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Rezumat:
Lucrarea de faþã îºi propune sã analizeze poziþia extrem de dificilã pe care o are
judecãtorul naþional, în încercarea de a asigura exigenþele impuse de art. 6 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor Omului în materie de termen rezonabil. În acest
sens, lucrarea este structuratã în trei pãrþi: prima parte expune pe scurt standardul
Curþii cât priveºte termenul rezonabil; cea de-a doua parte analizeazã compatibilitatea
unei instituþii nou introduse în Codul de procedurã civilã - contestaþia privind
tergiversarea procesului (art. 522-526 C.pr.civ.)  cu noþiunea de remediu efectiv, în
sensul art. 6 ºi art. 13 din Convenþie; ultima parte subliniazã, pe baza unor exemple
jurisprudenþiale, riscurile pe care judecãtorul naþional trebuie sã le gestioneze foarte
atent atunci când încearcã sã asigure termenul rezonabil: riscul de a acþiona ultra
vires ºi riscul de jurisprudenþã neunitarã, creând astfel premisele unor noi încãlcãri
ale art. 6 din Convenþie.
Abstract:
This paper addresses the extremely difficult position of the national judge, in their
attempt to ensure the reasonable time standard, as enshrined in art. 6 of the European
Convention on Human Rights. To this aim, this study is divided into three parts: the
first part offers an overview of the reasonable time standard, whereas the second one
analyses the compatibility of the newly introduced institution in the Romanian Civil
Procedure Code  the complaint about unjustified delays in proceedings (art. 522-526)
 with the European Courts exigencies regarding effective remedies, as established
by art. 6 and art. 13. The final part highlights, by way of jurisprudential examples, the
main risks that the national judge has to carefully manage when trying to ensure the
reasonable time standard: the risk of acting ultra vires and the risk of creating conflicting
jurisprudence and thus give way to new breaches of art. 6 of the European Convention
on Human Rights.
Keywords: art. 6 ECHR, the reasonable time standard, the complaint about
unjustified delays in proceedings, art. 522-526 of the Romanian Civil Procedure Code
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Conform unei binecunoscute maxime
juridice, Justice delayed is justice denied
(trad. Justiþia întârziatã este justiþie
negatã), protecþia unui drept subiectiv,
oricât de bine ancoratã ar fi în dreptul
intern, din punct de vedere al consacrãrii
teoretice a acestuia, dacã nu este
asiguratã la timp, transformã dreptul
într-unul iluzoriu. Or, acest fapt echivaleazã cu o veritabilã injustiþie creatã, iar,
din momentul în care dreptul renunþã la
a mai fi gata de luptã împotriva injustiþiei,
el se abandoneazã pe sine.952
De asemenea, urmare a acestei
injustiþii repetate, create la nivelul unui
subiect individual de drept, imaginea
sistemului la nivel global este cea care
are puternic de suferit, iar credibilitatea
sa în rândul cetãþenilor este grav afectatã.
Trebuie remarcat aici faptul cã, în comparaþie cu alte þãri europene, încrederea de
care se bucurã justiþia în România actualmente este semnificativ mai micã: astfel,
conform unui studiu recent realizat în
cadrul Uniunii Europene953, aproape 54%
dintre români nu au încredere în justiþie
(faþã de 43% - media europeanã), iar 69%
dintre români sunt de pãrere cã sistemul
judiciar român este mai slab decât cele
din alte state UE.
Bineînþeles, motivele decredibilizãrii
justiþiei sunt multiple, dar, în ceea ce ne
priveºte, considerãm cã încãlcarea cerinþei termenului rezonabil are o contribuþie
foarte importantã într-o astfel de ierarhie.
Or, luarea în considerare a modului de
percepere a actului de justiþie de cãtre
public  destinatarii acestuia, pânã la

urmã  este esenþial, putând indica
posibile soluþii pentru înlãturarea
problemelor pe viitor, acþionând asupra
cauzelor în mod direct.
Menþinându-ne tot în sfera datelor
statistice, pentru a contura o imagine
globalã asupra încãrcãturii efective a
instanþelor române, dupã cum se aratã
într-un raport 954 realizat de Consiliul
Superior al Magistraturii, la nivelul tuturor
instanþelor din România, volumul de
activitate s-a situat în primele 6 luni ale
anului 2013 la valoarea de 2.293.379 de
cauze, comparativ cu 2.136.569 de cauze
în aceeaºi perioadã a anului anterior,
înregistrându-se o creºtere de 7.34%. Din
rândul acestor cauze, numãrul cauzelor
soluþionate la nivel naþional a fost de
1.313.803, faþã de 1.260.517 dosare în
primul semestru al anului 2012. Ceea ce
realmente este îngrijorãtor este atât
numãrul efectiv al cauzelor, dar mai ales
dinamica volumului acestora: dupã cum
se aratã în raport, faþã de anul 2009,
creºterea volumului de activitate la nivel
naþional a fost de 55,91%.
Prin urmare, tendinþa care transpare
cu uºurinþã este aceea a creºterii alarmante a numãrului de litigii, cauzele fiind
de naturã diversã  economicã, socialã,
chiar ºi culturalã, într-o anumitã mãsurã.
Aceastã tendinþã nu este, însã, specificã
doar sistemului românesc, ci tuturor
Statelor Contractante, cât timp cererile
având ca obiect o pretinsã încãlcare a
termenului rezonabil, se numãrã, dupã
cum s-a arãtat, 955 printre cele mai
numeroase dintre cererile aflate pe rolul

952
R. von Ihering, Lupta pentru drept, Ed. All
Beck, Bucureºti, p. 65.
953 Flash Barometer 385, Justice in the EU report, noiembrie 2013, disponibil la pagina web
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/
fl_385_en.pdf (accesat la 12.06.2014).
954
A se vedea Consiliul Superior al
Magistraturii, Raport privind activitatea instanþelor
de judecatã în primul semestru al anului 2013, în
Revista Justiþia în actualitate, Anul IV, nr. 1, p. 95

ºi urm., disponibilã la pagina web http://
www.csm1909.ro/justitia%20in%20actualitate/
2013/Revista%20-%20Justitia%20in%
20actualitate%20-%202013%20Nr%201.pdf
(accesat la 13.06.2014).
955
Comisia de la Veneþia, Can excessive length
of proceedings be remedied?, disponibil la pagina
web
http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/CDL-AD(2006)036rev.aspx (accesat
14.06.2014).
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Curþii. De asemenea, problema nerespectãrii duratei rezonabile a fãcut obiectul
a douã recomandãri 956 elaborate de
Comitetul de Miniºtri, iar printr-un raport
elaborat de Comisia Europeanã pentru
Eficienþa Justiþiei (CEPEJ) 957 , s-au
identificat cauzele acestei probleme ºi
s-au propus remedii.
Din acest punct de vedere, trebuie
menþionat cã însãºi Curtea Europeanã a
fost confruntatã cu aceeaºi problemã a
supraaglomerãrii  consecinþã a succesului sãu cât priveºte asigurarea dreptului
de petiþionare individual. Conform
propriilor statistici 958 , Curtea a fost
confruntatã, în ultimii 5 ani, cu un numãr
mediu de aproximativ de 50 000 noi cereri
anual, cu menþiunea cã, în anul 2013, s-au
înregistrat 65.900 cereri. 959 Pentru
aceastã problemã, Curtea a gãsit o
soluþie, printre altele960, care, la vremea
respectivã, a fost consideratã ineditã :
hotãrârea-pilot961, prin care soluþioneazã
un numãr foarte mare de cauze repetitive
deodatã, ce au la bazã o problemã
sistemicã. Deºi aceastã soluþie a fost
deopotrivã criticatã de cãtre literatura de

specialitate962, datoritã dezavantajelor pe
care le comportã, un lucru este cert: a
reuºit sã mai degreveze Curtea de
încãrcãtura sa, având în vedere cã, din
volumul de activitate, aproximativ 150.000
de aplicaþii actualmente în faþa Curþii sunt
cauze repetitive, ce dezvãluie o problemã
sistemicã.963
Dacã, însã, Curtea a reuºit sã
gãseascã soluþii pentru avalanºa de
cauze aflate pe rolul sãu, considerãm cã,
la nivelul dreptului intern, identificarea
unor remedii este mult mai anevoioasã.
Aceasta pentru cã judecãtorul naþional
este, pe de-o parte, învestit cu mult mai
multe cereri decât Curtea, datã fiind
existenþa principiului subsidiaritãþii, iar, pe
de altã parte, judecãtorul naþional este cel
care trebuie sã judece o cerere pe fond,
independent de gravitatea prejudiciului ºi
este þinut de o procedurã care, adesea,
poate fi greoaie ºi anevoioasã. De
asemenea, facem menþiunea cã art. 6 nu
îi este aplicabil Curþii înseºi, iar, în acest
sens, dupã cum s-a apreciat în doctrinã,
însãºi practica instanþei europene este
departe de a fi exemplarã 964 . Prin

956
Committee of Ministers, Recommendation
(2010) 3 / 24 February 2010 to member states
on effective remedies for excessive length of
proceedings, Recommendation Rec (2004) 6 on the
improvement of domestic remedies.
957 CEPEJ, Compendium of best practices on
time management of judicial proceedings, adoptat
la8.12.2006, disponibil la pagina web https://
wcd.coe.int (accesat la 15.06.2014).
958
CEDO, Statistics, disponibil la pagina web
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_
month_2014_ENG.pdf (accesat la: 28.04.2014).
Pentru detalii privind creºterea alarmantã a
numãrului de cereri în faþa Curþii, a se vedea S.
Greer, International Human Rights Law, editat de
D. Moeckli, S. Shah, S. Sivakumaran, Oxford
University Press, 2010, New York, p.462-463.
959 Analysis of statistics 2013, material disponibil
la pagina web www.echr.coe.int.
960 O altã soluþie a fost introducerea art. 35 pct.
3 lit. b), care prevede posiblitatea Curþii de a declara
inadmisibilã orice cerere individualã dacã reclamantul nu a suferit niciun prejudiciu important
(subl.ns.) - a se vedea, în acest sens, argumentele

prezentate de Curte pentru introducerea acestei
modificãri în Explanatory Report to Protocol No. 14,
CETS No. 194, par. 39 ºi 77-79.
961
Prima hotãrâre-pilot a fost pronunþatã în
cauza Broniowski c. Poloniei [MC], no. 31443/96,
ECHR 2004-V.
962 P. Leach, Beyond the Bug River- A New
Dawn For Redress Before the ECtHR, în European
Human Rights Law Review, vol. 10, no.2, Sweet
and Maxwell, London, 2005, p. 162; D. Björfeldt,
Pilot Judgments at the ECtHR  Altered Prospects
for Individual Justice?, p. 18, disponibil la pagina
web http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=
24965&postid=3802117 (accesat la 10.03.2014).
963 CEDO, Factsheet, Pilot Judgements, p.1,
disponibil la pagina web www.echr.coe.int%
2FDocuments%2FFS_Pilot_judgments_ENG.
pdf&ei=1Pd9U9C_KqztygPtr4DgCw&usg=A
FQjCNG0KQUTsLAzEbYZOI5mDvyzSbXSoQ&bvm=
bv.67229260,d.bGQ (accesat la 22.05.2014).
964 C. Bîrsan, Convenþia europeanã a drepturilor
omului. Comentariu pe articole, Ediþia 2, Ed. C.H.
Beck, Bucureºti, 2010, p. 521-522, nota nr. 4.
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urmare, singurul care suportã  din punct
de vedere legal - cenzura termenului
rezonabil este judecãtorul naþional. Ceea
ce ne intereseazã, în studiul de faþã este
faptul cã, urmare a creºterii volumului de
activitate al instanþelor, este creºterea
efortului ºi a presiunii pe judecãtor, cu
consecinþe directe asupra calitãþii actului
de justiþie ºi asupra respectãrii exigenþelor
termenului rezonabil, conform standardului convenþional. Din aceste considerente, suntem de pãrere cã sarcina atât
a judecãtorului naþional, cât ºi a legiuitorului român este deosebit de anevoioasã, în încercarea de a gãsi remedii
eficiente împotriva problemei constând în
nerespectarea termenului rezonabil.
În acest sens, prezenta lucrare îºi
propune sã urmeze o structurã bazatã pe
3 pãrþi: într-o primã parte, vom analiza
pe scurt exigenþele generale impuse de
standardul convenþional în materie de
termen rezonabil Statelor Contractante;
în cea de-a doua parte, vom analiza
compatibilitatea contestaþiei privind
tergiversarea procesului (art. 522-526
C.pr.civ.) cu necesitatea de a asigura un
remediu efectiv la nivel intern, conform
art. 13 din Convenþie; în partea a treia,
vom analiza riscurile pe care necesitatea
de a asigura respectarea termenului
rezonabil le poate ridica pentru judecãtorul naþional  respectiv, riscul de a
acþiona ultra vires, cu nerespectarea
cadrului legal, precum ºi riscul de a crea
jurisprudenþã divergentã, ameninþând
astfel respectarea exigenþelor art. 6 din
Convenþie în ceea ce priveºte asigurarea
practicii judiciare unitare. La final, vom
extrage niºte concluzii, ca urmare a
argumentelor prezentate, privind
viabilitatea ºi eficienþa remediilor actuale
pentru nerespectarea exigenþei termenului rezonabil.
965
Finger c. Bulgariei, nr. 3476/05, 10 mai 2011,
13 octombrie 1995, §93; Bottazzi c. Italiei [MC],
nr. 34884/97, 28 iulie 1999, par. 22, ECHR 1999-V;
Katte Klitsche de la Grange c. Italiei, nr. 21/1993/

Asigurarea termenului rezonabil,
în conformitate cu standardul
convenþional, ar trebui sã
reprezinte una dintre principalele
preocupãri atât ale judecãtorului
naþional, cât ºi ale legiuitorului
român, datã fiind tendinþa de
creºtere a volumului de activitate
al instanþelor.
I. Noþiunea de termen rezonabil 
standardul convenþional
a) Definiþia ºi modul de apreciere
asupra termenului rezonabil în materie
civilã ºi penalã
În ceea ce priveºte noþiunea de
termen rezonabil, aceasta este un
corolar al principiului celeritãþii procedurilor judiciare, pe care Statele Contractante se obligã sã îl respecte ºi sã îl
asigure, în temeiul art. 6 par. 1 al
Convenþiei. Astfel, jurisprudenþa Curþii965
subliniazã faptul cã justiþia trebuie sã fie
administratã fãrã întârzieri de naturã a-i
compromite eficacitatea ºi credibilitatea,
pentru a asigura încrederea publicului în
justiþie, iar statul este responsabil pentru
administrarea defectuoasã a acesteia.
Pentru a stabili dacã într-o cauzã
anume s-a respectat sau nu cerinþa
termenului rezonabil, Curtea utilizeazã
patru criterii966, ce sunt interpretate în
lumina circumstanþelor cauzei concrete:
i) complexitatea cauzei; ii) obiectul
litigiului; iii) conduita pãrþii interesate; iv)
conduita autoritãþilor.
Referitor la primul ºi al doilea
criteriu, trebuie menþionat cã unele litigii
impun o celeritate deosebitã, datã de
circumstanþele concrete. Astfel, într-o
cauzã având ca obiect obþinerea unei
416/495, 27 octombrie 1994, par. 61, Seria A nr.
293-B.
966 Scordino c. Italiei (nr. 1) [MC], nr. 36813/97,
29 martie 2006, par.186, ECHR 2006-V.
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compensaþii de la stat967, ca urmare a
faptului cã autoritãþile acestuia, în mod
neglijent, au determinat infectarea
reclamantului cu virusul SIDA, se
impunea o diligenþã deosebitã, datã de
interesul special al reclamantului, precum
ºi de faptul cã decesul acestuia era iminent. De asemenea, celeritatea deosebitã
se impune atunci când obiectul litigiului
vizeazã dreptul pãrintelui de a întreþine
relaþii cu copilul sau de a-l vizita, cãci
prejudiciul creat prin înstrãinare este
ireparabil.968 Totodatã, litigiile având ca
obiect indemnizarea victimelor unor accidente de circulaþie969, cele referitoare la
pensii970, litigiile de muncã971, cele privind
starea ºi capacitatea persoanelor 972
necesitã o celeritate ridicatã, datã fiind
importanþa acestora pentru reclamant. Nu
în ultimul rând, în materie penalã, trebuie
avut în vedere faptul cã derularea
procedurilor judiciare împotriva acuzatului
creeazã o stare de nesiguranþã pentru
acesta ºi poate avea consecinþe negative
asupra profesiei sale973, fapt pentru care
respectarea principiului celeritãþii este cu
atât mai importantã.
Cât priveºte cel de-al treilea criteriu,
Curtea a subliniat cã partea interesatã
are, la rândul sãu, obligaþia de a aduce la
îndeplinire într-un mod diligent actele
procesuale ce îi revin ºi de a nu
supraîncãrca instanþa cu manevre dilatorii
sau ºicanatorii974. Pe scurt, aceasta are

obligaþia de a nu întreprinde demersuri
contrare realizãrii scopului respectãrii
cerinþei termenului rezonabil, deci de a-ºi
exercita, practic, drepturile procesuale cu
bunã-credinþã, comportamentul reclamantului fiind un criteriu obiectiv 975.
Încãlcarea acestei obligaþii conduce la
neluarea în seamã a perioadelor de timp
datorate conduitei imputabile pãrþii interesate în durata totalã a procedurilor976.
Aici, însã, se cuvine a fi fãcutã o
menþiune, potrivit cãreia simpla prevalare
de cãile de atac existente în dreptul intern
nu poate fi interpretatã ca un reproº la
adresa conduitei reclamantului977. De
asemenea, invocarea tuturor excepþiilor
pe care dreptul intern le pune la dispoziþie
unei pãrþi, câtã vreme nu se realizeazã
cu rea-credinþã  care trebuie doveditã,
este o exercitare normalã a dreptului la
apãrare al reclamantului ºi nu poate fi
imputabilã acestuia. Precizarea este de
maximã importanþã mai ales în dreptul
penal, unde nu i se poate pretinde
acuzatului sã coopereze cu autoritãþile 
datã fiind existenþa privilegiului împotriva
autoincriminãrii  ºi nu i se poate reproºa
prelungirea urmãririi penale pentru cã a
invocat o serie de probe în apãrare sau a
uzat de toate cãile de atac disponibile.
În ceea ce priveºte ultimul criteriu,
Curtea a stabilit cã statul nu poate invoca
în favoarea sa argumente precum lipsa
resurselor financiare sau umane978 pentru

967 A ºi alþii c. Danemarcei, nr. 20826/92, 8
februarie 1996, 22 EHRR 458.
968
H. c. Regatului Unit, nr. 42007/98, 8 iulie
1987.
969 Silva Pontes c. Portugaliei, nr. 14941/89,
23 martie 1994, par.39.
970 Nibbio c. Italiei, nr. 28/1991/280/351, 26
februarie 1992, par. 18, Seria A no. 228 A.
971
Caleffi c. Italiei, nr. 27/1990/218/280, 24 mai
1991, par. 17.
972 Laino c. Italiei, nr. 33158/96, Rec. 1999-I,
par. 18.
973
Dimitrov and Hamanov c. Bulgariei, nr.
48059/06 ºi 2708/09, 10 mai 2011, par. 84.
974
Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spaniei,

nr. 11681/85, 7 iulie 1989, Seria A nr. 157, par. 35.
975
Michelioudakis c. Greciei, nr. 5447/10, 3 iulie
2012, par. 43.
976 Jacobs White & Ovey, The European
Convention on Human Rights, Fifth Edition, Oxford
University Press, 2010, p. 272.
977
Lechner ºi Hess c. Austriei, nr. 11/1985/97/
145, 23 aprilie 1987, Seria A nr. 118, par. 49.
978 Kudla c. Poloniei [MC], nr.30210/96, 26
octombrie 2000, par. 130; Zimmermann ºi Steiner
c. Elveþiei, 13 iulie 1983, par. 29-32, Seria A no.
66; Guincho c. Portugaliei, nr. 8990/80, 10 iulie
1984, par. 39-41, Seria A no. 81; Pammel c.
Germaniei, nr. 48/1996/667/853, 1 iulie 1997, par.
69-72, Reports
of
Judgments
and
Decisions 1997-IV.
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b) De când curge termenul rezonabil ºi pânã la ce moment se calculeazã acesta?
Rãspunsul la aceste douã întrebãri
trebuie sã fie diferit, dupã cum litigiul în
cauzã se situeazã în materie civilã sau
penalã, noþiuni autonome, aºa cum au
fost ele interpretate de Curte de-a lungul
timpului prin jurisprudenþa sa984.
Astfel, în materie civilã, asupra cãreia
ne vom focaliza în prezenta lucrare, ca
regulã, termenul rezonabil începe sã
curgã din ziua în care instanþa competentã a fost învestitã cu soluþionarea

litigiului.985 Excepþia o reprezintã situaþia
în care, conform dreptului intern, este
necesarã parcurgerea unei proceduri
administrative prealabile cu caracter
obligatoriu, caz în care termenul rezonabil
va începe sã curgã din ziua sesizãrii
autoritãþii administrative competente.986
De asemenea, nu se ia în considerare
perioada anterioarã ratificãrii Convenþiei
de cãtre Statul Contractant, întrucât
tratatul nu poate crea obligaþii retroactive,
dar se va avea în vedere stadiul în care
se aflã procedura.987
Cu titlu general, în materie penalã,
termenul rezonabil începe sã curgã de la
data la care o persoanã este acuzatã,
care este fie data sesizãrii jurisdicþiei
competente cu judecarea cauzei, potrivit
legii naþionale, fie, cel mai des, o datã
anterioarã  data deschiderii unei anchete
preliminare, data arestãrii, sau data luãrii
oricãrei mãsuri cu consecinþe grave
asupra persoanei reclamantului 988 percheziþie, reþinere, interogare, anchetã
administrativã etc. În acest sens, aceastã
datã priveºte notificarea oficialã ce emanã
de la autoritatea competentã, adicã
momentul de la care existã, conform
jurisprudenþei Curþii, o acuzaþie în materie
penalã.
Cât priveºte sfârºitul perioadei ce este
luatã în considerare, în materie civilã
termenul rezonabil include ºi procedurile
de executare a hotãrârii definitive.
Conform jurisprudenþei Curþii, executarea
unei hotãrâri pronunþate de orice instanþã

979 Capuano c. Italiei, nr. 7/1986/105/153, 25
iunie 1988, par. 32, Seria A no. 119; Nibbio c. Italiei,
anterior citatã, par. 18.
980 Foley c. Regatului Unit, nr. 39197/98,
22 octombrie 2002, par. 38-39; Bottazzi, anterior
citatã, par. 22, ºi Scordino (nr. 1), anterior citatã,
par. 183.
981 Rumpf c. Germaniei, nr. 46344/06, 2
septembrie 2010, par. 44.
982 Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Spaniei,
anterior citatã, par. 40.
983
Sürmeli c. Germaniei, nr. 75529/01, 8 iunie
2006, par. 129, Rec. 2006-VII; Taºchinã c.

României, nr. 9415/02, 01 octombrie 2008, par. 51.
984
Pentru definirea termenilor de drepturi ºi
obligaþii cu caracter civil, respectiv de acuzaþie în
materie penalã, a se vedea C. Bîrsan, op.cit., p.
362-407, respectiv p.409- 427.
985
Poiss c. Austriei, nr. 9816/82, 29 septembrie
1987, par. 50, Seria A nr. 117.
986
Siegel c. Franþei, nr. 36350/97, 28 noiembrie
2000, Rec. 2000-XII, par. 38.
987 R. Chiriþã, Convenþia europeanã a drepturilor
omului. Comentarii ºi explicaþii, Ediþia 2, Ed.
C.H.Beck, Bucureºti, 2008, p. 174.
988 C. Bîrsan, op.cit., p. 528.

a motiva imposibilitatea de a-ºi organiza
sistemul într-un anume mod, întârzierea
experþilor desemnaþi de instanþã în
elaborarea raportului de expertizã979,
lipsa unei organizãri eficiente a autoritãþilor980, pierderea actelor din dosar, cât
timp dosarul se afla în custodia autoritãþilor 981, sau supraîncãrcarea rolului
instanþelor 982 . Toate elementele
prezentate exemplificativ, iar nu limitativ,
sunt incluse în responsabilitatea statului,
astfel încât acesta nu se poate prevala
de propria culpã în faþa Curþii pentru
nerespectarea cerinþei termenului
rezonabil. Chiar ºi în sistemele în care
se consacrã, în dreptul procesual civil,
principiul conducerii procesului de cãtre
pãrþi, sarcina judecãtorului de a asigura
celeritatea procedurilor desfãºurate
trebuie în continuare executatã, în temeiul
rolului sãu activ.983
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trebuie consideratã parte integrantã din
«proces», în sensul art. 6.989 În materie
penalã, data finalizãrii procedurii este data
rãmânerii definitive a hotãrârii pronunþate
 de condamnare, de achitare sau
încetare a procesului penal  împotriva
celui interesat.
Ca menþiune comunã, pentru ambele
materii, noþiunea de termen rezonabil
este apreciatã de Curte în concret, la
nivelul întregii proceduri, în ansamblul
sãu, iar nu la nivelul unei instanþe în
particular.990 De asemenea, atunci când
o altã procedurã este urmarea fireascã a
primei proceduri, durata procedurii se
calculeazã cumulând durata celor douã
proceduri.991
c) Obligaþiile Statelor Contractante
în materie de termen rezonabil
În aceastã materie, Curtea a stabilit
cã statele au obligaþia de a îºi organiza
sistemul jurisdicþional în mod eficient, în
aºa fel încât procedurile lor judiciare sã
se desfãºoare în termene rezonabile992.
Dacã procedurile, însã, nu respectã
aceastã cerinþã, Statele Contractante
trebuie sã asigure un remediu pentru
situaþia în care litigiile interne au o duratã
excesivã. Alegerea tipului de remediu se
face de cãtre stat, cu respectarea marjei
de apreciere a acestuia, dar este însoþitã
de un control exercitat de instanþa europeanã, care sã asigure compatibilitatea
remediului cu mecanismul convenþional.
În cele ce urmeazã, vom expune
eventualele remedii ce pot fi implementate
de cãtre state, astfel cum au fost indicate
de jurisprudenþa Curþii, precum ºi
principalele caracteristici pe care acestea
989 Burdov v. Russia (nr. 2), nr. 33509/04, 15
ianuarie 2009, par. 98; Yuriy Nikolayevich Ivanov
c. Ucrainei, nr. 40450/04, 15 octombrie 2009, par.
51-54.
990 R. Chiriþã, op.cit., p. 169.
991
Idem, p. 179.
992 Ümmühan Kaplan c. Turciei, nr. 24240/07,
20 iunie 2012, par. 47.

trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi
efective. Ulterior, vom analiza remediile
existente în dreptul nostru intern din
prisma acestor considerente, spre a
observa dacã acestea sunt compatibile
cu standardul convenþional sau nu.
Astfel, în cauza Scordino c. Italiei (nr.
1), Curtea a statuat asupra faptului cã cea
mai bunã soluþie, la modul general, este
prevenþia, astfel încât se impune crearea
unui sistem care sã preîntâmpine încãlcarea termenului rezonabil. Dacã, însã,
acest lucru nu este întotdeauna posibil,
Curtea a subliniat cã reglementarea unui
recurs acceleratoriu, care sã grãbeascã
procedurile, ar fi cât se poate de eficientã.
De asemenea, rezultate satisfãcãtoare
s-ar obþine ºi prin instituirea unui remediu
compensatoriu, prin care sã se acorde o
indemnizaþie corespunzãtoare pentru
prejudiciul suferit prin întârzierea
excesivã.
La modul general, pentru ca un
remediu sã fie considerat efectiv, adecvat
ºi accesibil de cãtre Curte993, acesta
trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii:
- sã nu supunã reclamantul unei
sarcini a probei excesive  în acest sens,
în jurisprudenþa sa994, Curtea a subliniat
cã, din simpla încãlcare a duratei termenului rezonabil, se naºte o prezumþie de
prejudiciu moral. Deºi Curtea admite cã
uneori acest prejudiciu nu existã sau este
minim, susþine cã judecãtorul naþional va
trebui sã motiveze temeinic o asemenea
concluzie, cu argumente concrete995. Prin
urmare, o asemenea situaþie ar constitui
excepþia, iar nu regula. De asemenea,
instanþele naþionale ar trebui sã þinã cont
993

Mifsud c. Franþei (dec.) [MC], nr. 57220/00,
11 septembrie 2002, ECHR 2002-VIII.
994
Vassilios Athanasiou ºi alþii c. Greciei, nr.
50973/08, 21 martie 2011, par. 56.
995
Bourdov c. Rusiei (nr. 2), anterior citatã, par.
100; Scordino c. Italiei (no 1) [MC], anterior citatã,
par. 204.
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de faptul cã, atunci când durata procesului
apare prima facie ca fiind una exorbitantã,
sarcina probei se inverseazã, iar statul
este cel care trebuie sã dovedeascã
neîncãlcarea termenului rezonabil 996,
prezentând eventuale motive pertinente
care au justificat întârzierea.
- în cazul remediului compensatoriu,
despãgubirile trebuie sã fie asemãnãtoare
celor acordate de instanþele naþionale în
procese având ca obiect rãspunderea
civilã delictualã. Astfel, dacã statul a ales
sã reglementeze un remediu compensatoriu, Curtea îi recunoaºte o marjã amplã
de apreciere997, apreciind cã instanþele
naþionale sunt mai bine plasate pentru a
aprecia asupra cuantumului despãgubirilor.998 Prin urmare, Curtea admite
cã despãgubirile trebuie acordate de
instanþele naþionale în concordanþã cu
propriul sistem de drept, tradiþii ºi inclusiv
nivelul de trai al statului în cauzã, chiar
dacã sumele ce ar fi astfel acordate s-ar
situa sub nivelul celor acordate de
Curte.999
- tot în cazul remediului compensatoriu, acordarea despãgubirilor trebuie
sã se realizeze rapid, nu mai târziu de 6
luni de la rãmânerea definitivã a hotãrârii
prin care s-a admis cererea de despãgubiri;1000
- remediul sã nu supunã reclamantul
unor taxe nejustificate, de naturã a-i
îngrãdi accesul la justiþie;1001
- remediul sã nu aibã el însuºi caracter
dilatoriu, cãci, bineînþeles, în acest caz
ar fi iluzoriu. Astfel, însãºi procedura
acestui recurs, atât compensatoriu, cât ºi
acceleratoriu, trebuie sã corespundã
exigenþei termenului rezonabil1002.

996 Eckle c. Germaniei, nr. 8130/78, 15 iulie
1982, par. 80.
997 Kud³a c. Poloniei [MC], nr. 30210/96, 26
octombrie 2000, par. 154-155, ECHR 2000-XI.
998
Scordino c. Italiei (no 1) [MC], anterior citatã,
par. 203.
999 Idem, par. 189 ºi par.188.

În materie penalã, Curtea a stabilit
faptul cã o soluþie ar putea fi, în caz de
condamnare cu executare, luarea în
considerare a duratei excesive prin reducerea pedepsei exprese ºi cuantificabile1003. Pentru aceasta, însã, este
necesar ca posibilitatea reducerii pedepsei astfel sã fie expres prevãzutã de legea
internã ori sã aibã o bazã în jurisprudenþa
unitarã, întrucât aceastã ultimã tezã este
inclusã în noþiunea de lege, potrivit
jurisprudenþei Curþii.
Prin urmare, ca o concluzie la cele
expuse, oricare dintre aceste douã
remedii  acceleratoriu sau compensatoriu  ar adopta Statele Contractante,
acesta va funcþiona ca o recunoaºtere de
cãtre stat a întârzierii produse, astfel încât
situaþia se va tranºa la nivel intern, cu
consecinþa cã reclamantul nu va mai avea
calitatea de victimã în faþa Curþii, dacã
se respectã caracteristicile de mai sus,
care þin de efectivitatea remediului. Astfel,
dacã statele ar reglementa exclusiv un
remediu compensatoriu, acesta nu ar
reprezenta o încãlcare a art. 6 din
Convenþie în ceea ce priveºte termenul
rezonabil.
Dacã, însã, statele nu reglementeazã
niciunul dintre aceste remedii, se pune
problema unei încãlcãri separate a art. 13
din Convenþie, alãturi de încãlcarea art.
6, conform unui reviriment al jurisprudenþei Curþii, pe care îl vom explica în cele
ce urmeazã.
La modul general, trebuie precizat aici
cã art. 13 din Convenþie garanteazã
disponibilitatea, la nivel naþional, a unui
remediu meni sã protejeze drepturile
convenþionale, în orice formã ar fi acesta

1000

Scordino c. Italiei (no 1) [MC], par. 198.
Idem, par. 201.
1002 Vlad ºi alþii c. României, nr. 40756/06,
41508/07 ºi 50806/07, 26 februarie 2014, par. 112.
1003 Beck c. Norvegiei, nr. 26390/95, 26 iunie
2001, par. 21.
1001
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prevãzut, unica cerinþã fiind ca el sã fie
eficient atât în fapt, cât ºi în drept1004. Or,
eficienþa remediului pentru nerespectarea
termenului rezonabil nu depinde de
certitudinea unei soluþii favorabile pentru
reclamant, ci o acþiune este eficientã
potrivit jurisprudenþei Curþii, dacã fie
permite o intervenþie mai rapidã a
instanþelor, fie îi permite reclamantului
obþinerea unei reparaþii corespunzãtoare
pentru întârzierile semnalate. 1005 De
asemenea, art. 13 reprezintã norma
generalã, care nu oferã aceleaºi garanþii
procedurale ca art. 6  ce presupune
recurs la instanþã, nu la orice autoritate.
Astfel, în cazul art. 13, Curtea a statuat1006
cã nu este nevoie ca instanþa
menþionatã în cuprinsul articolului sã fie
o instituþie judiciarã, dar în acest caz se
vor lua în considerare competenþele ºi
garanþiile pe care le prezintã pentru
aprecierea eficienþei remediului.
Totodatã, art. 13 are un caracter autonom,
dar nu independent, în sensul cã este
aplicabil odatã ce s-a stabilit, în prealabil,
aplicabilitatea unui alt drept convenþional1007  reclamantul trebuind sã aibã
o plângere credibilã din perspectiva altei
dispoziþii din Convenþie, dar nu este
condiþionat de stabilirea încãlcãrii acestui
din urmã drept convenþional 1008. De
asemenea, art. 13 promoveazã respectarea principiului subsidiaritãþii, de vreme
ce regula epuizãrii cãilor de atac interne
se bazeazã pe o prezumþie, aceea cã
existã un remediu la nivel naþional.

În ceea ce priveºte corelaþia dintre art.
6 ºi art. 13, atunci când se pune problema
nerespectãrii cerinþei termenului rezonabil, trebuie menþionat cã jurisprudenþa
Curþii a suferit transformãri de-a lungul
timpului. Iniþial1009, dacã instanþa europeanã identifica o încãlcare a art. 6 par.
1 din Convenþie cât priveºte termenul
rezonabil, aceasta considera cã nu este
necesar sã se mai pronunþe ºi pe art. 13
din Convenþie, cât priveºte lipsa unui
remediu efectiv în dreptul intern care sã
îi permitã reclamantului sã invoce durata
nerezonabilã a procesului.
Ulterior, însã, urmare a numãrului
foarte mare de plângeri cu care a fost
confruntatã, având ca obiect exclusiv
încãlcarea termenului rezonabil, Curtea
a stabilit cã este necesar sã îºi
reexamineze jurisprudenþa1010. Astfel, în
hotãrârea Kudla c. Poloniei, care a
reprezentat acest punct de cotiturã în
jurisprudenþa Curþii, instanþa europeanã
ºi-a manifestat îngrijorarea cât priveºte
pericolul important pe care îl prezintã
încetineala excesivã a justiþiei, mai ales
atunci când justiþiabilii nu dispun, sub
acest aspect, de nicio cale internã de
atac. Prin urmare, Curtea a arãtat cã se
impune examinarea capãtului de cerere
formulat de reclamant inclusiv pe tãrâmul
art. 13 din Convenþie, independent de
faptul cã s-a ajuns în prealabil la concluzia
unei încãlcãri a art. 6 par. 1 cât priveºte
termenul rezonabil,1011 raþionament pe
care l-a aplicat în deciziile sale ulterioare
în mod constant.1012

1004 Stoica c. României, nr. 42722/02, 4 martie
2008, par. 101.
1005 Abramiuc c. României, nr. 37411/02, 24
mai 2009, par. 119-120  prima cauza pronunþatã
de Curte împotriva României în materie de termen
rezonabil.
1006 Abramiuc c. României, nr. 37411/02, 24
mai 2009, par. 119.
1007
Stelian Roºca c. României, nr. 5543/06, 4
iunie 2013, par. 93.
1008
Pentru detalii privind dezbaterile din
doctrinã pe marginea caracterului autonom al art.
13 din Convenþie, a se vedea C. Bîrsan, op.cit., p.
926-929.

1009 Kadubec c. Slovaciei, nr. 5/1998/908/1120,
2 septembrie 1998, Reports 1998-VI, par. 61;
Pizzetti c. Italiei, 8/1992/353/427, 26 februarie 1993,
par. 21, Seria A nr. 257-C; Giuseppe Tripodi c.
Italiei, no. 40946/98, 25 ianuarie 2000, par. 15.
1010
Kudla c. Poloniei [MC], anterior citatã, par.
148.
1011
Idem, par. 149.
1012
Manushaqe Puto ºi altii c. Albaniei, nr. 604/
07, 34770/09, 43628/07 and 46684/07, 31 iulie
2012, par. 84; Finger c. Bulgariei, anterior citatã,
par. 91; Abramiuc c. României, anterior citatã, par.
132; Rumpf c. Germaniei, anterior citatã, par. 52.
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II. Contestaþia privind tergiversarea
procesului  remediu efectiv?
Având în vedere menþiunile pe care
Curtea le-a fãcut, în jurisprudenþa sa1013,
la adresa reglementãrii ºi jurisprudenþei
române referitoare la lipsa unui remediu
la nivel intern pentru încãlcarea termenului rezonabil, în încercarea de a garanta
asigurarea respectãrii principiului
celeritãþii, legiuitorul român a consacrat
o procedurã specialã în Codul de
procedurã civilã: contestaþia privind
tergiversarea procesului (art. 522-526
C.pr.civ.). Aceastã nouã procedurã a avut
în considerare atât art. 6, cât ºi art. 13
din Convenþie, fiind conceputã cu intenþia
de a reprezenta un remediu efectiv în
dreptul intern 1014 . În ce mãsurã s-a
rãspuns acestui obiectiv, vom observa
dupã verificarea cerinþelor impuse de
jurisprudenþa Curþii.
Analizând aceastã instituþie juridicã
nouã, se observã cã ea reprezintã un
mijloc procedural prin care se urmãreºte
ca instanþa sã adopte mãsurile legale
necesare pentru înlãturarea situaþiilor
care tergiverseazã judecata sau executarea silitã1015. Practic, aceastã procedurã
este conceputã sub forma unei cereri
incidentale, aºa cum este aceasta definitã
la art. 30 alin. (6) C.pr.civ., cãci se
formuleazã în cadrul unui proces în curs,
fiind judecatã de chiar completul învestit
cu judecarea cauzei, potrivit dispoziþiilor
art. 524 alin. 3 C.pr.civ. Dupã cum s-a
apreciat în literatura de specialitate,
scopul acestei proceduri este ca instanþa
sã adopte mãsurile legale necesare
1013

130.

Abramiuc c. României, anterior citatã, par.

1014 G. Viorel, L.A. Viorel, Radiografie asupra
celeritãþii în Noul Cod de procedurã civilã. Termenul
optim ºi previzibil  estimarea duratei procesului 
contestaþia la tergiversarea procesului, în Curierul
Judiciar nr. 9/2012, p. 551.
1015
V. Belegante, Comentariu la art. 522, în
Noul Cod de procedurã civilã comentat ºi adnotat,
Vol. I  art. 1-526, coord. de V.M. Ciobanu, M.

pentru înlãturarea situaþiilor care tergiverseazã judecata/executarea silitã, în
sensul art. 6, ºi nu de a oferi pãrþii posibilitatea de a obþine o anume soluþie pe
fondul cauzei sau de a critica temeinicia
unor mãsuri luate de instanþã sub aspect
probator sau prin soluþionarea unor
excepþii1016. Din aceste considerente,
este foarte importantã precizarea fãcutã
de legiuitor la art. 525 alin. 3 C.pr.civ.,
potrivit cãreia În toate cazurile, instanþa
care soluþioneazã plângerea nu va putea
da îndrumãri ºi nici nu va putea oferi
dezlegãri asupra unor probleme de fapt
sau de drept care sã anticipeze modul de
soluþionare a pricinii ori care sã aducã
atingere libertãþii judecãtorului cauzei de
a hotãrî, conform legii, cu privire la soluþia
ce trebuie datã procesului.
Din punct de vedere al subiectelor
contestaþiei, aceasta poate fi formulatã
de oricare dintre pãrþi  prin aceastã
noþiune înþelegându-se atât reclamantul,
pârâtul, cât ºi terþii intervenienþi sau
introduºi în proces  ºi de cãtre procuror,
conform art. 522 alin. 1 C.pr.civ. Referitor
la obiectul acesteia, contestaþia se poate
formula pentru motivele limitative prevãzute la art. 522 alin. 2 C.pr.civ., respectiv,
pe scurt: nesocotirea de cãtre instanþã a
unor termene legale imperative, nerespectarea unor termene judiciare de cãtre
pãrþi, nerespectarea unor termene
judiciare de cãtre terþi ºi neluarea de cãtre
instanþã a mãsurilor legale sau neîndeplinirea unui act de procedurã.
Prin urmare, analizând modul în care
opereazã aceastã instituþie ºi finalitatea

Nicolae, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2013, p.
1223.
1016 B. Ramaºcanu, Contestaþia privind
tergiversarea procesului. Abordare comparativã din
perspectiva Convenþiei Europene a Drepturilor
Omului, p. 354, prelegere susþinutã în cadrul
conferinþelor Noul Cod de procedurã civilã,
Bucureºti, iunie-septembrie 2012, disponibilã la
pagina web http://www.inm-lex.ro/NCPC/
rezumate.html (accesat 14.06.2014).
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sa, opinãm în sensul cã a fost conceputã
ca un remediu preventiv, de tip acceleratoriu, prin raportare la clasificarea
fãcutã în jurisprudenþa Curþii. În opinia
noastrã, acest remediu trebuie privit în
strânsã corelare cu obligaþia judecãtorului
naþional de estimare, la primul termen, a
duratei necesare pentru cercetarea
procesului, þinând cont de împrejurãrile
cauzei, astfel încât procesul sã fie
soluþionat într-un termen optim ºi
previzibil, conform art. 238 C.pr.civ. Deºi,
în mod evident, aceastã duratã poate fi
reconsideratã de cãtre judecãtor,
reglementarea reprezintã un pas
important, menit a atrage atenþia asupra
necesitãþii de a trasa niºte jaloane în
materie de durata a procesului încã de la
început, centrându-se pe percepþia
publicã asupra actului de justiþie.
În legãturã cu acest nou remediu
prevãzut la art. 522 C.pr.civ., trebuie
observat dacã îndeplineºte, astfel,
caracteristicile unui recurs efectiv sau
nu, în sensul art. 6 ºi art. 3 din Convenþie.
În acest sens, în primul rând, trebuie
salutatã iniþiativa legiuitorului de a
reglementa o procedurã ce se desfãºoarã
cu celeritate, în conformitate cu standardul convenþional în materie, aºa cum
l-am indicat1017. Astfel, conform art. 524
alin. 3, contestaþia se soluþioneazã (...)
de îndatã sau în cel mult 5 zile, iar
plângerea împotriva încheierii prin care
s-a soluþionat contestaþia se soluþioneazã
în termen de 10 zile de la primirea dosarului, conform art. 525 alin. 1 C.pr.civ.
De asemenea, trebuie remarcat cã
aceastã procedurã nu suspendã soluþionarea cauzei, potrivit dispoziþiilor art. 524
alin. 2 C.pr.civ., astfel încât nu constituie
în sine un motiv de tergiversare a cauzei.
În al doilea rând, trebuie menþionat
cã noua procedurã este supusã unei taxe
1017

de timbru în cuantum fix, de 20 lei,
conform art. 11 lit. c) din O.U.G. nr. 80/
2013 privind taxele judiciare de timbru,
nesupunând partea interesatã unor
restricþii financiare disproporþionate, ceea
ce corespunde exigenþelor Curþii. Pe de
altã parte, este oportunã reglementarea
art. 526 C.pr.civ., care prevede
posibilitatea sancþionãrii prin amendã de
la 500 la 2.000 lei, precum ºi prin plata
de despãgubiri pentru prejudiciul cauzat,
a contestaþiilor sau a plângerilor împotriva
încheierilor prin care s-a soluþionat
contestaþia, fãcute cu rea-credinþã. Cât
timp aceste contestaþii sau plângeri
împotriva încheierilor prin care s-a
soluþionat contestaþia încarcã, la rândul
lor, rolul instanþelor, este esenþial ca
legiuitorul sã asigure un echilibru adecvat
între interesele concurente aflate în joc :
interesul public, general  acela al
soluþionãrii cu celeritate a cauzelor  ºi
interesul privat  dreptul de a formula
contestaþie sau plângere. Prin urmare,
reglementarea posibilitãþii de obligare la
plata amenzii, precum ºi a despãgubirilor,
a persoanei care a formulat contestaþia
sau plângerea cu rea-credinþã reprezintã
un mijloc disuasiv eficient (amenda fiind
cea mai mare din Codul de procedurã
civilã1018), în opinia noastrã, menit sã
asigure o cât mai bunã respectare a art.
6 par. 1 în privinþa termenului rezonabil.
În al treilea rând, trebuie observat cã,
pentru prima datã în dreptul românesc,
s-a prevãzut posibilitatea introducerii unei
cereri care sã cenzureze nerespectarea
de cãtre instanþã a termenelor imperative
din Codul de procedurã civilã sau
neluarea de cãtre instanþã a unor mãsuri.
Din acest punct de vedere, progresul este
important, întrucât anterior, o cerere
având un astfel de obiect ar fi fost, cel
mai probabil, respinsã ca inadmisibilã, în

A se vedea, supra, pct. 23 in fine.
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B. Ramaºcanu, op.cit., p. 365.

lipsa unui temei legal1019. Considerãm cã
demersul legiuitorului a fost extrem de
oportun mai ales în ceea ce priveºte
reglementarea contestaþiei pentru motivele de la art. 522 alin. 2 pct. 1, referitoare
la nemotivarea hotãrârii în termen legal
(art. 426 alin. (5) C.pr.civ. - maxim 30 de
zile de la pronunþare), respectiv nerespectarea termenului prevãzut pentru pronunþarea hotãrârii (art. 396 alin. 1 C.pr.civ. 
15 zile pentru care se poate dispune
amânarea pronunþãrii).
Raportându-ne la reglementarea
anterioarã, pentru a observa dacã s-a
realizat un progres prin remediul nou
instituit, trebuie precizat cã, potrivit acesteia, reclamantul ar fi avut la dispoziþie,
pentru situaþii de genul acesta, urmãtoarele posibilitãþi: i) posibilitatea de a
introduce o acþiune având ca obiect
rãspunderea civilã delictualã a statului; ii)
posibilitatea de a introduce o acþiune
disciplinarã împotriva judecãtorului cu
pricina. Or, cu privire la ambele, Curtea
s-a pronunþat deja, statuând asupra lipsei
caracterului lor efectiv.
Referitor la primul remediu, Curtea a
stabilit recent1020 cã mai multe elemente
contureazã lipsa de caracter efectiv a
acestuia: jurisprudenþa neunitarã în
materie, atitudinea scepticã a instanþelor
cât priveºte acordarea de despãgubiri 
cu excepþia cazurilor de culpã gravã a
statului sau de eroare judiciarã, termenele
nerezonabile în care se desfãºoarã
aceastã procedurã, ce dureazã ani de-a
rândul, urmarea regulilor dreptului comun,
fãrã particularitãþi, inclusiv în materie de
taxã de timbru, calculatã la valoare,
precum ºi obligarea reclamantului la plata
1019

M. Tãbârcã, Comentariu la art. 245, în Noul
Cod de procedurã civilã comentat ºi adnotat, Vol. I
 art. 1-526, coord. de V.M. Ciobanu, M. Nicolae,
Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2013, p. 643.
1020 Vlad ºi alþii c. României, anterior citatã, par.
116-119; Ambramiuc c. României, anterior citatã,
par. 125-128.

cheltuielilor de judecatã în caz de
respingere ca neîntemeiatã a cererii.
Am adãuga cã, în cazul acestui remediu compensatoriu, instanþele române
supuneau, de multe ori, reclamantul unei
sarcini a probei vãdit excesive, contrare
exigenþelor Convenþiei. Astfel, cu titlu de
exemplu, într-o speþã1021 având ca obiect
antrenarea rãspunderii civile delictuale a
statului pentru încãlcarea termenului
rezonabil, litigiul durând 14 ani pentru 3
grade de jurisdicþie, instanþa a impus
reclamantului sã facã dovada în mod
concret a culpei statului. Or, în condiþiile
în care litigiul viza proceduri administrative de restituire, în temeiul Legii nr.
10/2001, al cãror specific este deosebit
de complex, pentru reclamant a fost
imposibil sã dovedeascã în mod concret
care au fost funcþionarii care au cauzat
întârzierile ºi dacã întârzierile au fost ca
urmare a neglijenþei acestora, motiv
pentru care acþiunea a fost respinsã ca
neîntemeiatã. În opinia noastrã, o asemenea abordare contravine standardului
convenþional, care, dupã cum am
arãtat 1022, inverseazã sarcina probei
încãlcãrii termenului rezonabil în favoarea
reclamantului, în cazul în care litigiul a
durat o perioadã exorbitantã, ca în cauza
de faþã.
Cât priveºte cel de-al doilea tip de
remediu, constând în acþiunea disciplinarã ce poate fi introdusã împotriva
judecãtorului, Curtea s-a pronunþat deja
în sensul cã o asemenea procedurã nu
are decât efecte împotriva situaþiei
personale a magistratului ºi, prin urmare,
nu putea fi un remediu efectiv împotriva
duratei excesive a procedurilor.1023
1021

Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 721 din 1 aprilie 2013, nepublicatã.
1022
A se vedea, supra, pct. 23, prima liniuþã.
1023 Ambramiuc c. României, anterior citatã,
§124; Kormacheva c. Rusiei, nr. 53084/99, 29
ianuarie 2004, par. 62.
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Astfel, prin raportare la vechea
reglementare, remediul instituit reprezintã
un progres categoric ºi, analizând
aspectele prezentate, pare a fi, cel puþin
la nivel teoretic, compatibil cu standardul
convenþional, deci are calitatea de
remediu efectiv. Totuºi, în egalã mãsurã,
prezintã, în opinia noastrã, niºte aspecte
care sunt criticabile ºi care i-ar putea rãpi
eficienþa în fapt pe care Curtea o
analizeazã, pe care le vom detalia în cele
ce urmeazã.
În primul rând, considerãm criticabilã
opþiunea legiuitorului de a conferi
competenþã pentru judecata contestaþiei
aceluiaºi complet care soluþioneazã litigiul
de fond. Practic, câtã vreme motivele
limitative ale contestaþiei vizeazã neîndeplinirea de cãtre instanþã a unei obligaþii
instituite prin lege sau prin propria voinþã,
ceea ce se invocã prin intermediul acestei
proceduri este o culpã a instanþei. Or,
atribuirea competenþei de a decide în ce
mãsurã culpa existã sau nu reprezintã o
judecatã pe care instanþa o face faþã de
propriile dispoziþii procesuale, ceea ce
contravine implicit, dupã cum s-a arãtat,
principiului potrivit cãruia nemo esse
iudex in sua causa potest1024. Deºi este
adevãrat cã unele motive prevãzute la art.
522 alin. 2 sunt obiective (de ex.  pct.2
ºi pct. 3), dar în egalã mãsurã existã ºi
alte motive a cãror îndeplinire ar þine de
libera apreciere a judecãtorului - de pildã,
pct. 4, care ar putea ridica discuþii cât
priveºte termenul optim ºi previzibil,
precum ºi privind caracterul suficient al
timpului scurs de la ultimul act de
procedurã; pct. 1, cât priveºte depãºirea
termenului pentru pronunþarea hotãrârii,
cãci, deºi acesta este un termen legal
imperativ, majoritatea instanþelor
interpreteazã art. 396 alin. 1 C.pr.civ. în

contra scopului sãu, în sensul cã nu
interzice amânarea pronunþãrii de mai
multe ori, sub condiþia ca fiecare amânare
sã nu depãºeascã 15 zile.
Prin urmare, cu atât mai mult,
judecând, în astfel de cazuri, în ce mãsurã
se face sau nu vinovatã de neglijenþã sau
neobservarea legii, este greu de crezut
cã instanþa va putea fi imparþialã.
Bineînþeles, partea are la îndemânã
instituþia recuzãrii, dar va putea recurge
la aceasta doar în mãsura în care,
conform art. 42 pct. 13 C.pr.civ., existã
elemente care nasc în mod întemeiat
îndoieli cu privire la imparþialitatea sa. Or,
simplul fapt cã judecãtorul este chemat
sã se autocenzureze nu poate fi un astfel
de element, cãci, dacã s-ar aplica astfel
acest articol, s-ar ajunge ca regula de
competenþã instituitã la art. 524 alin. 3
C.pr.civ. sã nu fie niciodatã aplicatã, ceea
ce contravine în mod clar intenþiei legiuitorului. Prin urmare, aceste elemente
trebuie sã vizeze conduita judecãtorului
sau alte aspecte obiective din situaþia de
fapt, iar nu simplul fapt cã judecãtorul este
chemat sã aprecieze asupra propriei
culpe, deºi, în opinia noastrã, chiar ºi
acest fapt în sine dezvãluie premisele
clare ale unei lipse de imparþialitate.
Totodatã, aºa cum corect s-a subliniat
recent, o asemenea contestaþie are slabe
ºanse sã fie admisã, întrucât existã riscul
ca în paralel sau ulterior admiterii unei
astfel de contestaþii (motivul 1 sau 4)
împotriva magistratului în cauzã sã fie
declanºatã o procedurã disciplinarã în
temeiul art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/
2004 privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor. Prin urmare, existã o mare
probabilitate ca judecãtorul în cauzã sã
fie reticent în a recunoaºte propria culpã
în tergiversarea procedurii.1025

1024 M. Dinu, Contestaþia privind tergiversarea
procesului în NCPC, disponibil la pagina web http:/
/www.juridice.ro/229205/contestatia-privindtergiversarea-procesului-in-ncpc.html (accesat

15.06.2014).
1025 B. Ramaºcanu, op.cit., p. 362, nota de
subsol nr. 42.
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De asemenea, având în vedere
competenþa magistratului învestit cu
soluþionarea litigiului în curs, existã toate
ºansele ca în practicã sã se recurgã
destul de rar la aceastã instituþie, de
vreme ce partea se poate teme de
eventuale repercusiuni pe care le-ar
suporta în cazul de admitere a contestaþiei
sau a plângerii împotriva soluþiei date
contestaþiei. Ne referim cu precãdere la
motivul de la pct. 1 al art. 522 alin. 2
C.pr.civ., cât priveºte nepronunþarea
hotãrârii în termen. În aceastã situaþie,
partea aºteaptã soluþia instanþei ºi ar
putea sã fie intimidatã de iminenþa unei
soluþii nefavorabile, mai ales având în
vedere eventualele repercusiuni disciplinare ce se pot crea asupra magistratului,
dupã cum am arãtat.
Aºadar, de lege ferenda, deºi plângerea împotriva soluþiei date cu privire la
contestaþie este devolutivã1026, considerãm cã se impune reglementarea competenþei unui alt magistrat pentru soluþionarea acestei contestaþii, preluând
modelul altor state  de pildã, Bulgaria,
stat care, conform art. 255 din Codul de
procedurã civilã, a reglementat competenþa de soluþionare a unei astfel de
contestaþii în favoarea instanþei ierarhic
superioare.
Prin urmare, cântãrind elementele de
real progres ºi dezavantajele acestui
remediu pus la dispoziþie de legiuitor,
tragem concluzia cã, deºi este susceptibil
de anumite critici privind eficienþa, pânã
la proba contrarã, poate fi considerat un
remediu efectiv, în sensul art. 13 ºi al art.
6 din Convenþie privind încãlcarea
termenului rezonabil. Bineînþeles, va
rãmâne practicii judiciare sarcina de a
tranºa dacã acest remediu este doar unul
formal sau cu ºanse reale de succes, cãci
eficienþa în fapt a remediului este primul
element dupã care se ghideazã Curtea.

În legãturã cu acest remediu, în opinia
noastrã, se mai pot ridica patru probleme
cu relevanþã pentru judecãtorul naþional :
(i) dacã o cerere introdusã pe rolul Curþii,
având ca obiect nerespectarea termenului
rezonabil, în cazul unui litigiu început
anterior intrãrii în vigoare a Codului de
procedurã civilã, în care reclamantul nu
a recurs la contestaþie pentru tergiversarea procesului, poate fi respinsã ca
inadmisibilã pentru neparcurgerea
tuturor cãilor de atac interne; (ii) dacã o
cerere introdusã pe rolul Curþii, având ca
obiect nerespectarea termenului
rezonabil, în cazul unui litigiu început
ulterior intrãrii în vigoare a Codului de
procedurã civilã, în care reclamantul nu
a recurs la contestaþie pentru tergiversarea procesului, poate fi respinsã ca
inadmisibilã pentru neparcurgerea
tuturor cãilor de atac interne; (iii) dacã
reclamantul dintr-o cerere introdusã pe
rolul Curþii, având ca obiect nerespectarea termenului rezonabil, în cazul unui
litigiu început ulterior intrãrii în vigoare a
Codului de procedurã civilã, în care a
recurs la contestaþie pentru tergiversarea
procesului ºi i s-a admis contestaþia, mai
poate, totuºi, avea calitatea de victimã
în faþa instanþei europene; (iv) dacã
reclamantul dintr-o cerere introdusã pe
rolul Curþii, având ca obiect nerespectarea termenului rezonabil, în cazul unui
litigiu început ulterior intrãrii în vigoare a
Codului de procedurã civilã, în care a
recurs atât la contestaþie pentru tergiversarea procesului, cât ºi la acþiune în
rãspunderea civilã a statului ºi ambele
cereri s-au admis, mai poate, totuºi, avea
calitatea de victimã în faþa instanþei
europene.
Cât priveºte prima chestiune, este
important de menþionat cã procedura
contestaþiei privind tergiversarea

1026 M. Tãbârcã, Drept procesual civil, Vol.2 
Procedura contencioasã în faþa primei instanþe.

Procedura necontencioasã judiciarã. Proceduri
speciale, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2013, p. 523.
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procesului nu este aplicabilã proceselor
începute anterior intrãrii în vigoare a
Codului de procedurã civilã. Aceasta
deoarece, potrivit normelor tranzitorii
cuprinse la art. 24 C.pr.civ., dispoziþiile
legii noi de procedurã se aplicã numai
proceselor ºi executãrilor silite începute
dupã intrarea acesteia în vigoare. În
acelaºi sens, art. 25 C.pr.civ. stipuleazã
cã procesele în curs de judecatã
începute sub legea veche rãmân supuse
acelei legi. Jurisprudenþa instanþelor este
unanimã în acelaºi sens, cu aceleaºi
argumente.1027 Prin urmare, sub acest
aspect, Curtea s-a pronunþat1028, statuând
cã prevederile art. 522 C.pr.civ. nu
reprezintã un remediu efectiv pentru
pãrþile sau procurorul dintr-un proces
început anterior intrãrii în vigoare a
Codului de procedurã civilã, din moment
ce prevederile Codului de procedurã civilã
nu se aplicã procedurilor în curs sau celor
finalizate, ci doar procedurilor demarate
dupã data de 15 februarie 2013. Prin
urmare, este evident faptul cã o cerere
adresatã Curþii având ca obiect
nerespectarea termenului rezonabil nu
poate fi respinsã ca inadmisibilã, de
vreme ce, într-un litigiu anterior intrãrii în
vigoare a Codului de procedurã civilã,
reclamantul nu putea uza de prevederile
art. 522.
Referitor la a doua chestiune, odatã
ce am stabilit cã remediul acceleratoriu
reglementat de legiuitor poate fi considerat efectiv (pânã la un moment ulterior,
dacã practica va dovedi contrariul), regula
ar fi în sensul cã partea trebuie sã
epuizeze toate cãile disponibile la nivel
intern înainte de a se adresa Curþii, deci
inclusiv acest remediu, în caz contrar
cererea fiind respinsã ca inadmisibilã.
Totuºi, considerãm cã aceastã regulã
nu poate fi absolutizatã, trebuind apreciat

în concret, de la caz la caz, în ce mãsurã
recurgerea la contestaþia pentru tergiversarea procesului ar fi putut rezolva
problema întârzierii. Or, dupã cum reiese
din reglementare, pentru unele situaþii
acest rãspuns pare a fi negativ: de pildã,
contestaþia privind tergiversarea procesului nu rezolvã situaþia unui reclamant
dintr-o acþiune civilã al cãrei curs este
suspendat pânã la soluþionarea unei
acþiuni penale conduse defectuos. De
asemenea, dacã în cursul unui proces
care deja treneazã de mult timp se
dispune casare cu rejudecare, contestaþia
privind tergiversarea procesului nu poate
fi formulatã împotriva unei astfel de soluþii
care nu este oportunã cât priveºte
respectarea cerinþei termenului rezonabil.
Totodatã, contestaþia privind tergiversarea procesului nu poate fi formulatã în
cazurile de gestionare greºitã a cauzei,
în care totuºi nu existã perioade de
inactivitate  de pildã, instanþa audiazã
sute de martori fãrã a fi fost necesarã
audierea acestora.
Nu în ultimul rând, poate cel mai
important, cãci situaþia aceasta se
regãseºte cel mai des în practica
instanþelor: acest remediu nu este viabil
pentru situaþia în care întârzierile se
datoreazã unor elemente obiective, de
ordin administrativ  lipsa logisticii (a
sãlilor de ºedinþã), lipsa de resurse umane
(numãrul insuficient de magistraþi, grefieri)
 elemente care de altfel, nu s-au
schimbat în urma intrãrii în vigoare a
Codului de procedurã civilã, presupunând
reforme administrative ºi investiþii masive.
Or, în astfel de situaþii contestaþia ºi, la
rândul sãu, plângerea, vor primi soluþia
respingerii, din lipsã de alte alternative
practice de gestionare a procesului. Or,
toate aceste ipoteze indicate cu titlu
exemplificativ ºi sunt permanent analizate

1027
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Secþia I
civilã, decizia nr. 3999 din 25 septembrie 2013,
disponibilã la www.scj.ro.

par.122.

1028

&Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 2/2014

Vlad ºi alþii c. României, anterior citatã,

de cãtre Curte, potrivit jurisprudenþei
sale,1029 spre a se orienta dacã s-au
epuizat sau nu cãile interne disponibile.
Prin urmare, ca o concluzie, deºi acest
remediu are o consacrare legislativã, el
nu va fi perceput în toate situaþiile ca o
cale de atac existentã în dreptul intern ºi,
prin urmare, neparcurgerea sa nu va
atrage inadmisibilitatea cererii adresate
Curþii, orientarea fiind una în concret, ce
presupune verificarea compatibilitãþii
remediului cu particularitãþile fiecãrei
speþe.
Cât priveºte cea de-a treia problemã
identificatã, nu întotdeauna admiterea
contestaþiei conduce la pierderea calitãþii
de victimã în faþa Curþii. Astfel, dacã, în
ciuda admiterii contestaþiei, procesul a
trenat o lungã perioadã de timp, reclamantul se va putea prevala în faþa
instanþei europene de nerespectarea
termenului rezonabil. Cât timp la nivel
naþional nu existã o practicã jurisprudenþialã unitarã în privinþa remediului
compensatoriu  dupã cum am arãtat 
reclamantul va fi considerat a fi parcurs
toate remediile interne disponibile la nivel
intern ºi va avea calitatea de victimã în
faþa instanþei europene. De asemenea,
ne-am putea imagina ºi situaþia în care o
astfel de contestaþie se admite într-un
litigiu aflat în faza recursului, ºi totuºi
instanþa nu dispune mãsurile ce se impun.
Or, în acest caz, se observã cã situaþia
reclamantului nu a fost cu nimic amelioratã, cãci întârzierea se va produce în
continuare, iar aceastã criticã nu ar mai
putea fi invocatã pe calea revizuirii decât
în cazul prevãzut la art. 509 pct. 4
C.pr.civ., adicã în mãsura în care, urmare
a admiterii contestaþiei, s-a iniþiat ºi
finalizat cu succes o acþiune disciplinarã
1029

87-88.

1030
1031

Finger c. Bulgariei, anterior citatã, par.
A se vedea, supra, pct. 23, a doua liniuþã.
Ibidem, par. 214.

împotriva magistratului.
În fine, referitor la ultima problemã,
considerãm cã, într-un asemenea caz,
reclamantul îºi poate menþine calitatea de
victimã într-o singurã situaþie : despãgubirile acordate de instanþele naþionale
nu au fost rezonabile. Astfel, în ciuda
marjei de apreciere pe care o au instanþele naþionale la stabilirea despãgubirilor
(care nu trebuie sã fie egale cu cele acordate de Curte), dupã cum am menþionat1030, Curtea a stabilit cã despãgubirea
acordatã trebuie sã fie rezonabilã. În caz
contrar, reclamantul îºi menþine calitatea
de victimã în faþa instanþei europene.
De pildã, Curtea a apreciat cã suma
acordatã de instanþele italiene pentru
durata excesivã a procedurilor interne 
reprezentând 10% din cuantumul indemnizãrilor pe care instanþa europeanã le
acordã în cauze similare1031, respectiv
14%1032, a condus la încãlcarea art. 6 sub
aspectul termenului rezonabil. Din acest
motiv, considerãm cã, deºi instanþele
naþionale nu au obligaþia de a se ghida în
funcþie de sumele acordate de Curte cu
titlu de despãgubire, recomandabil ar fi
sã o facã  nu dispunând acordarea unor
sume egale, dar rezonabile, prin raportare
la acele sume, pentru a evita posibile
condamnãri pe viitor.
Astfel, citãm, cu titlu de exemplu, o
sentinþã a Tribunalului Bucureºti1033, în
care instanþa a obligat Primãria Municipiului Bucureºti la plata, cu titlu de despãgubiri, a sumei de 5.000 euro, cu motivarea cã în ceea ce priveºte notificarea
nr. 711/2001 (referitoare la proceduri de
restituire  n.n.), pârâta nu ºi-a îndeplinit
nici pânã în prezent obligaþiile stabilite de
Legea nr. 10/2001 ºi cea dispusã de
instanþã prin sentinþã civilã (...), supunând
1032 Cocchiarella c. Italiei, nr. 64886/01, 29
martie 2006, Rec. 2006-V, par. 106.
1033 Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 1567, pronunþatã la 17.09.2013,
nepublicatã.
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reclamantul unei stãri de incertitudine
timp de 13 ani. La aprecierea cuantumului prejudiciului moral, instanþa a þinut
cont de faptul cã reclamanþii au fost
obligaþi sã aºtepte ani de zile sã îºi
valorifice dreptul, precum ºi de atitudinea
pârâtului, care nu a rãspuns solicitãrii de
a rezolva în mod adecvat ºi în termen
rezonabil, conform art. 6 par. 1 din Convenþie, cererea reclamantului, nici dupã
pronunþarea unei hotãrâri judecãtoreºti în
acest sens. Aºadar, în aceastã cauzã,
apreciem cã despãgubirea acordatã de
instanþã a fost suficientã pentru ca, pe
viitor, reclamantul sã îºi piardã calitatea
de victimã în faþa Curþii, într-o cerere
privind nerespectarea termenului
rezonabil.
Prin urmare, nu în toate cazurile în
care atât o contestaþie privind tergiversarea procesului, cât ºi o acþiune în
rãspunderea civilã delictualã a statului
pentru încãlcarea termenului rezonabil
s-au admis, reclamantul îºi pierde
calitatea de victimã în faþa Curþii  din nou,
rãspunsul se apreciazã de la caz la caz,
în funcþie de suma acordatã de instanþa
naþionalã cu titlu de despãgubire.
III. Riscurile necesitãþii de asigurare
a respectãrii termenului rezonabil
Dupã cum am menþionat, pentru
judecãtorul naþional, respectarea
termenului rezonabil este o necesitate
impusã atât de dreptul intern  Codul de
procedurã civilã, cât ºi de standardul
convenþional. Totuºi, având în vedere
dorinþa de a asigura acest standard,
considerãm cã se impun a fi cântãrite
atent de judecãtorul naþional ºi
urmãtoarele douã riscuri: (i) riscul de a
acþiona ultra vires, cu nesocotirea textelor
legale; (ii) riscul de a da naºtere unei
practici judiciare divergente pe aceeaºi

1034 Tribunalul Bucureºti, Secþia a IV-a civilã,
sentinþa civilã nr. 339, pronunþatã la 12.03.2010,

problemã de drept, creând premisele
încãlcãrii art. 6 din Convenþie cât priveºte
necesitatea de existenþã a unei
jurisprudenþe unitare la nivel naþional. În
cele ce urmeazã, vom detalia aceste
riscuri cu exemple din practica instanþelor
române, spre a demonstra echilibrul greu
de atins între cele trei obiective:
respectarea exigenþei termenului rezonabil, a legislaþiei naþionale, precum ºi a
art. 6 din Convenþie referitor la jurisprudenþã unitarã.
Astfel, cât priveºte primul risc
identificat, existã tendinþa în practicã de
a se nesocoti prevederile legale cu scopul
asigurãrii termenului rezonabil, invocându-se aplicarea cu prioritate a
prevederilor convenþionale, deºi prevederile legale nu contravin acestora ºi,
deci, art. 20 din Constituþie nu ar fi
aplicabil.
În acest sens, cu titlu de exemplu,
într-un litigiu întemeiat pe prevederile
Legii nr. 10/2001 1034 , s-a solicitat
obligarea Primãriei Municipiului Bucureºti
(în continuare, PMB) la emiterea unei
dispoziþii de restituire, precum ºi transmiterea directã a unui dosar administrativ
cãtre Comisia Centralã pentru Stabilirea
Despãgubirilor, fãrã exercitarea controlului de legalitate de cãtre Prefecturã, pe
motiv cã notificarea a fost lãsatã
nesoluþionatã timp de 3 ani de cãtre PMB.
În susþinerea acþiunii, reclamantul a arãtat
cã transmiterea dosarului cãtre Prefecturã
ar presupune o încãlcare a termenului
rezonabil. Instanþa a admis acþiunea,
dispunând obligarea PMB la emiterea
dispoziþiei motivate privind propunerea de
acordare a mãsurilor reparatorii prin
echivalent constând în despãgubiri. De
asemenea, a obligat PMB sã înainteze
direct dosarul cãtre Comisia Centralã
pentru Stabilirea Despãgubirilor, (...)

disponibilã la www.legeaz.net.
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având în vedere perioada de timp
însemnatã scursã de la formularea notificãrii fãrã a fi fost soluþionatã.
Din punctul nostru de vedere, hotãrârea contravine prevederilor legale ºi,
mai mult, implicã o substituire a instanþei
în exercitarea atribuþiilor Prefecturii :
instanþa, practic, analizând ea însãºi
calitatea de persoanã îndreptãþitã la
restituire a reclamantului, a dispus obligarea PMB la emiterea dispoziþiei ºi a
considerat inutil un control de legalitate
din partea Prefecturii, considerând cã un
control judecãtoresc l-a substituit. Or,
dupã cum a reþinut Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie1035, Înlãturarea unor dispoziþii
legale din dreptul intern nu poate avea
loc decât în contextul prioritãþii blocului
de convenþionalitate, sens în care sunt ºi
dispoziþiile art. 11 ºi art. 20 din Constituþia
României, dupã cum, anumite pretenþii
concrete ar putea fi formulate, invocându-se direct Convenþia ºi jurisprudenþa creatã în aplicarea sa, în contextul
unui vid legislativ în dreptul naþional
(absenþa cãilor de recurs interne sa a
dreptului la un recurs efectiv  art. 13 din
Convenþie), în domeniul drepturilor sau
intereselor legitime pentru proteguirea
cãrora, un resortisant al unui stat membru
al Convenþiei, solicitã antrenarea mecanismului judiciar naþional. Or, în sistemul
românesc s-a creat cadrul legal pentru
realizarea drepturilor recurentului reclamant: stabilirea ºi plata despãgubirilor Titlul VII din Legea nr. 247/2005, iar, în
ciuda faptului cã s-a reþinut, în jurispru-

denþa Curþii 1036, ca sistemul nu este
efectiv, acest lucru nu autorizeazã instanþa sã efectueze un salt peste prevederile
legislative, ci implicã o intervenþie a
legiuitorului. Pentru încãlcarea termenului
rezonabil, reclamantul poate uza de un
remediu compensatoriu  o eventualã
acþiune în rãspundere civilã delictualã a
PMB, dar instanþa nu poate eluda
prevederile legale.
Din fericire, însã, decizia este minoritarã, practica dominantã a Tribunalului
Bucureºti1037 fiind în sensul de respingere
ca neîntemeiate a unor cereri având ca
obiect transmiterea directã a dosarului
administrativ cãtre Secretariatul Comisiei
Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor
fãrã exercitarea controlului de legalitate.
Motivarea oferitã1038 este aceea cã, deºi
nefuncþionalitatea sistemului de restituire
a fost reþinutã de CEDO,1039 acest fapt
atrage obligaþia pentru stat de a-l face sã
funcþioneze, iar nu obligaþia pentru
instanþe de a legifera, punând în locul
mãsurilor legale unele jurisprudenþiale,
pentru cã acest lucru presupune depãºirea funcþiilor jurisdicþionale (...) legea
este un act de suveranitate, iar o decizie
este doar un act de jurisdicþie.
Aceeaºi problemã poate fi reþinutã în
cazul unor instanþe1040 care, probabil, tot
din dorinþa de a asigura respectarea unui
termen rezonabil, au procedat ele însele
la stabilirea despãgubirilor în temeiul Legii
nr. 10/2001, ceea ce exceda competenþei
acestora. Alte instanþe 1041 , însã, au
procedat în sens contrar, conform legii,

1035
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Secþia
civilã ºi de proprietate intelectualã, decizia civilã nr.
6045 din 12 noiembrie 2010, disponibilã la
www.scj.ro.
1036 Maria Atanasiu ºi alþii c. României, nr.
30767/05 ºi 33800/06, 12 octombrie 2010; Faimblat
c. României, nr. 23.066/02, 13 ianuarie 2009.
1037 Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 1531/12.09.13, nepublicatã;
Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã, sentinþa
civilã nr. 1147/30.05.13, nepublicatã; Tribunalul

Bucureºti, Secþia a III-a civilã, sentinþa civilã nr. 715/
01.04.13, nepublicatã.
1038 Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 223/01.02.2013, nepublicatã.
1039 Maria Atanasiu ºi alþii c. României, anterior
citatã; Faimblat c. României, anterior citatã.
1040 Judecãtoria Braºov, sentinþa civilã
nr.11896/2010, disponibilã la www.legeaz.net.
1041 Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 223/01.02.13, nepublicatã.
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respingând cererea de acordare a
despãgubirilor cu motivarea conform
cãreia: deºi PMB a nesocotit prevederile
art. 6 în privinþa termenului rezonabil (în
cauzã, notificarea formulatã de reclamanþi
în anul 2001 nu fusese încã soluþionatã
de PMB, n.n.), instanþa nu poate stabili
ea însãºi cuantumul despãgubirilor, cãci,
urmare a modificãrilor si completãrilor
aduse Legii nr. 10/2001, prin Legea nr.
247/2005, competenþa privind modalitatea de acordare ºi stabilire a cuantumului masurilor reparatorii, revine Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despãgubirilor. În acelaºi sens1042, s-a afirmat
cã menþiunile din cauza Maria Atanasiu
ºi alþii c. României, ºi Faimblat c.
României nu pot constitui temei pentru ca
instanþa sã preia atribuþiile Comisiei
Centrale. Prin urmare, în ultimele douã
exemple citate, considerãm cã instanþele
au procedat corect în ceea ce priveºte
gestiunea necesitãþii de a asigura un
termen rezonabil ºi cerinþa de a acþiona
legal, care este deopotrivã la fel de
importantã, cãci asigurã principiul
securitãþii juridice ºi previzibilitãþii.
Cel de-al doilea risc identificat 
riscul de jurisprudenþã neunitarã, este, în
esenþã, un corolar al primului : instanþele
ca urmare a acþiunii ultra vires, ajung la
soluþii diferite, în dezlegarea aceleiaºi
probleme de drept, faþã de acele instanþe
care respectã prevederile legale. În
speþele expuse, acest risc nu a reprezentat, însã, o problemã de nerespectare
a art. 6, cât priveºte necesitatea de
practicã unitarã, întrucât instanþele de
apel sau de recurs au avut, din fericire, o
abordare constantã, casând hotãrârile în
cauzã.
Astfel, Curtea a statuat, în jurisprudenþa sa, faptul cã soluþiile naþionale
divergente constituie, prin natura

1042

Tribunalul Bucureºti, Secþia a III-a civilã,
sentinþa civilã nr. 1564/17.09.13, nepublicatã.

lucrurilor, consecinþa inerentã a oricãrui
sistem judiciar bazat pe un ansamblu de
jurisdicþii de fond1043, acest fapt în sine
necontravenind art. 6, cât timp jurisprudenþa instanþelor de control asigurã
uniformitatea. Prin urmare, în exemplele
citate, acest aspect nu a reprezentat o
problemã, dar apreciem cã, în mãsura în
care judecãtorii naþionali de la instanþele
de control nu ar reuºi sã gestioneze corect
necesitatea de a asigura termenul
rezonabil al procedurii ºi obligaþia de
acþiona legal, cu respectarea competenþei, s-ar putea da naºtere unei
jurisprudenþe care sã încalce art. 6 din
Convenþie pentru caracterul neunitar.
Concluzii
Este indiscutabil cã asigurarea termenului rezonabil, în conformitate cu standardul convenþional, ar trebui sã reprezinte una dintre principalele preocupãri
atât ale judecãtorului naþional, cât ºi ale
legiuitorului român, datã fiind tendinþa de
creºtere a volumului de activitate al
instanþelor. Totuºi, aceastã provocare
trebuie gestionatã de cãtre judecãtorul
naþional foarte atent, pentru a nu cãdea
în capcana celor douã riscuri identificate,
conducând astfel la o nouã încãlcare a
art. 6 din Convenþie, de aceastã datã prin
crearea de jurisprudenþã neunitarã.
Reglementând contestaþia privind
tergiversarea procesului în materie civilã,
apreciem cã legiuitorul român a fãcut un
pas important, menit a responsabiliza
judecãtorii, atrãgându-le atenþia asupra
necesitãþii de respectare a principiului
celeritãþii procedurilor judiciare. De
asemenea, dupã cum am arãtat, considerãm cã procedura reglementatã reprezintã un remediu efectiv în sensul art. 6
par. 1 raportat la art. 13 din Convenþie,

1043

Pãduraru c. României, nr. 63252/00, par.
98, ECHR 2005-XII.
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întrunind cel puþin formal cerinþele ce se
desprind din jurisprudenþa Curþii.
Bineînþeles, practica, pe baza unor situaþii
de fapt concrete, va demonstra dacã
aceastã procedurã are o eficienþã în fapt.
În cazul în care se va dovedi cã
aceasta reprezintã doar o procedurã

formalã, va reveni legiuitorului sau
jurisprudenþei sarcina de a contura un
remediu efectiv, folosind jurisprudenþa
Curþii, cãci Dreptul este obligat sã
însoþeascã viaþa; pentru a o domina,
trebuie s-o slujeascã; pentru a o sluji,
trebuie sã i se plece.1044

1044
I. Micescu, Curs de drept civil, Ed. All Beck,
Bucureºti, 2000, p.47.
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