 
echivalează cu convingerea judecătorului cu privire la existența unei fapte și a 
aparenței de vinovăție a inculpatului44. 

Din punct de vedere al importanței termenului rezonabil față de accesul liber 
la justiție, Curtea Constituțională a apreciat că liberul acces la justiție semnifică și 
obligația legiuitorului de a adopta anumite reguli de procedură clare prin care să fie 
indicate condițiile și termenele în care persoanele pot să își exercite drepturile lor 
procedurale. Sub acest aspect, dreptul de acces liber la justiție nu poate fi limitat 
doar la o posibilitate formală de depunere a cererii de chemare în judecată, ci 
trebuie interpretat ca incluzând și dreptul de a participa la judecarea în fond a 
litigiului și pronunțarea unei hotărâri de către instanță45. 

În plus, Curtea Constituțională a decis că în ceea ce privește dreptul 
fundamental la un proces echitabil, un aspect esențial al aplicabilității acestuia este 
reprezentat de asigurarea caracterului contradictoriu în care se desfășoară procedura, 
precum și de o egalitate a armelor pentru părțile procesului, așa cum s-a arătat și prin 
Decizia nr. 599/ 21.10.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 886/ 05.12.2014. 

În ceea ce privește caracterul dreptului de liber acces la justiție, Curtea 
Constituțională a statuat că așa cum s-a arătat și în jurisprudența sa și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, liberul acces la justiție nu reprezintă un drept cu 
caracter absolut, fiind posibile și restricții în condițiile în care prin acestea nu este 
afectată esența dreptului de a avea acces la un tribunal. În această privință statului 
îi este recunoscută o marjă proprie de apreciere46.  

                                                 
41 Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, ambele 

disponibile pe www.ccr.ro 
42 CCR, Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, para. 23, disponibilă pe www.ccr.ro 
43 Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015, para. 24. 
44 Deși dreptul românesc, ca și toate celelalte sisteme moderne de drept, recunoaște principiul 

nevinovăției persoanei până la proba contrară, s-ar părea că în ceea ce îl privește pe judecătorul de 
cameră preliminară, acesta nu mai poate fi imparțial în condițiile în care s-a pronunțat deja cu privire 
la aspecte ce țin de vinovăția inculpatului. 

45 CCR, Decizia nr. 88/27 februarie 2014, disponibilă pe www.ccr.ro., para. 55. 
46 CCR, Decizia nr. 894/5 decembrie 2006, disponibilă pe www.ccr.ro 
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Curtea Constituțională a considerat și că o procedură prealabilă cu caracter 
obligatoriu prin care se obține informarea asupra avantajelor oferite de mediere 
este un obstacol în calea posibilității persoanelor de a se adresa direct instanțelor de 
judecată pentru ocrotirea și recunoașterea drepturilor sale. Oricum, o obligație de 
informare asupra existenței unui act normativ este o încălcare a liberului acces la 
justiție nejustificată, odată ce justițiabilul nu încearcă prin aceasta soluționarea 
efectivă a situației litigioasă, ci doar parcurgerea unei ședințe cu caracter formal, 
ceea ce reprezintă o sarcină inoportună47. 

În ceea ce privește limitarea dreptului liberului acces la justiție prin cerințe 
procedurale prealabile, s-a pronunțat Curtea Constituțională într-o altă cauză în 
care a analizat constituționalitatea dispozițiilor din Legea nr. 195/ 2002 privind 
circulația pe drumurile publice. În concret, s-a invocat neconstituționalitatea 
prevederilor art. 118 alin. 1 din actul normativ amintit având în vedere că acestea 
impuneau obligația depunerii plângerii împotriva procesului verbal de contravenție 
la organele de poliție îngrădește nejustificat accesul liber la justiție. Curtea a 
constatat încălcarea art. 21 din Constituție în cazul existenței unui impediment de 
natură administrativă care nu poate fi justificat din punct de vedere obiectiv și 
juridic și prin care poate fi afectat exercițiul liberului acces la justiție, fiind astfel 
prejudiciate prevederile art. 21 alin. 1–3 din Constituție. În speță, obligația legislativă 
de a depune plângerea la organul constatator reprezenta o condiție preliminară de 
acces al instanță, care nu putea fi justificată din punct de vedere obiectiv sau 
rezonabil nici măcar prin raționamentul că în acest mod organul administrativ lua 
la cunoștință despre formularea acesteia și astfel nu va porni executarea silită a 
amenzii dispuse prin procesul verbal. De asemenea s-a apreciat că astfel de 
obligații impuse petenților creează premisele unor abuzuri ce pot fi săvârșite de 
către agenții instituției administrate care, deși ar putea fi sancționate disciplinar sau 
penal, asupra contestatorului ar crea o afectare a dreptului său de acces la justiție 
așa cum acesta este recunoscut și ocrotit de art. 21 din Constituție. Acesta din urmă 
cuprinde și posibilitatea efectivă a persoanelor de a formula cereri de chemare în 
judecată direct către instanța de judecată în vederea recunoașterii drepturilor sau 
intereselor sale legitime. Textul de lege care instituia obligația de depunere a 
plângerii contravenționale către organul constatator, iar nu către instanță reprezintă 
o veritabilă îngrădire a dreptului de liber acces la justiție în condițiile în care nu 
există ca și alternativă și posibilitatea de a depune plângerea direct la instanță48. 

2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat în cadrul hotărârii 
pronunțată în cauza Kudla49 necesitatea instituirii unui remediu efectiv în ipoteza 
încălcării termenului rezonabil de soluționare a cauzei. În speță reclamantul fusese 
arestat în luna august 1991, fiind acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni, 
procedura de judecare a căii de atac a recursului fiind încă pe rolul instanței de 
                                                 

47 CCR, Decizia nr. 266/2014, disponibilă pe www.ccr.ro, para. 22–24. 
48 CCR, Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, disponibilă pe www.ccr.ro 
49 CEDO, Kudla c. Polonia, 26 octombrie 2000. 
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judecată la data la care a fost pronunțată hotărârea Curții. Curtea a apreciat că 
durata procedurii fusese până la acel moment de peste nouă ani, dintre care mai mult 
de șapte ani ulterior datei la care Polonia ratificase prevederile Convenției nu poate 
fi apreciată ca fiind rezonabilă și justificată față de circumstanțele concrete ale 
speței. 

Curtea a pornit de la ideea că art. 13 și 35 din Convenție reprezintă un 
mecanism subsidiar de protecție, primul dintre articole enunțând în mod explicit faptul 
că există o obligație a statului de a ocroti toate drepturile și libertățile fundamentale 
în special în propriul sistem de drept. În aceste condiții, în ceea ce privește durata 
unei proceduri judiciare, există obligația statelor de a crea și gestiona eficient un 
sistem juridic prin care să se poată cere sancționarea obligației statului. S-a stabilit, 
prin analiza a două elemente din cadrul dreptului la un proces echitabil, că în cazul 
încălcării cerinței termenului rezonabil prin tergiversarea nejustificată a procedurii, 
partea ce se consideră prejudiciată să aibă posibilitatea de a formula o contestație 
prin care să caute să sancționeze atitudinea statului de a încălca această garanție a 
procesului echitabil. 

În cauza Weissman50 Curtea s-a referit la nepăstrarea de către stat a unui 
echilibru corect între interesul său de a percepe cheltuieli procedurale (în speță, 
taxa de timbru), pe deplin justificat de cerințele bunei administrări a justiției și 
interesul petenților de a cere soluționarea cauzelor promovate de acesta. Dreptul de 
liber acces la justiție este afectat chiar în esența sa, deoarece stabilirea unui cuantum 
exagerat al taxelor în raport de realitatea economico-socială din interiorul statului 
face imposibilă pentru anumite persoane promovarea cererilor judiciare. 

Cu altă ocazie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că, pentru a 
determina dacă o autoritate judiciară poate fi considerată independentă pentru a se 
respecta dreptul la un proces echitabil ar trebui să analizăm modul de numire a 
membrilor săi, precum și mandatul acestora. De asemenea, este important să 
observăm existența garanțiilor împotriva presiunilor exterioare și să ne întrebăm 
dacă organismul prezintă un aspect de independență. În această măsură, Curtea a 
decis că „în ceea ce privește imparțialitatea obiectivă și întrebarea dacă au 
prezentat o aparență de independență, cu toate acestea, Curtea constată că au fost 
nominalizați și au legături strânse cu două asociații care ambele aveau interes. în 
continuarea existenței clauzei de negociere. Deoarece reclamantul a solicitat 
eliminarea din contractul de închiriere a acestei clauze, el ar putea în mod legitim 
să se teamă că evaluatorii laici au un interes comun contrar propriului său și, prin 
urmare, că echilibrul de interese, inerent în componența Curții pentru Locuințe și 
Locuință în alte cazuri, a fost poate fi supărat atunci când instanța a ajuns să 
decidă propria cerere”51 și din acest motiv a existat o încălcare a art.. 6 alin. 1 din 
CEDO. 

                                                 
50 CEDO, C-63945/00, 24 mai 2006. 
51 CEDO, Langborger împotriva Suediei, cauza nr. 11179/84, hotărârea din 22 iunie 1989, pct. 35. 
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Analizând situația unui proces derulat în fața instanțelor naționale în care 
prima instanță a pronunțat o hotărâre la 28 noiembrie împotriva reclamantului, care 
a fost comunicată pe 2 martie, termenul de apel fiind de 15 zile de la comunicare, 
CEDO a arătat că termenul de 15 zile pentru depunerea contestației a avut ca scop 
scopul legitim al unei bune administrări a justiției52. Cu toate acestea, asta nu înseamnă 
că instanțele nu pot examina temeinicia recursului doar pe baza înregistrărilor din 
registrul instanțelor, fără a indica nici măcar un motiv suficient pentru care copia 
din 15 martie nu a fost acceptată, reclamantul fiind astfel încălcat dreptul de acces 
la justiție. 

În speță, apelul reclamantului fusese respins instanțele considerând că l-a depus 
la 23 martie. Cu toate acestea, atât în fața instanțelor naționale, cât și în fața Curții, 
reclamantul a depus o copie a apelului pe care ștampila de primire a instanței era 
datată 15 martie, însă instanțele au luat în considerare datele înscrise în registrul de 
intrare al instanței și un altă ștampilă care apare în apelul reclamantului care indică 
data intrării, 23 martie. 

Vechea Comisie, predecesoare a Curții Europene a Drepturilor Omului, a 
decis în unanimitate că există o încălcare a art. 6 punctul 1 al CEDO sub aspectul 
accesului liber la justiție, analizând în special limitele care i se pot aduce cu privire 
la solicitarea unui deținut pentru a-i fi permis accesul la un avocat să consulte și să 
redacteze plângerea în instanță față de unul dintre gardienii închisorii în care era 
încarcerat, despre care afirma că l-ar fi calomniat53. Presupusa acțiune civilă se 
referea la un incident în interiorul închisorii, în timpul căruia reclamantul era în 
detenție și a fost îndreptat împotriva unui angajat al penitenciarului care a făcut o 
acuzație calomnioasă împotriva reclamantului în timpul exercitării funcției sale și 
care era subordonat Ministerului de Interne care a refuzat această cerere. Curtea a 
constatat că ministrul de interne nu a putut, în mod legitim, să evalueze șansele de 
a câștiga o acțiune potențială, întrucât soluția sa se afla exclusiv în competența 
instanțelor. Prin refuzul dat cererii reclamantului în sensul că nu i se permite 
dreptul de a consulta un avocat, a fost afectat dreptul solicitantului de a se adresa 
instanțelor, în condițiile art. 6 alin. 1 din Convenție.  

Hotărârea Curții este deosebit de importantă, deoarece stabilește cu o valoare 
de principiu că nu ar trebui să existe niciun obstacol instituțional pentru 
posibilitatea persoanei de a se adresa instanțelor. Cu alte cuvinte, decizia persoanei 
de a se adresa justiției nu poate face obiectul deciziilor organismelor administrative, 
cum ar fi Ministerul de Interne. Concret, decizia de a adresa justiției trebuie să fie 
exclusiv a persoanei respective și nu poate fi supusă aprobării unei alte instituții. 
Legătura dintre persoană și justiție este astfel directă. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat și situația unei femei din 
Irlanda care provenea dintr-o familie modestă și a dorit să se separe de soțul ei din 

                                                 
52 CEDO, Bacev împotriva fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, cauza nr. 13299/02, 

hotărârea din 14 februarie 2006. 
53 CEDO, Golder împotriva Regatului Unit, Cauza nr. 4451/70, hotărârea din 21 februarie 

1975. 
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motive de cruzime fizică și psihică54. În Irlanda, divorțul nu era fost recunoscut de 
Constituție, dar soții se pot separa fie printr-un act încheiat de aceștia în această 
privință, fie printr-o decizie de separare, care poate fi pronunțată doar de Înalta 
Curte. Persoana în cauză a încercat timp de mai bine de opt ani să obțină acordul de 
separare de la soțul ei, dar acesta a refuzat. Urmând a doua cale posibilă, a încercat 
să obțină o decizie de a confirma separarea de fapt, din motivele indicate, însă nu a 
putut găsi un avocat care să o reprezinte deoarece în Irlanda, asistența juridică 
publică nu este reglementată pentru această categorie de acțiuni iar persoana nu a 
avut sumele necesare de bani pentru a acoperi costurile procedurii. În decizia sa 
CEDO se referă la caracterul imperativ al instituirii unui sistem de ajutor public 
funcțional judiciar, care ar permite tuturor persoanelor să se adreseze tuturor 
instanțelor naționale, cu orice tip de acțiune prevăzută de lege, cu posibilitatea reală 
de a obține analize eficiente, fără acele costuri ale procedurii care se pot dovedi 
împovărătoare să devină atât de excesive. Întrucât un obstacol legal poate încălca 
prevederile Convenției, la fel și cea faptică, iar obligațiile asumate de Convenție 
necesită măsuri pozitive ale statului pentru protecția efectivă a drepturilor55. 

A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE REGULATORY FRAMEWORK 
AND CASE LAW ON THE FREE ACCESS TO JUSTICE 

(Abstract) 

The modern democratic society identifies itself at the legal level with the need to 
establish fundamental rights. These are general regulations, with the value of law principles 
for the states that recognize them, designed to ensure the protection of citizens against 
abuse or to create an appropriate framework for the recognition of their rights. Free access 
to justice is a component of the right to a fair trial and presupposes the existence of 
regulations that allow and sometimes facilitate the legal proceedings of individuals. The 
development of this concept as a fundamental right starts from the legal systems of the 
ancient world and really finds its affirmation starting with the 18th century. It is currently 
recognized by several international protection instruments. 

 
Keywords: tribunal, free access to justice, fundamental right, fair trial, European 
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54 CEDO, Airey împotriva Irlandei, cauza nr. 6289/73, hotărârea din 9 octombrie 1979. 
55 Vincent Berger, Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, ed. R.A. Monitorul 

Oficial, 1997, București, p. 131. 


