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Legea nr. 87 a fost adoptată la 21 aprilie 2011 şi a 
intrat în vigoare la 1 iulie 2011. Scopul ei este institu-
irea unui recurs intern efectiv pentru remedierea în-
călcării termenului rezonabil în procesul de judecare 
a cauzelor sau în procesul de executare a hotărârilor 
judecătoreşti. Aceasta are un caracter novator pentru 
legislaţia procesuală a Republicii Moldova:

– atribuie în competenţa instanţelor de judeca-
tă a Curţii de Apel Chişinău litigiile privind 
respectarea termenului rezonabil în proce-
sul de judecare a cauzelor şi compensarea 
prejudiciului cauzat pentru această încălca-
re – art. 28 al.(1), art.33 al. (1) CPC) recurs 
compensator;

– prevede dreptul participanţilor la proces de 
a depune cereri pe parcursul examinării cau-
zei în faţa instanţelor judecătoreşti în scopul 
accelerării procesului, dacă există premise 
de încălcare a termenului rezonabil (recur-
sul accelerator, art.192 CPC şi art.20 CPP);

– atribuie în competenţa instanţelor de jude-
cată litigiile privind respectarea termenului 
rezonabil în procesul de executare a hotărâ-
rilor instanţelor judecătoreşti şi compensa-
rea prejudiciului cauzat prin această încăl-
care (art. 28 CPC);

– modifi că şi completează criteriile de apreciere 
a termenului rezonabil, stabilite pentru pro-
cedura civilă, penală şi de executare (art.192 
CPC, art.20 CPP, art.259 CPP, art. 70 CE);

– scuteşte părţile de plata taxei de stat în pri-
cinile care apar în legătură cu examinarea 
cauzelor de instanţele de judecată în termen 
rezonabil şi executarea documentelor execu-
torii în termen rezonabil (art. 85 CPC, art.4 
alin.(1) din Legea cu privire la taxa de stat);

– prevede termene speciale de examinare pen-
tru litigiile privind repararea prejudiciului 
cauzat prin încălcarea termenului rezonabil 

Legislaţia şi practica naţională în domeniul 

respectării termenului rezonabil. 

Aspecte procedurale: stabilirea termenului rezonabil, 

soluţionarea cauzelor în baza Legii nr. 87.

Domnica Manole, 
judecător la Curtea de Apel 
Chișinău

În procedura Curţii de Apel Chişinău, pe 
parcursul anului 2011, au fost înregistrate 
149 de dosare la categoria respectivă, dintre 
care au fost examinate 29, respinse –  22, ad-
mise – 7, strămutate după competenţă – 22, 
scoase de pe rol – 3, restituite – 15, încetate – 4. 
În primele trei luni ale anului 2012, au fost în-
registrate 119 dosare la categoria respectivă, 
dintre care examinate – 1, respinse – 1, admise 
– 1, strămutate după competenţă – 6, scoase 
de pe rol – 1, restituite – 5.

în procesul de examinare a cauzelor sau de 
executare a hotărârilor instanţelor judecăto-
reşti (art. 268 CPC);

– în scopul evitării tergiversării şi al accele-
rării executării hotărârilor judecătoreşti pe 
cauze privind compensarea prejudiciului 
cauzat prin încălcarea termenului rezonabil 
de judecare a cauzelor sau de executare a 
hotărârilor judecătoreşti, instituie obligaţia 
instanţei de judecată – în cazurile în care sta-
tul apare în calitate de debitor – de a expedia 
titlul executoriu din ofi ciu autorităţii compe-
tente de executarea hotărârii respective (art. 
15 alin. (2) lit. e).

Astfel, prevederile Legii nr. 87 instituie un meca-
nism clar prin care persoanei interesate i se asigură 
două posibilităţi: de a solicita atât urgentarea pro-
cedurilor (recursul accelerator), conform art. 192 
CPC, cât şi de a încasa compensaţii pentru preju-
diciul cauzat prin încălcarea termenului rezonabil 
în procesul de examinare a cauzelor (recurs com-
pensator) sau de executare a hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti.

Până la adoptarea Legii nr. 87, legislaţia în vi-
goare nu reglementa expres posibilitatea compen-
sării de către stat a prejudiciului cauzat prin încălca-
rea termenului rezonabil în procesul de examinare 
a cauzelor sau de executare a hotărârilor instanţelor 
judecătoreşti. Cauzele, până la adoptarea Legii nr. 
87, puteau fi  soluţionate prin aplicarea directă a pre-
vederilor Convenţiei Europene pentru Drepturile 
Omului (art. 6 CEDO) , care este prioritară în apli-
care. Normele Legii nr. 87 instituie pentru ambele 
tipuri de litigii doar două grade de jurisdicţie – fon-
dul şi recursul, modalitate explicabilă prin faptul că 
executarea hotărârilor judecătoreşti este apreciată 
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de CEDO ca o continuare a procesului de examina-
re, iar fi nalizarea acestuia reprezintă o prioritate. 

Conform art. 1 al. 2 din Legea nr. 87, aplicarea şi 
interpretarea termenilor din prezenta lege se fac prin 
prisma legislaţiei naţionale, a prevederilor Conven-
ţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale şi a jurisprudenţei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

Referitor la respectarea termenului rezonabil în 
procesul de judecare a cauzelor, problema nu com-
portă în prezent un caracter sistemic, totuşi recen-
tele hotărâri ale Curţii Europene în cauzele Mazepa, 
Cravcenco, Deservire SRL etc., în care aceasta a con-
statat încălcarea art. 6 din Convenţie sub aspectul 
neglijării termenului rezonabil de examinare a cau-
zelor în instanţa de judecată, obligă Republica Mol-
dova la acţiuni atât în vederea executării hotărârilor 
în privinţa persoanelor vizate, reclamanţi la CEDO 
(măsuri de ordin individual), cât şi în aspect pre-
ventiv – adoptarea şi implementarea unor legi prin 
care s-ar urmări scopul evitării, în viitor, a unor con-
damnări similare (măsuri de ordin general).

Legea nr. 87 impune o responsabilitate sporită a 
judecătorilor la examinarea cauzelor, obligă statul la 
perfecţionarea legislaţiei, iar soluţionarea cauzelor 
a scos la iveală un şir de defi cienţe ale sistemului 
juridic.

Cerinţa Convenţiei în art. 6 este ca examinarea 
cauzei să se facă într-un termen rezonabil. Această 
prevedere trebuie raportată la fi ecare caz în parte, 
luând în considerare durata procedurii, natura pre-
tenţiilor, complexitatea procesului, comportamen-
tul autorităţilor competente şi al părţilor, difi cul-
tatea dezbaterilor, aglomerarea rolului instanţei şi 
exercitarea căilor de atac.

Vom remarca faptul că Republica Moldova 
a pierdut mai multe cauze în faţa Înaltei Curţi pe 
motiv de încălcare faţă de reclamanţi a termenului 
rezonabil. Printre aceste hotărâri se numără urmă-
toarele cauze:

- Mazepa contra Moldovei – hotărâre din 
10.05.2007, defi nitivă din 10.08.2007 (cererea 
nr. 1115/02);

-  Cravcenco contra Moldovei – hotărâre din 
15.01.2008, defi nitivă din 15.04.2008 (cererea 
nr. 13012/02);

- Boboc contra Moldovei – hotărâre din 
04.11.2008, defi nitivă din 04.02.2009 (cererea 
nr. 27581/04);

- Cauza Pânzari contra Moldovei – Hotărâre 
din 04.11.2008 (Cererea nr.27516/04) etc. 

În cazul înaintării în instanţele naţionale a unor 
cereri cu privire la încălcarea termenului rezonabil şi 
repararea prejudiciului moral, acţiunea va fi  înainta-
tă împotriva statului, reprezentat în instanţa de jude-
cată de către Ministerul Finanţelor. Pentru intentarea 
acţiunii de reparare a prejudiciului cauzat, cererea de 
chemare în judecată se va depune potrivit regulilor 
stabilite de legislaţia procesuală civilă, care va fi  exa-

minată de un alt complet de judecată decât cel care a 
examinat cauza în care se pretinde încălcarea.

Termenul de depunere

Cererea de chemare în judecată în cauzele în care 
se pretinde încălcarea termenului rezonabil de jude-
care a cauzei poate fi  depusă în cadrul examinării 
cauzei în fond sau în decurs de 6 luni de la intrarea 
în vigoare a ordonanţei procurorului de încetare a 
urmăririi penale, de scoatere de sub urmărire pe-
nală sau a actului judecătoresc de dispoziţie.

Cererea de chemare în judecată în cauzele în care 
se pretinde încălcarea termenului rezonabil de execu-
tare a hotărârii judecătoreşti poate fi  depusă în cursul 
executării actului judecătoresc defi nitiv sau în decurs 
de 6 luni de la încetarea procedurii de executare. 

Important este că pe aceste categorii de cauze 
sarcina probaţiunii privind lipsa încălcării termenu-
lui rezonabil şi lipsa suportării prejudiciului moral 
îi revine Ministerului Finanţelor, iar reclamantului 
îi revine sarcina de a dovedi suportarea prejudiciu-
lui material cauzat prin această încălcare, costurile 
şi cheltuielile de judecată. 

I.  Termenul limită de examinare a cererii de re-
parare a prejudiciului, conform Legii nr. 87 art. 
2 al. 4 (4) este cel mult trei luni de la depunerea 
acesteia. În sensul dat, consider că, ţinând cont de 
acţiunile procesuale ce urmează a fi  întreprinse 
de instanţă în procesul pregătirii cauzei pentru 
examinare – solicitarea raportului din instanţe-
le unde s-a examinat sau se examinează cauza, 
referinţei de la Ministerul Finanţelor pe baza ra-
poartelor -, termenul de trei luni nu este sufi ci-
ent pentru examinarea cauzei. Poate este cazul 
să se revină la termenul dat, în sensul majorării 
lui prin modifi carea Legii nr. 87. De exemplu, 
consider binevenită propunerea că Ministeru-
lui Finanţelor sau, după caz, Ministerul Justiţiei, 
având calitatea procesuală de pârât, ar trebui să 
aibă o subdiviziune specializată pentru examina-
rea cauzelor respective. În afară de aceasta, co-
laboratorii acestei subdiviziuni ar cunoaşte mai 
bine jurisprudenţa CEDO, ceea ce ar permite ana-
liza corectă a criteriilor de apreciere a termenului 
rezonabil şi argumentarea lor în instanţă. 
Din practica actuală, termenul de trei luni se 

încalcă din motivul neprezentării la timp a rapor-
tului instanţei şi a referinţei din partea Ministeru-
lui Finanţelor, care este suprasolicitat cu cereri din 
categoria respectivă, iar reprezentanţii Ministerului 
Justiţiei nu cunosc sufi cient jurisprudenţa CEDO în 
cauzele vizate.

II.  Raportul privind modul de respectare a terme-
nului rezonabil
Conform art. 4 al. 2, 3 din Lege, instanţa de jude-

cată care examinează în fond cauza, organul de ur-
mărire penală, autoritatea implicată în proces sau, 
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după caz, executorul judecătoresc ori autoritatea 
responsabilă de executarea hotărârii judecătoreşti 
prezintă Ministerului Finanţelor un raport motivat 
privind modul de respectare a termenului rezona-
bil şi, după caz, dosarul sau o copie de pe dosar. 
Raportul privind modul de respectare a termenului 
rezonabil se prezintă în scris şi va conţine: nume-
le şi prenumele judecătorului, ale reprezentantului 
autorităţii implicate în proces, ale executorului ju-
decătoresc sau ale reprezentantului autorităţii res-
ponsabile de executarea hotărârii judecătoreşti; date 
despre acţiunile procesuale întreprinse, termenele 
de realizare şi motivarea acestora; date despre ac-
ţiunile procesuale întreprinse în vederea accelerării 
procedurii de judecare, după caz; alte date relevante 
privind respectarea termenului rezonabil.

Din practica examinării cauzelor se constată că 
rapoartele prezentate de instanţă se rezumă la o 
simplă descriere a acţiunilor instanţei în procesul 
examinării cauzei, fără a se analiza sau a se expune 
opinia judecătorului referitor la respectarea terme-
nului rezonabil, care este responsabil de încălcarea 
termenului rezonabil, complexitatea cauzei, condu-
ita părţilor, motivele care au dus la tergiversarea 
examinării cauzei, volumul excesiv al cauzelor, fi -
ind prezentate unele date concrete, numărul dosa-
relor afl ate în procedura judecătorului… Se cere o 
evaluare cu anumite concretizări, pentru a stabili cu 
certitudine dacă instanţa de judecată este sau nu vi-
novată de încălcarea termenului rezonabil.

Totodată, se tergiversează neîntemeiat, uneori, 
şi prezentarea rapoartelor de către instanţele de ju-
decată. Este cunoscut faptul că instanţele de judeca-
tă, mai ales judecătoriile din municipiu şi Curtea de 
Apel Chişinău, au un volum mare de dosare, fapt 
care infl uenţează asupra calităţii actului de justiţie şi 
asupra termenului rezonabil de examinare. Consi-
der că această problemă trebuie scoasă în evidenţă, 
urmând a fi  făcute unele propuneri de reducere a 
volumului de lucru al judecătorului. 

Raportul privind modul de respectare a ter-
menului rezonabil în cauzele civile, pornind de la 
prevederile art. 4 din Legea nr. 87 şi de la juris-
prudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
ar trebui să conţină date cu privire la:
1. termenul general de examinare a cauzei, care ur-

mează a fi  calculat de la data intentării procesului 
civil până la data devenirii hotărârii irevocabile 
în cauza civilă sau, dacă dosarul nu este examinat 
şi se afl ă încă pe rol în instanţa de judecată, să se 
indice data ultimei şedinţe judiciare;

2. părţile în proces, calitatea lor procesuală;
3. obiectul cererii de chemare în judecată, data de-

punerii cererii suplimentare de chemare în ju-
decată, cerinţele suplimentare, data depunerii 
cererii de concretizare a cerinţelor, data depu-
nerii cererii reconvenţionale, dacă a fost depusă, 
obiectul cererii reconvenţionale, în caz de cone-
xare a mai multor cereri – să se indice obiectul 

cererilor, data conexării (datele menţionate în 
acest punct sunt necesare, conform jurispruden-
ţei CEDO, pentru evaluarea complexităţii cau-
zei, care constituie unul din criteriile de consta-
tare a încălcării termenului rezonabil);

4. numărul şi data şedinţelor de judecată care au 
avut loc în procesul examinării cauzei, fi ind men-
ţionate în mod obligatoriu motivele de amânare 
a fi ecărei şedinţe judiciare de către părţile proce-
sului (la acest capitol, pentru a se evita pe viitor 
încălcarea termenului rezonabil de către instanţă, 
este important ca amânarea şedinţelor de jude-
cată, solicitată de părţi, să aibă loc în baza cererii 
părţii, fi ind indicate motivele amânării şi anexate 
în mod obligatoriu la materialele cauzei;

5. acţiunile procesuale întreprinse de instanţa de 
judecată pe parcursul examinării cauzei, etc.:
- audierea martorilor, numărul concret de 

martori, părţile vătămate, dacă este vorba de 
calcularea termenului rezonabil într-un dosar 
penal, audierea specialiştilor, a experţilor; 

- numirea, efectuarea expertizei în cadrul do-
sarului civil, penal, fi ind specifi cate data nu-
mirii expertizei, data remiterii cauzei către 
Centrul de expertiză, termenul fi xat pentru 
efectuarea expertizei, în cazul nerespectării 
termenului de efectuare a expertizei – acţi-
unile procesuale întreprinse de instanţa de 
judecată în vederea urgentării sau respectării 
termenului de efectuare a expertizei, comuni-
cări, interpelarea suplimentară a unor docu-
mente (la capitolul respectiv, consider că, în 
scopul respectării termenului rezonabil, este 
necesar de menţionat că, conform jurispru-
denţei CEDO, rapoartele de expertiză explică 
parţial durata procedurilor rezonabile; 

- alte acţiuni procesuale ale instanţei de judeca-
tă, cum ar fi  interpelările din partea instanţei 
în vederea acumulării unor probe la solicita-
rea părţilor în dosarul civil, în cazul în care se 
solicită concursul instanţei de judecată.

În cauza Mazepa contra Moldovei, Curtea Euro-
peană a accentuat rolul pasiv al instanţei de judecată 
în procesul de efectuare a expertizei, „ ...rapoartele 
de expertiză explică parţial durata procedurilor, ... 
instanţa de judecată nu a întreprins nici o măsură 
pentru a asigura prezentarea la timp a rapoartelor, 
...lipsa de diligenţă în comportamentul experţilor, 
refl ectată prin neprezentarea în şedinţele de judeca-
tă, fără nici o explicaţie, este vizibilă, precum şi omi-
siunea instanţei de a lua măsuri în acest sens...”. 

 Tot în cauza Mazepa contra Moldovei, Curtea a 
statuat: „…Este adevărat că obţinerea rapoartelor de 
expertiză, pe care instanţa judecătorească naţională în 
mod rezonabil le considera necesare pentru adopta-
rea hotărârii, este un factor care explică parţial durata 
procedurilor. Mai mult, efectuarea rapoartelor supli-
mentare a fost solicitată de către părţile în proces”. 
Totuşi, Curtea consideră că instanţele judecătoreşti – 
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care au discreţia de a respinge cererile părţilor cu pri-
vire la efectuarea rapoartelor suplimentare pe care la 
consideră că nu sunt necesare – nu trebuie să permită 
întârzierea nerezonabil de îndelungată a examinării 
cauzei. Curtea reaminteşte că „principala responsa-
bilitate pentru întârzierea datorată opiniilor experţi-
lor este, în cele din urmă, o poartă statul” (a se vedea 
Capuano v. Italy, hotărâre din 25 iunie 1987, Seria A 
nr. 119, p. 14, § 32 şi Ciborek v. Poland, nr. 52037/99, 
§ 55, 4 noiembrie 2003). În acest sens, este, de aseme-
nea, relevant faptul că ambele rapoarte de expertiză, 
din 2003 şi 2004, au fost efectuate de către instituţii de 
stat şi că, după cum se pare, instanţa de judecată nu a 
întreprins nici o măsură pentru a asigura prezentarea 
la timp a rapoartelor. În plus, experţii nu s-au prezen-
tat la şedinţele de judecată cu vreo explicaţie. Lipsa 
de sârguinţă în comportamentul experţilor este vizi-
bilă, precum şi omisiunea instanţei de a lua măsuri 
în acest sens. De asemenea, este surprinzător faptul 
că instanţa judecătorească a considerat necesar să 
dispună întocmirea unui alt raport de expertiză, deşi 
concluziile celor trei rapoarte precedente au fost în 
favoarea reclamantului. Chiar dacă unele rapoarte de 
expertiză ar fi  putut fi  invalidate din cauza unor gre-
şeli procedurale, Curtea consideră că repetarea unor 
astfel de greşeli în cadrul examinării aceleiaşi cauze 
relevă existenţa unor defi cienţe serioase în procedura 
stabilită de stat pentru obţinerea rapoartelor de ex-
pertiză (a se vedea mutatis mutandis, Wierciszewska v. 
Poland, nr. 41431/98, § 46, 25 noiembrie 2003 şi Pa-
vlyulynets v. Ukraine, nr. 70767/01, § 51, 6 septembrie 
2005)”.

III. Hotărârea instanţei de judecată pe cauzele 
civile privind încasarea prejudiciului moral 
pentru încălcarea termenului rezonabil 
Hotărârea instanţei de judecată pe cauzele civile 

privind încasarea prejudiciului moral pentru încăl-
carea termenului rezonabil se adoptă comform re-
gulilor art.241 CPC.

În motivarea hotărârii pe cauzele civile privind 
încasarea prejudiciului moral pentru încălcarea ter-
menului rezonabil se indică:

1) termenul de examinare a cauzei, care ur-
mează a fi  calculat de la data intentării procesului 
civil până la data pronunţării hotărârii sau, în cazul, 
dacă dosarul nu este fi nalizat – până la data exami-
nării cererii privind încasarea prejudiciului pentru 
încălcarea termenului rezonabil.

2) Numărul de şedinţe de judecată, motivul 
amânării procesului şi durata amânărilor. Trebuie 
să fi e analizate probele, dacă sunt, care atestă amâ-
narea şedinţelor din vina sau la cererea părţilor şi 
dacă acestea puteau afecta întreaga durată a proce-
durilor. Urmează de stabilit dacă părţile au infl uen-
ţat sau nu în mod semnifi cativ durata procedurilor.

În sensul dat, urmează de ţinut cont că, conform 
art. 2 al. (2) Legii nr. 87, repararea prejudiciului cau-
zat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în 
termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti se face 
doar în măsura în care încălcarea a avut loc din ca-
uze ce nu pot fi  imputate exclusiv persoanei care a 
depus cererea de reparare a prejudiciului . 

Astfel, în cauza Mazepa contra Moldovei, Cur-
tea a indicat următoarele: „...În ceea ce priveşte 
comportamentul reclamantului, Curtea împărtăşeş-
te doar parţial poziţia Guvernului, precum că el a 
contribuit la durata de examinare a cauzei. Recla-
mantul a solicitat amânarea examinării cauzei de 
şapte ori şi perioada totală a amânărilor, care au 
rezultat în urma demersurilor acestuia, a constituit 
aproximativ şapte luni. Prin urmare, Curtea nu va 
lua în consideraţie aceste şapte luni de întârziere în 
examinarea cauzei şi nici alte trei luni de întârziere, 
care s-au datorat demersurilor lui V. de amânare (a 
se vedea paragraful 19 din hotărârea dată). 

IV. Rezonabilitatea procedurilor 
 în cauza concretă 

Reieşind din jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi prevederilor Legii nr. 87, la 
stabilirea încălcării termenului rezonabil instanţele 
trebuie să ţină cont de următoarele: complexitatea 
cauzei, comportamentul părţilor şi a instanţei de 
judecată, importanţa cauzei pentru reclamant.

La acest aspect, aş menţiona Hotărârea CEDO din 
15 ianuarie 2008, pe marginea cererii nr. 13012/02, 
Cravcenco v. Moldova. În hotărârea nominalizată, 
Curtea reiterează că „...rezonabilitatea duratei pro-
cedurilor trebuie evaluată în lumina circumstanţelor 
cauzei, ţinând cont de următoarele criterii: comple-
xitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi al 
autorităţilor relevante şi importanţa cauzei pentru 
reclamant (a se vedea, printre multe altele, Frydlen-
der v. France [GC], nr. 30979/96, § 43, ECHR 2000-
VII). Conform pct. 50 al aceleiaşi Hotărâri, Curtea nu 
consideră că această cauză a fost difi cilă din punct 
de vedere factologic sau juridic. De fapt, după hotă-
rârea irevocabilă a Curţii Supreme de Justiţie din au-
gust 1998, cauza s-a axat pe executarea acestei hotă-
râri judecătoreşti, care nu necesita o muncă juridică 
sau factologică vastă. Existenţa unui număr mare de 
hotărâri judecătoreşti, la care s-a referit Guvernul, 
în calitate de factor care a complicat cauza, a fost re-
zultatul modului de examinare a cauzei de către in-
stanţele judecătoreşti, şi nu al complexităţii inerente 
a cauzei în sine. Curtea reiterează că, chiar dacă nu 
este în măsură să analizeze calitatea jurisprudenţei 
instanţelor judecătoreşti naţionale, ea consideră că, 
deoarece remiterea cauzelor spre reexaminare este 
tradiţional dispusă ca urmare a erorilor comise de 
către instanţele judecătoreşti inferioare, repetarea 
unor astfel de procedee în cadrul unui set de pro-
ceduri dezvăluie o defi cienţă serioasă în sistemul 
judiciar (a se vedea Wierciszewska v. Poland, nr. 
41431/98, § 46, 25 noiembrie 2003, şi Pavlyulynets 
v. Ukraine, nr. 70767/01, § 51, 6 septembrie 2005)”. 
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Vom sublinia faptul că, conform jurisprudenţei 
CEDO, rejudecarea cauzelor este considerată o de-
fi cienţă serioasă în sistemul judiciar şi nu justifi că 
încălcarea termenului rezonabil.

 Pornind de la jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi de la prevederile Legii nr. 87, 
încălcarea termenului rezonabil trebuie stabilită fo-
losind criterii concrete. Aduc drept exemplu cauza 
X împotriva Ministerului Finanţelor, examinată la 
28 decembrie 2011 de către Curtea de Apel Chişi-
nău. În hotărârea pronunţată, Curtea de Apel a ar-
gumentat încălcarea termenului rezonabil în modul 
următor, citez din hotărâre:

Complexitatea cauzei 

La acest aspect, instanţa de fond în hotărârea sa 
într-o cauză a menţionat că cauza nu este difi cilă din 
punct de vedere factologic sau juridic, nu prezintă 
nici o complexitate, deoarece la dosar participă două 
părţi – reclamantul şi pârâtul, în persoana Primăriei 
şi Consiliului. Din nota informativă prezentată de in-
stanţa de judecată şi din referinţa Ministerului Finan-
ţelor, rezultă că pe dosar n-au fost necesare şi n-au 
fost efectuate acţiuni procesuale complexe, cum ar fi  
chemarea în instanţă a martorilor şi audierea lor, a 
experţilor, a specialiştilor, numirea expertizelor.

Comportamentul părţilor 
şi a instanţei de judecată 

La compartimentul dat, instanţa de fond a Cur-
ţii de Apel, într-o altă cauză, a stabilit că reclaman-
tului său, în persoana reprezentantului, s-a prezen-
tat la toate şedinţele, cauza a fost amânată o singură 
dată – pe 20 iunie – în baza cererii reclamantului pe 
motiv de sănătate. În opinia instanţei, tergiversarea 
cauzei a avut loc din pricina comportamentului pâ-
râtului, care, de fi ecare dată, intervenea cu diferite 
cereri de amânare, dar şi a conduitei instanţei, care 
nu reacţiona cu diligenţa necesară asupra cererilor 
de amânare, invocate de pârât, şi numirea şedinţe-
lor de către instanţă cu intervale între 2 şi 3 luni -, 
ceea ce a fost confi rmat şi prin faptul că, în patru ani 
şi două luni, au avut loc 13 şedinţe de judecată, iar 
audierea părţilor de către instanţa de judecată a avut 
loc abia la 30 septembrie 2011, adică după patru ani 
de zile, când deja era înregistrată cererea reclaman-
tului de încasare a prejudiciului pentru încălcarea 
termenului rezonabil de examinare a cauzei.

În contextul celor expuse, este necesar de menţio-
nat că tergiversarea cauzei nu-i poate fi  imputată păr-
ţii care atacă cu recurs încheierile judecătoriei emise 
în procesul examinării cauzei. Conform jurisprudenţei 
CEDO, cauza Neves E Silva c. Portugaliei, prelungirea 
dezbaterilor judiciare cauzată de calea aleasă de re-
clamant, cu contestarea actelor procedurale ale in-
stanţelor, nu poate să-i fi e imputată acestuia. 

În susţinerea concluziei enunţate, este relevantă 
şi aprecierea CEDO dată în cauza Cenoiu şi alţii vs Ro-

mânia (2010) /cererea 26.036.02 din 04 iulie 2002/ „... re-
iterând jurisprudenţa sa anterioară, Curtea apreciază 
că atitudinea părţilor nu poate explica durata totală a 
procedurii, iar părţii interesate nu i se poate reproşa 
că a folosit diferite căi de atac interne pentru a-şi apă-
ra drepturile. De altfel, instanţele au admis mai multe 
dintre cererile de strămutare sau de recurs (Simon îm-
potriva Franţei, nr. 66053)01 &31, 8 iunie 2004). 

Importanţa cauzei pentru reclamant

La acest capitol în hotărârea sa, prima instanţa a 
susţinut că pentru reclamant cauza este importantă, 
întrucât este vorba de repararea prejudiciului ma-
terial şi moral de la autorităţile publice locale, care 
rezultă din contractele încheiate între părţi, ulteri-
or anulate, şi care au avut ca obiect transmiterea în 
proprietate a unor terenuri, iar în consecinţă i-au ca-
uzat reclamantului prejudiciu material. 

În speţă, instanţa de judecată a Curţii de Apel 
Chişinău a concluzionat, în concordanţă cu juris-
prudenţa CEDO, că examinarea cauzei, care nu este 
fi nalizată, deşi au trecut patru ani şi două luni în 
aceeaşi instanţă, duce inevitabil la încălcarea art. 6 
par.1 CEDO – dreptul la judecarea într-un termen 
rezonabil a cauzei. 

În urma constatării încălcării termenului rezo-
nabil, instanţa de judecată decide acordarea unei 
satisfacţii echitabile din bugetul de stat, în contul 
reparării prejudiciului moral, material, precum şi a 
cheltuielilor de judecată. În acelaşi timp, în mod si-
milar practicii Curţii Europene a Drepturilor Omu-
lui, în unele cazuri instanţa de judecată poate decide 
că simpla constatare a încălcării dreptului constituie 
în sine o satisfacţie echitabilă. 

Prejudiciul cauzat va fi  reparat de către stat, din 
bugetul de stat, indiferent de vinovăţia autorităţii 
publice sau a autorităţii căreia statul i-a delegat atri-
buţii de autoritate publică, şi doar în măsura în care 
această încălcare s-a produs din cauze ce nu pot fi  
imputate exclusiv persoanei care a depus cererea de 
reparare a prejudiciului. 

Ţin să menţionez că legea prevede şi dreptul de 
regres al statului faţă de persoana responsabilă de 
încălcarea termenului rezonabil.

Prin urmare, mărimea compensaţiei va fi  stabili-
tă de instanţa judecătorească în fi ecare caz aparte, în 
funcţie de circumstanţele cauzei, precum şi pornind 
de la pretenţiile invocate de reclamant, de la comple-
xitatea cauzei în cadrul căreia a fost comisă încălca-
rea, comportamentul reclamantului, conduita instan-
ţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, durata 
încălcării şi importanţa procesului pentru reclamant. 

Se atenţionează că, prin Legea pentru mo-
difi carea şi completarea unor acte legislative nr. 
96 din 03.05.2012, publicată în MO nr.135-141/443 
din 06.07.2012, au fost introduse modifi cări în Legea 
nr. 87, ce vor intra în vigoare după trei luni de la 
data publicării.




