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în timp răspunderea, la început inexistentă, a 
statului pentru greşelile agenţilor săi, a devenit 

principală, iar răspunderea acestora – secundară. În 
mod clar se preferă tragerea la răspundere a statului 
din ce în ce mai mult, deoarece acesta oferă o garanţie 
de recuperare a prejudiciului mult mai rapidă şi mai 
sigură, iar răspunderea pentru erori este una patrimo-
nială. Totodată, statul răspunde de formarea oame-
nilor, agenţi ai săi care îl reprezintă, astfel încât prin 
această formare trebuie să se evite existența vreunor 
carenţe în pregătirea acestora.

La etapa actuală, majoritatea statelor din sistemul 
de drept romano-germanic recunosc obligaţia publi-
că de reparare a prejudiciilor cauzate cetăţenilor lor, 
de restabilire a drepturilor patrimoniale şi personal-
nepatrimoniale ale acestora de către puterea de stat 
şi reprezentanţii oficiali ai acesteia. În atare sens, au 
avut un rol important de jucat revoluţiile burgheze din 
Europa.

De mai mult timp, începând de pe la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, există controverse şi în dreptul româ-
nesc asupra naturii răspunderii statului, în special în-
tre autorii de drept administrativ şi cei de drept civil.

În ceea ce priveşte răspunderea patrimonială a sta-
tului, în unele lucrări s-a arătat chiar că aceasta este 
cuprinsă în răspunderea administrativă, având în ve-
dere că ea „este acea parte a răspunderii juridice care 
se angajează în cazurile în care statul, (...) încalcă nor-
mele de drept care prevăd angajarea acestei răspun-
deri, în alte cuvinte săvârşesc abateri administrative” 

[1, p.387]. S-a afirmat că natura răspunderii depinde 
de natura normei de drept încălcată, ori dacă sunt în-
călcate norme de drept administrativ şi răspunderea 
este una administrativă.

În doctrină românească s-au formulat şi diverse 
opinii ale autorilor de drept civil referitoare la răspun-
derea statului pentru vătămarea intereselor legitime 
ale cetăţenilor, aceştia exprimându-se în sensul că răs-
punderea statului se angajează în condiţiile dreptului 
comun mai exact ale răspunderii civile delictuale [2, 
p.318, 30-36, 523]. S-a mai arătat că şi obiectul răs-
punderii patrimoniale pentru paguba pricinuită prin-
tr-un act administrativ ilegal este întru totul acela al 
delictului civil, căci în ambele cazuri se reglementea-
ză dreptul celui păgubit la repunerea „unui avut vătă-
mat în starea anterioară păgubirii” [2, p.321]. S-a mai 
spus de către autorul M. Eliescu că, deoarece printre 
elementele delictului civil figurează şi ilicitatea faptei 
păgubitoare, urmează că un asemenea delict poate im-
plica violarea uneia dintre multitudinile de norme ce 
alcătuiesc dreptul obiectiv, una putând fi chiar cuprin-
să în Constituţie. Aceasta nu înseamnă însă că delictul 
civil nu ar avea un fundament propriu civil, întotdeau-
na acelaşi, şi că, dimpotrivă, fundamentul obligaţiei 
de reparaţie patrimonială ar trebui să difere în func-
ţie de scopul normei legale încălcate, putând să fie în 
materia cercetată respectarea drepturilor subiective de 
către funcţionari. Numai că, susţine autorul citat, mer-
gând pe o asemenea interpretare, de câte ori ilicitatea 
ar rezulta din încălcarea unor norme străine dreptu-
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lui civil, obligaţia de reparare ar urma să nu aparţină 
dreptului civil, ci ramurii din care face parte norma 
încălcată. Într-o asemenea interpretare, aşa-zisul de-
lict civil nu ar aparţine decât rareori dreptului civil şi, 
deşi obiectul şi structura rămân constante, ar fi atribuit 
unor ramuri de drept diferite. 

Astfel, s-a arătat că atunci am putea admite că în 
toate situaţiile când un prejudiciu se cauzează printr-o 
infracţiune, obligaţia de reparare se naşte şi aparţine 
răspunderii penale, ajungându-se la consecinţe inad-
misibile: delictul civil nu ar mai aparţine decât rareori 
dreptului civil.

Un alt autor de drept civil, V.Gh. Tarhon [3, p.20-
46], a argumentat că răspunderea civilă delictuală 
constituie, în lipsa unor reglementări speciale, dreptul 
comun în materia răspunderii patrimoniale; că această 
răspundere a statului pentru pre judicii este condiţio-
nată de constatarea caracterului ilegal al actului; ope-
rează numai dacă sunt întrunite elementele dreptului 
civil pentru existenţa răspunderii patrimoniale; se rea-
lizează prin repararea integrală a pagubelor.

În literatura de drept civil [4, p.33] s-a mai argu-
mentat că nu poate fi negată existenţa unor anumite 
particularităţi în privinţa acestei răspunderi. Însă ceea 
ce este esenţial constă în faptul că ea se antrenează în 
prezenţa condiţiilor generale ale răspunderii civile de-
lictuale prevăzute de art.998-999 Codul civil român, 
fiind necesar a se întruni elementele răspunderii civile 
delictuale, respectiv existenţa unui prejudiciu, a faptei 
ilicite şi a raportului de cauzalitate dintre fapta ilicită 
şi prejudiciu, iar cu privire la culpă, necesitatea dove-
dirii acesteia intervine doar în anumite situaţii. S-a mai 
arătat că natura obligaţiei de reparare a prejudiciului 
nu depinde de natura normei de drept încălcate.

Faţă de cele arătate supra, apreciem că, în cazul 
ipotezelor supuse discuţiei în doctrina şi legislaţia ro-
mânească, avem următoarele cazuri de răspundere:

a) Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate 
în cazul condamnării ori al privării, ori restrângerii de 
libertate în mod ilegal este reglementată de prevede-
rile art.504-507 CPC român, fiind o ipoteză specială 
de răspundere civilă, căreia i se aplică regulile răs-
punderii civile delictuale, precum şi procedura civilă. 
De altfel, însuşi legiuitorul a apreciat că o asemenea 
răspundere trebuie discutată în faţa instanţelor civile, 
şi nu de contencios administrativ, conform art.2 pct.1) 
lit.h) CPC român;

b) Răspunderea statului pentru erori judiciare să-
vârşite în alte procese decât cele penale, reglementată 
de art.96 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 303/2004 
[5], se consideră că este tot o răspundere civilă spe-
cială, căreia i se aplică inclusiv regulile răspunderii 
civile delictuale.

c) Răspunderea generală a statului pentru erori ju-
diciare, în alte cazuri decât cele reglementate de le-
gea specială, rezultă din prevederile art.52 alin.(3) din 

Constituţia României [6], deoarece chiar dacă Legea 
nr. 303/2004 reglementează statutul magistraţilor, face 
referire la răspunderea statului pentru erori judiciare, 
şi sancţionează producerea de erori judiciare provo-
cate exclusiv prin faptele magistraţilor, ea nu acoperă 
toată aria de fapte care ar putea provoca erori judicia-
re, cum ar fi, de exemplu, faptele altor participanţi la 
procesul penal (martori, părţi, experţi etc.), sau chiar 
al altor autorităţi cu care colaborează instanţele (servi-
ciul de probaţiune, serviciul de evidenţă a populaţiei, 
poliţie judiciară etc.). Se apreciază că în cazul în care 
eroarea judiciară se datorează faptelor unor asemenea 
persoane sau autorităţi, răspunderea statului va deriva 
direct din textul constituţional. 

Această formă de răspundere va exista atât în cazul 
erorilor judiciare în materie penală, altele decât cele 
indicate în prevederile art.504-507 CPP român (de 
exemplu, în cazul erorii judiciare care duce la preju-
dicierea persoanei vătămate, părţii vătămate sau părţii 
civile), cât şi în cazul erorilor judiciare săvârşite în 
alte procese decât cele penale, atunci când, deşi există 
o eroare judiciară, nu s-a stabilit răspunderea penală 
sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau pro-
curorului pentru o faptă săvârşită în cursul judecăţii 
procesului. În această ultimă ipoteză, de lege lata, ele-
mentele răspunderii civile delictuale se vor analiza şi 
prin raportare la prevederile art.998-999 CC român şi 
la principiile răspunderii civile delictuale, neexistând 
o altă reglementare expresă a condiţiilor răspunderii.

În cazul cel din rumă două forme de răspundere 
se apreciază că se aplică procedura civilă de drept co-
mun, în funcţie de valoarea prejudiciului, şi care face 
obiectul cererii de chemare în judecată, competenţa 
urmând să aparţină judecătoriei sau tribunalului, în 
funcţie de valoare.

Recent s-a adoptat, prin procedura asumării răs-
punderii de către Guvernul României noul Cod ci-
vil. Potrivit art.1384 alin. (2) din noul Cod civil [7] 
„Când cel care răspunde pentru fapta altuia este sta-
tul, Ministerul Finanţelor Publice se va întoarce în 
mod obligatoriu, pe cale judiciară, împotriva aceluia 
care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta 
din urmă este răspunzător, potrivit legii speciale, 
pentru producerea acelui prejudiciu”. Se observă că, 
în ceea ce priveşte articolul din cod, interesează mai 
ales formularea „când cel care răspunde pentru fap-
ta altuia este statul”. Deşi în cuprinsul textului legal 
nu se face trimitere în mod expres la răspunderea di-
rectă a statului, aceasta este reglementată pentru pri-
ma dată în Codul civil. Considerăm că îşi face loc o 
nouă instituţie juridică în dreptul civil român, aceea 
a răspunderii statului pentru fapta altuia, care între 
multiplele ipoteze ce le cuprinde, are în vedere şi răs-
punderea acestuia pentru erori judiciare. Prin aceas-
tă prevedere, se pune capăt interpretărilor în ceea ce 
priveşte considerarea răspunderii statului drept o răs-
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pundere pentru fapta proprie sau a comitentului pen-
tru fapta prepusului. 

Începând cu data intrării în vigoare a noului Cod 
civil român, elementele răspunderii civile delictuale 
vor fi analizate prin prisma răspunderii obiective a 
statului pentru fapta altuia, inclusiv a condiţiilor ce 
se cer a fi întrunite. Credem că în România răspunde-
rea statului este o răspundere pentru fapta altuia, ce 
trebuie analizată prin prisma prevederilor legislaţiei 
speciale în materie.

Este de observat şi faptul că potrivit art.10 alin. 
(1) din noul Cod civil român prevede că: „în cazurile 
neprevăzute de lege, se aplică uzanţele, iar în lipsa 
acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii ju-
ridice asemănătoare, iar când nu există asemenea 
dispoziţii, principiile generale ale dreptului”. Aceas-
tă dispoziţie determină ca în cazul inexistenţei unei 
prevederi exprese a răspunderii statului pentru erorile 
judiciare, ce nu sunt reglementate de textele Codului 
de procedură penală şi ale Legii nr.303/2004, să se 
facă aplicarea legilor ce reglementează situaţii asemă-
nătoare, şi când nu vor exista asemenea dispoziţii a 
principiilor ce reglementează răspunderea civilă de-
lictuală. În opinia noastră faţă de textul legal menţi-
onat, în cazul tuturor erorilor judiciare în procesele 
penale se vor aplica prevederile Codului de procedură 
penală, chiar şi în situaţia erorilor ce nu se încadrează 
în ipotezele prevăzute în prezent în acest cod, dar de-
rivă dintr-un proces penal.

În cazul erorilor judiciare în alte procese decât cele 
penale, se vor aplica prevederile Legii nr. 303/2004, 
pentru toate erorile judiciare, dar numai în situaţia în 
care cel care a săvârşit eroarea judiciară este un ma-
gistrat.

 În celelalte ipoteze se vor aplica prevederile art.52 
alin. (3) din Constituţia României cu raportare la prin-
cipiile răspunderii civile delictuale, referitoare la re-
pararea integrală a prejudiciului cauzat victimei erorii 
judiciare, şi la inadmisibilitatea suportării de către 
aceasta a consecinţelor faptei ilicite.

Examinând baza normativă juridică în vigoare din 
România, am putea observa că răspunderea statului 
pentru erori judiciare este o răspundere civilă delic-
tuală specială, obiectivă, care îşi are temeiul în preve-
derile art.504-507 CPP român şi art.96 din Legea nr. 
303/2004. În cazul existenţei unei erori judiciare care 
nu poate fi încadrată în prevederile legale amintite, 
se va face aplicarea directă a prevederilor art.52 alin. 
(3) din Constituţia României, şi a art.6 din Convenţia 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale [8], de lege lata cu raportare la preve-
derile art.998-999 CC român.

Analiza instituţiei răspunderii juridice a statului în 
doctrina românească ne permite să tragem următoare-
le concluzii:

– Naşterea instituţiei răspunderii juridice a statu-
lui reprezintă o nouă etapă evolutivă a societăţii, care 
ridică mai presus de interesele statului pe cele ale in-
dividului.

– Instituţia răspunderii juridice a statului este un 
indicator al unei societăţi democratice şi o manifesta-
re a suveranităţii statului pe plan intern.

– Răspunderea juridică a statului în România este 
o instituţie atât de drept public (la contestarea daune-
lor cauzate în procesul exercitării puterii de stat), cât 
şi una de drept privat (când statul participă în rapor-
turi de drept civil) [9, p.38-42]. 
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