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Prin aderarea la cele mai importante acte internaţionale şi regionale - Declaraţia Universală 

a Drepturilor Omului
1
 (DUDO). Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Politice şi Civile

2
, 

Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,
3
 Actul Final de la 

Helsinki
4
, aceasta din urmă fiind o manifestare a acţiunii umane în care. pentru prima dată, 

statele semnatare au recunoscut respectul pentru drepturile şi libertăţile omului drept principiu 

al cooperării si securităţii. Europei - Republica Moldova şi-a manifestat tendinţa spre integrare 

în Comunitatea Europeană, actele citate având un rol decisiv în cunoaşterea şi individualizarea 

drepturilor fundamentale comune fiecărui membru al familiei umane. Aceeaşi idee se regăseşte 

şi într-un document mai recent - Declaraţia de la Berlin
5
 adoptată în legătură cu jubileul de 50 

de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, act prin care s-a constituit Uniunea Europeană, 

declaraţie care a reafirmat principiile şi idealurile ce reflectă spiritul european: Pentru noi, fiinţa 

umană este centrală, demnitatea sa este inviolabilă, drepturile sale sunt inalienabile, iar bărbaţii 

şi femeile sunt egali în drepturi. Noi aspirăm la pace şi la libertate, la democraţie şi la statul de 

drept, la respect şi la responsabilitate, la prosperitate şi la securitate, la toleranţă şi la 

solidaritate". 

Declarându-şi aspiraţia faţă de ideea de integrare în structurile comunităţii europene, 

Republica Moldova s-a obligat să ajusteze legislaţia naţională la standardele internaţionale, 

garantând astfel promovarea proceselor de democratizare a societăţii şi a celor de reformare a 

instituţiilor de drept din republică, precum şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale omului. 

Fiind fixate în Constituţia Republicii Moldova
6
, drepturile fundamentale ale omului, 

proclamate, codificate şi celebrate în majoritatea statelor lumii, pe teritoriul Republicii Moldova 

devin adesea obiect al unor grave şi constante violări.

                                                        
1 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului dm 10.12 1948 Adoptata şi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin 

Rezoluţia 217 A (III) din 10 decembrie 1948. Republica Moldova a aderat la Declaraţie prin HP nr,217-XII dm 28.07.90//T1, 

1998. voi. 1. p. 11-17. 

2 Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice din 16 12 1966 Adoptat la 16 decembrie 1966 la New York. 

Adoptat şi deschis spre semnare de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 Intrat în vigoare la 23 

martie 1967, cf art 49, pentru dispoziţiile cu excepţia celor de la art 41; la 28 martie pentru dispoziţiile de la art 41 Ratificat 

de Republica Moldova prin HP nr.217-XII din 28 07 90. în vigoare pentru Republica Moldova din 26 aprilie 1993//TI, 1998, 

vot.1, p 30-50 

3 Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale Adoptata la Roma la 4 noiembrie 1950. A 

intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Ratificată prin HP nr 1298-XIII din 24 07.97 în vigoare pentru Republica Moldova din 

12 septembrie 1997//TI, 1998, vol.1 p.341. 

4. Actul Final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa din 01.08.1975. Republica Moldova a aderat prin 

Hotărârea Pariamentului nr707 dm 10.09.91 //TI, 1998, voi 1, p.145-201 

5. www.eu2007.de/de/News/download_ docs/Maerz/0324-RAA/Romanian pdf 

6 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 07 94 // MO al Republicii Moldova nr.1. 12.08.1994  
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La modul teoretic, reperele ştiinţifico-umane ale conceptului de drepturi şi libertăţi sunt 

cunoscute şi în Republica Moldova: de la înaltele tribune oficiale chiar se face uz de acest 

concept, dar la nivel de realizare a acestuia standardele drepturilor omului se 

implementează selectiv şi inconsecvent în acest areal geografic. 

Drept indiciu incontestabil al încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

servesc numeroasele dosare pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului. Conform unor surse
7
, Republica Moldova a acumulat penalităţi stabilite 

de CEDO în sumă de peste un milion trei sute de mii de euro. Şi această sumă are 

tendinţa de a se majora zi de zi din simplul motiv că numărul condamnărilor la CEDO este 

în continuă creştere. 

Parlamentul Republicii Moldova, examinând în iulie 2007 Raportul Curţii de Conturi 

privind gestionarea finanţelor publice în 2006, a constatat că, pe parcursul anului 2006, au 

fost înaintate spre achitare titluri executorii emise de instanţele judecătoreşti şi hotărâri 

emise de CEDO în sumă de 7,3 mln. lei, care au fost achitate integral. în comparaţie cu 

2005, cheltuielile totale la acest capitol s-au majorat de 3,2 ori, sau cu 5,0 mln.lei, din care 

cheltuielile pentru achitarea sumelor în baza hotărârilor CEDO au constituit 3,6 mln.lei. 

fiind în creştere faţă de anul precedent de 5,5 ori
8
. 

în aceeaşi lună, Parlamentul Republicii Moldova
9
 a revenit la problema respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului prin prisma hotărârilor pronunţate de 

CEDO contra Republicii Moldova în cadrul audierilor din 19 iulie 2007. Audierile respective 

s-au axat pe ideea realizării Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, 

act în care compartimentul drepturile omului este unul dintre cele 5 la care Republica 

Moldova are probleme. în alocuţiunile lor, reprezentanţii statului, responsabili de 

respectarea drepturilor omului, au rezumat aproape unanim faptul că problema există şi 

că se impune un control riguros în sistemul judiciar: „Instanţele de judecată nu aplică 

suficient jurisprudenţa CEDO
10

", a declarat agentul guvernamental la CEDO, Vladimir 

Grosu. Argumentul agentului a constat în faptul că CEDO a pronunţat în prima jumătate a 

anului curent 24 de hotărâri de condamnare a Republicii Moldova pentru încălcarea 

drepturilor omului. Agentul a mai susţinut că în ultimul timp a crescut numărul 

condamnărilor Republicii Moldova la CEDO în baza art.3 al Convenţiei, articol care 

reclamă condiţiile de detenţie şi maltratarea persoanelor. Numai în prima jumătate a 

anului 2007 CEDO a constatat 6 cazuri de deţinere a unor persoane în stare de arest fără 

motiv sau în mod ilegal.

                                                        
7 www.timpul.md 

8 Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice dm exerciţiul bugetar 2006 aprobat prin 

Hotărârea Curţii de Conturi nr.61 din 28 iulie 2007//MO, anul XIV (2009-3003), nr. 112-116 dm 3 august 2007, 

pag.26- 85 

9. Din alocuţiunea preşedintelui Comisiei parlamentare pentru drepturile omului, Ştefan Secăreanu. in cadrul audierilor 

dm 19 iulie în Parlamentul Republicii Moldova.  

10 Din alocuţiunea agentului guvernamental la CEDO, Vladimir Grosu, in cadrul audierilor din 19 iulie in Parlamentul 

Republicii Moldova. 

http://www.timpul.md/


Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile 

7 

 

 

Valeriu Gurbulea. procuror general, susţine că motivele principale pentru care 

Republica Moldova este condamnată de CEDO „au fost şi vor fi încă mult timp 

neajunsurile practicii de urmărire penală
,
'
,,
. începând cu 1 noiembrie 1998. la CEDO au 

fost depuse peste 2800 de cereri împotriva RM. Până la momentul scrierii acestui Raport, 

CEDO a pronunţat 70 de hotărâri de condamnare a Republicii Moldova. în cele mai multe 

cazuri, Republica Moldova a fost condamnată din cauza nerespectării condiţiilor de 

detenţie, a nerespectării dreptului la proprietate, din cauza maltratării deţinuţilor, a 

neexecutării hotărârilor judecătoreşti ş.a. 

Nicolae Clima, preşedintele CSM, nu a negat existenţa problemei de încălcare a 

drepturilor omului, dar a spus că „această problemă trebuie să fie foarte minuţios analizată 

şi fiecare instituţie trebuie să-şi asume responsabilitatea ce-i revine'"
11 12

. 

Vitalie Pârlog, ministrul justiţiei, susţine că problema de încălcare a drepturilor omului 

s-a diminuat odată cu adoptarea noilor coduri şi implicarea organizaţiilor 

neguvernamentale, dar ea există. Totodată, V. Pârlog şi-a exprimat îngrijorarea în 

legătură cu faptul că nu s-a găsit o soluţie în Republica Moldova, dar cererile au ajuns la 

CEDO. De asemenea, ministrul a menţionat un şir de motive care au determinat 

condamnarea Republicii Moldova la CEDO, printre acestea numind: „mentalitatea 

judecătorilor, procurorilor, a celor care sunt implicaţi în acţiunile de justiţie".
13

 

La aceeaşi concluzie au ajuns şi reprezentanţii societăţii civile, dar aceştia au văzut 

profunzimea problemei. în opinia lor. nu este suficient să se recunoască faptul că pro-

blema de încălcare a drepturilor există şi nici instituirea unui control suplimentar nu va 

avea efectul scontat. Se impun schimbări radicale la toate nivelurile. 

Efectuarea necalitativă a actului justiţiar afectează nu numai drepturile şi interesele 

fundamentale ale persoanei, autoritatea justiţiei, dar şi procesul de edificare a unui stat 

bazat pe drept, interesele economice şi financiare ale societăţii. 

Proiectul Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare 

irevocabile şi-a propus, pentru prima dată în istoria efectuării justiţiei în Republica Mol-

dova, să analizeze în esenţă procesul efectuării justiţiei prin prisma aplicării normelor 

Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale în cauzele 

examinate de Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea de Apel Chişinău. 

îngrijorarea, generată de erorile în efectuarea justiţiei şi de încălcările drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, este manifestată şi de Plenul CSJ în ultima sa 

hotărâre,
14

 în care se constată că „lucrul judecat nu este încă la nivelul calitativ cuvenit" v 

(pag.5) şi că „instanţele de apel nu în toate cazurile judecă apelurile în strictă conformitate 

cu prevederile Codului de procedură penală, ceea ce duce la încălcarea drepturilor părţilor 

                                                        
11 Din alocuţiunea procurorului general, Valeriu Gurbulea, în cadrul audierilor din 19 iulie în Parlamentul Republicii 

Moldova. 

12 Din alocuţiunea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, Nicolae Clima, în cadrul audierilor din 19 iulie in 

Parlamentul Republicii Moldova, 

13 Din alocuţiunea ministrului justiţiei, Vitalie Pârlog, in cadrul audierilor din 19 iulie în Parlamentul Republicii Moldova.  

14 A se vedea Hotărârea Plenului CSJ nr,12 din 6 iulie 2007 despre activitatea colegiilor CSJ privind înfăptuirea justiţiei 

in primul semestru al anului 2007//Buletinul Curţii Supreme de Justiţie, nr 7 din 2007, pag.4-7. 
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şi la sporirea volumului de lucru al instanţelor de apel” (pag.6). 

Astfel, s-a confirmat analiza stării de fapt a efectuării justiţiei în proiectul Monitorizarea 

încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile irevocabile, deoarece anume în 

procesul de efectuare a justiţiei se lezează cel mai grav drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale cetăţeanului. 

Aşadar, actualitatea proiectului derivă din necesitatea aprecierii obiective a calităţii 

efectuării actului de justiţie în Republica Moldova prin prisma respectării standardelor 

Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, fapt care a 

determinat constituirea unui grup de avocaţi-monitori. unii dintre actorii principali ai 

procesului de efectuare a justiţiei, specialişti ce au menirea să apere drepturile 

fundamentale ale persoanei, care au încercat să examineze, obiectiv şi imparţial, gradul 

de corespundere a procesului de efectuare a justiţiei cu standardele CEDO. în scopul 

evidenţierii stării reale a efectuării justiţiei în Republica Moldova şi a corespunderii 

standardelor CEDO au fost folosite următoarele modalităţi: 

♦ selectarea şi analiza hotărârilor definitive şi irevocabile pronunţate de CSJ şi CA 

Chişinău, în care se invocă încălcarea prevederilor Convenţiei pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale; 
♦ analiza cererilor avocaţilor adresate la CEDO; 

♦ comentariul ştiinţific al deciziilor supuse monitorizării. 

în problematica ce a făcut obiectul monitorizării, în Republica Moldova, există şi un vid 

de informaţie la toate nivelurile - nu numai în societatea civilă, dar şi în structurile 

guvernamentale. Pentru a completa acest gol, sunt necesare cât mai multe acţiuni de 

informare: emisiuni TV şi radio, rubrici în ziare şi reviste, publicarea şi difuzarea broşurilor 

tematice şi explicative, deplasări în satele şi raioanele Republicii Moldova, proiectul CDA 

înscriindu-se obiectiv în acoperirea acestui gol informativ. 

CDA a pus accentul şi pe informare, fiindcă anume de gradul de informare a cetăţenilor 

Republicii Moldova despre justiţie, acces la justiţie, proces echitabil, respectare a 

drepturilor omului etc., destul de redus la acest moment, depinde demnitatea persoanei în 

societate şi râvna acesteia spre dreptate şi adevăr stabilit de instanţele judecătoreşti. Un 

sondaj realizat ad-hoc pe străzile din Chişinău a demonstrat că foarte puţine persoane pot 

da un răspuns ferm la întrebările ce li s-au adresat, întrebări din domeniul efectuării 

justiţiei. Mai trist este că nici specialiştii din alte domenii (ca şi unii jurişti, de altfel) nu 

cunosc legislaţia naţională şi internaţională în materie de drepturi şi libertăţi. 

Totodată, trebuie menţionat faptul că o bună parte din specialiştii în materie de drept, 

oamenii de cultură, comunitatea internaţională, organizaţiile neguvernamentale 

internaţionale şi naţionale fac tot posibilul ca standardele internaţionale în materie de 

drepturi şi libertăţi ale persoanei să devină unicul criteriu pertinent prin prisma căruia să se 

formuleze judecăţile de valoare asupra calităţii procesului democratic, inclusiv a actului 

justiţiar din Republica Moldova. în acest sens, aducem drept exemplu unul dintre studiile 

recente distribuite specialiştilor. E vorba de Raportul analitic semestrial Constatări 
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preliminare ale monitorizării şedinţelor de judecată în Republica Moldova'
5
, realizat de 

Misiunea OSCE în Moldova în cadrul Programului de monitorizare a proceselor de 

judecată pentru Republica Moldova. Raportul citat conţine argumente privind diverse 

încălcări procesuale de efectuare a actului justiţiar. Aceeaşi situaţie şi aceeaşi realitate a 

fost constatată şi anterior, în 2006, de către Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior 

al Magistraturii, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova şi 

Ambasada Republicii Federale Germania la Chişinău, în Raportul Evaluarea necesităţilor 

sistemului judecătoresc din Republica Moldova
15 16

 publicat şi repartizat gratuit fiecărui 

magistrat, procuror şi avocat din Moldova. Propunerile şi concluziile din acest Raport nu 

sunt de neglijat, iar autorii nu pot fi învinuiţi de subiectivism sau formalism în tratarea 

conţinutului. 

Proiectul CDA Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile 

judiciare irevocabile are tangenţe cu proiectul OSCE Monitorizarea şedinţelor de judecată 

în Republica Moldova şi chiar se completează reciproc. Diferenţa constă în faptul că, prin 

proiectul CDA, s-a urmărit punerea în lumină a unei analize cât se poate de obiective şi 

imparţiale efectuate de către experţi independenţi în baza actului judiciar definitiv şi 

irevocabil pronunţat de Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău, faptul fiind o 

primă încercare de elucidare a erorilor comise de instanţele de judecată la nivelul 

încălcării sau prejudicierii drepturilor consacrate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. în prezentul Raport au fost reliefate şi cazurile în 

care aplicarea de către instanţe a normelor internaţionale şi naţionale de drept ce ţin de 

drepturile omului şi libertăţile fundamentale a contribuit la pronunţarea unor acte juridice 

echitabile, întemeiate şi legale. 

Prezentul raport constituie partea finală, cea mai importantă, a activităţii CDA în 

proiectul nominalizat. Pentru a avea o imagine completă a activităţii de un an în proiect, ar 

urma să informăm persoanele interesate asupra tuturor aspectelor care au făcut obiectul 

studiului, inclusiv cele 369 de speţe judiciare analizate, comentariile şi propunerile 

monitorilor, analiza juridică şi ştiinţifică a celor mai relevante speţe, selectate de expert, 

precum şi materialele publicate sau difuzate pe calea eterului - emisiuni radio şi/sau TV - 

segmente importante ce au reflectat câte un aspect concret al proiectului. Persoana care 

va intra în posesia tuturor materialelor publicate, sperăm, va fi suficient de informată 

asupra hotărârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor de judecată, comentariilor

                                                        
15 Raportul analitic semestrial al OSCE in Moldova. Constatări preliminare ale monitorizării şedinţelor de judecată în 

Republica Moldova. 30 noiembrie 2006. 54 pagini. 

16 Evaluarea necesităţilor sistemului judecătoresc din Republica Moldova. - Chişinău. 2006, 164 pagini. 
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specialiştilor în materie de drept, comunicatelor de presă şi informărilor de presă despre 

judecarea cauzelor de către CEDO, articolelor ştiinţifice şi de analiză, studiului de caz în 

problema soluţionării litigiilor privind loturile de pe lângă case, analizelor privind modelele 

de întocmire a plângerii contra actelor şi măsurilor luate în faza urmăririi penale de către 

judecătorul de instrucţie şi CSJ, dar şi asupra calităţii efectuării actului de justiţie, în 

ansamblu, în Republica Moldova. 

în acelaşi timp, CDA crede că şi cetăţenii, care au aflat din acţiunile întreprinse în 

proiect informaţii utile, îşi vor putea raporta problemele lor concrete la situaţiile analizate şi 

vor găsi căi viabile pentru soluţionarea acestora. 

Elaborarea concluziilor şi propunerilor din Raportul analitic privind Monitorizarea 

încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile pronunţate de 

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova şi Curtea de Apel din Chişinău a fost 

posibilă numai după înfăptuirea conceptuală a activităţilor de program prevăzute de 

proiect, astfel respectându-se principiul continuităţii logice a expunerii, analizei şi sintezei 

faptelor ce au creat obiectul cercetării. 

Fără sprijinul, bunăvoinţa şi competenţa monitorilor-avocaţi licenţiaţi, ale decanilor unui 

şir de birouri de avocaţi, expertului, moderatorilor emisiunilor radio şi TV, autorilor 

articolelor ştiinţifice şi ai comentariilor, această lucrare nu ar fi luat forma şi conţinutul pe 

care-l are, lucru pentru care ţinem să le mulţumim tuturor şi pe această cale. 

 

D 

I rin lansarea proiectului Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în 

hotărârile judiciare irevocabile, CDA a urmărit ideea de informare corectă a cetăţenilor din 

Republica Moldova asupra efectuării actului de justiţie şi constituirea unei percepţii publice 

realiste cu privire la justiţie, precum şi elucidarea obligaţiilor şi oportunităţilor pe care le are 

statul faţă de cetăţenii săi. 

în acest context, CDA a pus accentul pe scoaterea în relief a celor mai pregnante erori 

de drept în raport cu drepturile omului, comentarea acestora şi informarea cetăţenilor. 

Aşadar, CDA a realizat promovarea la nivel local a prevederilor Convenţiei pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale prin:
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- informarea în spaţiul Republicii Moldova asupra realităţilor cetăţean-stat în efectuarea 

justiţiei; 

- informarea cetăţenilor despre erorile de drept; 

- informarea cetăţenilor asupra căilor de reparare a erorilor din justiţie. 

CDA a văzut soluţionarea acestor probleme prin editarea şi difuzarea comentariilor 

celor mai versaţi specialişti în domeniul dreptului, astfel încât activităţile desfăşurate de 

avocaţii-monitori în exercitarea prevederilor proiectului au devenit cunoscute. 

Strategia de publicare a ediţiilor speciale a constat în stabilirea de contacte informative 

prin intermediul revistei Avocatul poporului cu specialiştii în materie de drept, instituţiile 

publice, organizaţiile neguvernamentale de la nivel local, regional, central, internaţional, 

investitorii interesaţi de iniţiativele şi proiectele CDA, dar şi cu cetăţenii Republicii Moldova. 

De asemenea, prin intermediul acţiunilor de informare a avocaţilor, judecătorilor, 

procurorilor, CDA şi-a propus întărirea capacităţii de comunicare a cadrelor juridice din 

sistemul de drept al republicii şi stimularea cooperării acestora în vederea sporirii calităţii 

efectuării actului justiţiar. 

Implementarea proiectului de Monitorizare a încălcărilor drepturilor omului reflectate în 

hotărârile judiciare irevocabile a început, după cum este şi firesc, cu elaborarea criteriilor 

de organizare şi repartizare a obligaţiilor membrilor colectivului Centrului de Drept al 

Avocaţilor implicaţi în realizarea prevederilor proiectului. De asemenea, a fost stabilit un 

grafic de selectare şi de prezentare de către avocaţii-monitori a hotărârilor judiciare şi a 

chestionarelor completate în condiţiile cerute de ancheta elaborată şi publicată în Avocatul 

poporului
u
. 

Urmărind informarea corectă şi responsabilă, excluzând, pe cât a fost cu putinţă, 

influenţa factorului subiectiv, toate acţiunile CDA au avut deschidere către public prin tematică şi modul de 

abordare a acesteia. Fiecare acţiune de informare în parte a reflectat E câte un aspect concret al 

proiectului, astfel încât persoana care va intra în posesia tuturor 

materialelor publicate va fi suficient de informată asupra efectuării actului de justiţie în 

Republica Moldova. 
La modul concret, CDA a realizat următoarele; 

• a extins Memorandumul de colaborare cu Curtea Supremă de Justiţie şi Consiliul 

Superior al Magistraturii încheiat la 17.01.2005 şi prelungit prin Acordul adiţional de 

prelungire (12.04.2006) şi asupra prevederilor proiectului Monitorizarea încălcărilor 

drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile; 
• a explicat însemnătatea proiectului membrilor Consiliului Baroului Avocaţilor din 

Republica Moldova şi a obţinut încurajarea acestora pentru implementare; 
17

 

• a efectuat 2 întruniri de lucru cu monitorii care au elaborat şi adoptat varianta finală 

a chestionarului pe care l-a completat fiecare monitor în parte pentru fiecare 

hotărâre judecătorească ce cade sub incidenţa proiectului; 
• a întocmit chestionarul monitorului şi a elaborat explicaţiile de rigoare asupra 
proiectului; 

                                                        
17 AP, nr. 11-12 din 2006, p. 21-23. 
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• a publicat în revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept Avocatul poporului 

chestionarul monitorului, explicaţiile asupra proiectului şi cerinţele faţă de rolul 

avocaţilor-monitori în proiect; 
• a expediat prin poşta electronică avocaţilor participanţi la proiect chestionarul şi 

explicaţiile de rigoare; 

• a întreţinut relaţii telefonice şi prin poşta electronică cu monitorii; 

• a încheiat contracte de prestare a serviciilor cu monitorii şi expertul; 

• a selectat hotărârile judecătoreşti după articolele invocate sau declarate încălcate 

de instanţele de judecată respective şi le-a transmis analiştilor pentru a pregăti 

ediţiile speciale ale revistei AP pe domenii; 
• a organizat 3 emisiuni radio în problemele ce abordează tematica proiectului; 

• a organizat 3 emisiuni TV în problemele ce cad sub incidenţa proiectului; 

• a publicat 4 ediţii speciale ale revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept 

Avocatul poporului; 
• a pregătit şi generalizat sinteza propunerilor şi concluziilor avocaţilor-monitori şi ale 

expertului; 

• a pus la dispoziţia specialiştilor în drept (judecători, avocaţi, procurori), a structurilor 

internaţionale, a societăţii civile comentariile hotărârilor definitive şi irevocabile 

pronunţate de CSJ şi Curtea de Apel Chişinău asupra încălcărilor comise în 

instanţele judiciare. 
Obiectivele urmărite de proiect au vizat: 

• îmbunătăţirea respectării de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova a 

drepturilor fundamentale ale omului prevăzute de Convenţia pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale; 
• identificarea încălcărilor drepturilor omului comise în instanţele judiciare; 

• sporirea atenţiei tuturor participanţilor la actul de efectuare a justiţiei, a organizaţiilor 

internaţionale, a autorităţilor publice şi a societăţii civile asupra acestei probleme. 

Prin realizarea obiectivelor proiectului, CDA şi-a propus: 

• analiza nivelului de implementare a standardelor CEDO în efectuarea justiţiei; 

• asigurarea respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 

• sporirea transparenţei efectuării actului judiciar; 

• creşterea responsabilităţii şi a nivelului performant de înţelegere şi asumare din 

partea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor a oportunităţilor ce le revin în efectuarea 

echitabilă a justiţiei;
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• sporirea nivelului de profesionalism al participanţilor la efectuarea actului justiţiar în 

Republica Moldova. 

Scopul Proiectului a constat în sensibilizarea societăţii civile şi a funcţionarilor 

instituţiilor de stat în problema efectuării actului justiţiar, pentru a putea repara eroarea de 

drept şi de fapt în raport cu prevederile Convenţiei. De asemenea. Proiectul a contribuit la 

informarea organizaţiilor internaţionale şi a opiniei publice asupra ilegalităţilor comise, 

precum şi asupra diminuării şi prevenirii erorilor în efectuarea justiţiei. 

REZULTATE 

In urma implementării proiectului, s-a ajuns la următoarele rezultatele: 

• Au fost stabilite şi monitorizate cazurile de încălcări ale drepturilor persoanei reflectate 

în deciziile irevocabile pronunţate de CSJ şi Curtea de Apel Chişinău. 

• Au fost identificate şi raportate încălcările comise în instanţele judiciare; avocaţii- 

monitori şi expertul au elaborat constatările, recomandările, generalizările, 

propunerile şi concluziile asupra îmbunătăţirii stării de lucruri. 

• CDA a informat instanţele judecătoreşti asupra cazurilor concrete de aplicare 

neuniformă a legii în emiterea diferitor hotărâri judecătoreşti în cauze 

asemănătoare. 

• A sporit atenţia specialiştilor în drept (judecători, avocaţi, procurori), a structurilor 

internaţionale, a societăţii civile faţă de situaţia din sistemul judiciar. De exemplu, o 

serie de judecători, procurori şi avocaţi consideră problemele evidenţiate în ediţiile 

speciale ale AP ca fiind deosebit de actuale, persistente şi care afectează calitatea 

actului justiţiar. 
• A fost diminuat vidul de informaţie asupra efectuării actului de justiţie şi a calităţii 

lui. 

• S-a constatat o creştere a numărului de cititori interesaţi de efectuarea actului de 

justiţie, a crescut numărul de cetăţeni care manifestă interes faţă de căile de 

lichidare a erorilor în efectuarea actului justiţiar şi, evident, a sporit gradul de 

cunoaştere a acţiunilor şi iniţiativelor CDA. Rezultatele s-au simţit imediat după 

publicarea primei ediţii speciale a revistei ştiinţifico-practice şi informative de drept 

Avocatul poporului nr.1 din ianuarie 2007. Apelurile telefonice s-au înteţit la CDA, 

întrebările în timpul 

conversaţiilor particulare dintre avocaţi şi discuţiile din cadrul Congresului anual al 
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avocaţilor au reflectat interesul avocaţilor faţă de problema pusă în discuţie. 

Un rezultat important pentru CDA l-a constituit interesul Organizaţiei internaţionale 

„NORLAM The Norwegian Mission of Rule of Law Advisers to Moldova" faţă de proiect. 

Această organizaţie a propus CDA să traducă în limba engleză Raportul final, pentru a 

facilita difuzarea acestuia organizaţilor internaţionale. 

A fost elaborat şi publicat studiul Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate 

în hotărârile judiciare irevocabile. 

Un grup de avocaţi-monitori au avansat ideea de a contesta la Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova legalitatea unor prevederi ale art.313 CPR Mai mult decât atât, ei au 

transmis interpelarea unui deputat care a sesizat Curtea Constituţională. 

Cazurile de erori şi rectificări a acestora au fost monitorizate, raportate de către mo-

nitori şi analizate de către expert (vezi tabelul 1). 

Tabelul 1. 

Indici de prezentare a chestionarelor pe luni 

(septembrie 2006-august 2007) 

 

■ Septembrie 2006 ■ Martie 2007 

■ Octombrie 2006 □ Aprilie 2007 

□ Noiembrie 2006 ■ Mai 2007 

□ Decembrie 2006 ■ Iunie 2007 

■ Ianuarie 2007 □ Iulie 2007 

g] Februarie 2007 gg August 2007 

[jabelul 2. 

Cauze civile, economice, penale monitorizate. 

Aspect numeric şi procentual 

 

Numărul total de cauze monitorizate - 

369 
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Din toate nedreptăţile cea mai dureroasă 

este aceea care se face în numele legii. 

Aristotel 

MONITORIZAREA ÎNCĂLCĂRILOR 
DREPTURILOR OMULUI REFLECTATE ÎN 
HOTĂRÂRILE JUDICIARE IREVOCABILE 

^^ctele legislative existente prescriu instanţelor judecătoreşti să înfăptuiască justiţia 

prin aplicarea atât a normelor Constituţiei şi a legilor naţionale, cât şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte la apărarea drepturilor fundamentale 

sau la aplicarea interdicţiilor. 

Respectiv, instanţele judecătoreşti sunt antrenate tot mai frecvent în implementarea 

standardelor internaţionale ce ţin de apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei, în primul 

rând, a celor stabilite de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale din 04.11.1950 (în continuare - Convenţia) şi de proto-coalele 

adiţionale la Convenţie, adoptate ulterior. 

în prezent aceste acte internaţionale sunt obligatorii şi pentru Republica Moldova. 

Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII
18

 din 24.07.1997 „Privind ratificarea Convenţiei 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, precum şi a unor 

protocoale adiţionale la această convenţie” conţine declaraţia că Republica Moldova 

„recunoaşte dreptul la recursul individual în faţa Comisiei Europene a Drepturilor Omului şi 

jurisdicţia obligatorie a Curţii Europene a Drepturilor Omului de plin drept şi fără o 

convenţie specială, cu condiţia reciprocităţii părţilor, pentru toate cauzele referitoare la 

interpretarea şi aplicarea convenţiei, precum şi a protocoalelor nr.4 şi nr.7 pentru cauzele 

în care violarea drepturilor garantate de aceste instrumente este săvârşită după intrarea 

lor în vigoare pentru Republica Moldova". 

în urma aderării la jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare - 

CEDO), mecanismele locale de control judecătoresc asupra respectării drepturilor şi

                                                        
18 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova 1298/24.07.97 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la aceasta convenţie //MO. 54-55/502. 

21 08.1997 
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libertăţilor persoanelor fizice şi juridice au obţinut o susţinere adăugătoare prin intermediul 

controlului judiciar internaţional. Or. competenţa instanţelor judecătoreşti locale în ceea ce 

priveşte examinarea şi soluţionarea litigiilor şi ale altor pricini şi competenţa CEDO ce ţine 

de examinarea cererilor despre încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale sunt în 

strânsă legătură. Această legătură este condiţionată de necesitatea soluţionării unei cauze 

comune a justiţiei naţionale şi celei internaţionale, şi anume, apăra-rea drepturilor şi 

libertăţilor declarate de legislaţia naţională şi de normele internaţionale de drept. 

în contextul dat, o importanţă primordială, potrivit practicii CEDO, o are accesul liber la 

justiţie. Examinarea litigiului nu poate fi condiţionată de diferite piedici de ordin juridic sau 

practic, cum ar fi procedurile complicate sau formalizate excesiv la primirea şi examinarea 

acţiunilor în instanţe, sau taxele de stat exagerate, sau inaccesibilitatea serviciilor de 

avocat, sau lipsa unor proceduri simplificate de examinare a pricinilor care, în esenţa lor, 

nu sunt complicate etc. 

Totodată, urmează a fi luat în considerare şi faptul că, conform principiilor CEDO, nu 

se admite amestecul arbitrar în urma înfăptuiri justiţiei în ţările-membre ale Consiliului 

Europei. Anume organele judecătoreşti naţionale constituie temelia sistemului de apărare 

a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceste organe şi poartă răspunderea de 

bază pentru stabilirea unui regim eficace de asigurare a drepturilor omului, deciziile 

acestora putând fi atacate la CEDO, în cazul în care deciziile luate de ele nu au condus la 

curmarea încălcărilor şi/sau restabilirea dreptului încălcat. 

însă, actele judecătoreşti ale autorităţilor naţionale de justiţie sunt supuse criticilor în 

hotărârile CEDO în cazuri excepţionale, când în aceste acte sunt prezente încălcări ale 

normelor fundamentale ale Convenţiei, precum şi ale precedentelor enunţate de însăşi 

CEDO şi destinate apărării drepturilor fundamentale. Adică, CEDO numai completează 

„golurile" şi corectează, într-o anumită măsură, funcţionarea mecanismului intern de 

apărare a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Analiza permanentă a utilizării de către instanţele judecătoreşti, precum şi de către 

părţile în proces a normelor Convenţiei la examinarea pricinilor este necesară pentru a 

determina eficacitatea îndeplinirii de către Republica Moldova a obligaţiilor pe care şi le-a 

asumat la ratificarea Convenţiei, pe de o parte, precum şi pentru determinarea laturilor 

pozitive sau a neajunsurilor practicii judiciare, pe de altă parte. Pe lângă aceasta, 

studierea practicii aplicării de către instanţe a normelor de drept naţionale şi internaţionale 

trebuie, totuşi, să contribuie la îmbunătăţirea generală a procesului de înfăptuire a justiţiei, 

precum şi la formarea unei imagini adecvate a autorităţii judecătoreşti în societate. 

De faptul că la acest capitol sunt mari restanţe, ne vorbeşte şi următorul exemplu. La 

Forumul Naţional privind Planul Naţional de Dezvoltare şi Planul de asistenţă completă 

COMPACT, care â avut loc la Chişinău la 26.06.20Q7, dna Z.Grecianâi, prim-viceprim-  
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ministru, în raportul prezentat Forumului, a menţionat faptul că mediul de afaceri din 

Republica Moldova nu are încredere în sistemul de justiţie. Dacă o ramură a puterii în stat 

susţine că o componentă de importanţă majoră a societăţii, cum este activitatea de 

business, nu are încredere într-o o altă ramură a puterii, acesta este un semnal mai mult 

decât alarmant. Dacă această declaraţie nu se infirmă şi nu se contestă în nici un fel, 

atunci logic decurge că urmează a fi luate măsuri care să contribuie la schimbarea opiniilor 

mediului de afaceri în această privinţă. Respectarea şi aplicarea strictă de către instanţe a 

legislaţiei naţionale şi a standardelor internaţionale, inclusiv a Convenţiei, ar fi o măsură 

prioritară în această ordine de idei. 

Prezentul studiu a fost efectuat pe marginea deciziilor şi încheierilor Curţii Supreme de 

Justiţie (în continuare - CSJ) şi a unor acte, puţine la număr, pronunţate de judecătorii de 

instrucţie şi de Curtea de Apel Chişinău, acte emise în anul 2006 şi în ianuarie-august 

2007, fără a fi studiate şi materialele cauzelor concrete. Respectiv, practica aplicării de 

către instanţele judecătoreşti a standardelor de drept europene reflectă, de regulă, poziţia 

CSJ sau a altor instanţe în cazul în care decizia acestora nu a fost examinată de CSJ, 

privind aceste standarde. Ţinând cont de rolul decisiv al CSJ în formarea practicii judiciare 

în general, este clar că şi viziunea CSJ în ceea ce ţine de aplicarea standardelor de drept 

europene şi, în particular, ale Convenţiei, va fi determinantă şi va influenţa în mod decisiv 

şi practica instanţelor judecătoreşti din republică în ansamblu la acest capitol. 

Având în vedere că sursa de bază care redă informaţia despre normele de care se 

călăuzea instanţa la pronunţarea actului judecătoresc serveşte anume textul acestui act, 

din deciziile studiate şi analizate au fost alese actele în care se invoca Convenţia sau 

hotărârile Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), precum şi actele în care 

cauze, în opinia monitorilor care au prezentat CDA chestionarele completate, urma a fi 

aplicată Convenţia. în acelaşi timp, materialele studiate nu permit a trage vreo concluzie 

de genul: cât de des apelează instanţele de toate nivelurile la Convenţie şi/sau la 

hotărârile CEDO, cât de des şi pe cât de motivat invocă părţile antrenate în proces 

standardele dreptului european, dat fiind că actele CSJ şi ale altor instanţe rareori conţin o 

asemenea informaţie. 

Instanţele judecătoreşti soluţionează pricinile civile, administrative şi penale în baza 

normelor de drept pasibile aplicării în Republica Moldova, care includ norme de drept 

naţional şi, după caz, norme de drept internaţional, în particular, Convenţia şi practica 

CEDO. Ca bază legală pentru aplicarea normelor de drept internaţional şi a tratatelor 

internaţionale la care Republica Moldova este parte serveşte art.8 alin.(1) din Constituţia 

Republicii Moldova. Prin norma dată se recunoaşte acţiunea nemijlocită a normelor de 

drept internaţional în sfera jurisdicţiei interne. Drept acţiune nemijlocită a normelor de drept 

internaţional pe teritoriul statului se subînţelege aplicarea de către stat şi organele acestuia 

a normelor menţionate fără declararea tratatelor internaţionale drept sursă de drept şi fără 

„introducerea" lor în sistemul de drept prin anumite modalităţi.
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Aplicarea nemijlocită a normelor de drept internaţional poate fi efectuată prin: 

a) aplicarea concomitentă a normelor de drept internaţional şi a normelor de drept 

naţional, atunci când acestea se completează reciproc (art.4 alin.(1) din 

Constituţie): 

b) aplicarea prioritară vizavi de normele dreptului naţional, când acestea intră în 

contradicţie cu normele de drept internaţional (art.4 alin.(2) din Constituţie): 

c) aplicarea separată a normelor de drept internaţional în sfera interstatală, când în 

legislaţia naţională există goluri. 

Până în prezent din rândul actelor internaţionale cel mai frecvent la examinarea 

pricinilor în instanţe se invocă normele Convenţiei. Şi practica aplicării Convenţiei, precum 

şi a hotărârilor CEDO a început să se formeze într-un mod mai „ordonat” după adoptarea 

de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova a Hotărârii nr.17 din 

19.06.2000 „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor 

prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”
19

. 

însă, hotărârea menţionată poartă un caracter preponderent informativ şi suntem dispuşi 

să presupunem că, la soluţionarea pricinilor concrete, instanţele judecătoreşti nu vor găsi 

răspuns la mai multe din întrebările care pot apărea în practica cotidiană. în acelaşi timp, 

hotărârea dată conţine o explicaţie de importanţă deosebită în privinţa obligativităţii 

jurisprudenţei CEDO. Astfel, în pct.1 alin.5 din hotărâre se conţine prevederea despre 

obligativitatea pentru instanţele judecătoreşti a interpretărilor oficiale de aplicare a 

Convenţiei date de CEDO. Explicaţia este deosebit de importantă, având în vedere că în 

Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XI11 din 24.07.1997 o asemenea concretizare nu este 

făcută în mod direct, iar legislaţia internă nu recunoaşte, deocamdată, precedentul judiciar 

ca atare. 

Convenţia şi protocoalele la aceasta prevăd următoarele drepturi, dar nu numai 

acestea, care se apără şi care sunt sau trebuie să se afle, în vizorul instanţelor 

judecătoreşti la examinarea şi soluţionarea pricinilor civile: 

a) dreptul la viaţă; 

b) dreptul la un proces echitabil în materie civilă şi penală; 

c) dreptul la respectarea vieţii private şi de familie; 

d) libertatea de exprimare, inclusiv care diferă de cea a autorităţilor oficiale; 

e) libertatea de gândire, conştiinţă şi religie; 

f) dreptul la un recurs efectiv; 

g) dreptul la respectarea bunurilor personale; 

h) dreptul de a vota şi dreptul de a participa la alegeri.

                                                        
19 HP CSJ Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei 

pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale nr17 din 19.06.2000//Buletinul Curţii Supreme de 

Justiţie a Republicii Moldova. 2003, nr 1. pag.8; Culegere de hotărâri explicative, Chişinău, 2002. pag.18; Buletinul 

Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. 2000, nr 9-10. p.6 
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în acelaşi timp, sunt prevăzute şi interdicţii. în particular, se interzice: 

a) tortura sau tratamentele inumane sau degradante; 

b) detenţia arbitrară şi ilegală; 

c) discriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute în Convenţie: 

d) expulzarea sau neacceptarea propriilor cetăţeni de către un Stat; 

e) pedeapsa cu moartea. 

Analiza încălcărilor drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care au devenit 

obiectul examinării la CEDO în privinţa Republicii Moldova, denotă următoarele pro-bleme 

care au servit drept temei pentru adresare la CEDO: 

1. încălcarea art.6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art. 1 din Primul 

Protocol Adiţional la Convenţie (dreptul la respectarea bunurilor sale şi dreptul la 

folosirea liberă a acestor bunuri). 

2. încălcarea principiului stabilităţii raporturilor juridice în legătură cu anularea 

hotărârilor irevocabile în temeiul recursurilor în anulare. 

3. încălcarea drepturilor petiţionarului în cadrul procedurii penale: condiţiile de deţinere 

în locurile de detenţie, încălcarea dreptului la libertatea individuală şi siguranţa 

persoanei, dreptul la un recurs efectiv. 

4. Alte încălcări ale Convenţiei (dreptul la asociere, dreptul la libera exprimare, dreptul 

la examinarea cauzei de către o instanţă instituită de lege). 

Respectiv, la aceste probleme reacţionează mai frecvent şi CSJ în deciziile şi 

încheierile pronunţate în cauzele examinate în ordine de recurs. 

Studierea actelor judecătoreşti pronunţate de CSJ demonstrează că instanţa 

judecătorească supremă a acumulat o anumită practică de aplicare a normelor de drept 

internaţionale, invocând aceste norme la examinarea cauzelor civile, administrative şi 

penale. însă, trebuie de ţinut cont şi de faptul că însăşi practica de aplicare, la rândul său, 

poate să depindă de posibilitatea şi aptitudinea persoanelor concrete de a lucra cu 

normele Convenţiei şi cu precedentele CEDO, de formularea clară de către părţi a 

pretenţiilor şi obiecţiilor lor, de însăşi posibilitatea de a se familiariza cu practica curentă a 

CEDO. 

în cele mai multe cazuri, invocarea Convenţiei şi a hotărârilor CEDO în actele 

pronunţate de CSJ se referă la încălcarea dreptului la un proces echitabil, la apărarea 

dreptului de proprietate, la dreptul de liberă exprimare etc. 

Atât actele instanţelor judecătoreşti naţionale, cât şi hotărârile CEDO denotă faptul că, 

la momentul actual, numărul pricinilor a căror soluţionare este dificilă sau chiar imposibilă, 

fără invocarea şi aplicarea normelor de drept internaţional va fi în creştere. în acest 

contest deja se poate afirma cu certitudine că şi hotărârile CEDO servesc drept bază 

pentru reglementarea litigiilor între subiecţii „procesului intern", indiferent dacă se invocă 

sau nu Convenţia şi practica CEDO. Deciziile CSJ ţin să confirme acest lucru, dat 

fiind faptul că invocarea reglementărilor Convenţiei şi a hotărârilor CEDO se întâlneşte nu 
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numai în pricinile care au ca obiect apărarea drepturilor civile, a dreptului la un proces 

echitabil, la libertatea exprimării, neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, dar şi în cauzele 

ce ţin de litigiile de pensionare, de încasare a impozitelor etc. 

în multe cazuri trimiterea la normele Convenţiei sau la hotărârile CEDO are scopul 

numai de a confirma argumentele care decurg din legislaţia naţională, instanţa consi- 

derându-le pe acestea drept argument suplimentar de înaltă autoritate, sau actele 

judecătoreşti care conţin trimiteri la normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional 

şi la hotărârile concrete ale CEDO, ca o completare la normele naţionale de drept, se 

prezintă mai întemeiate şi argumentate. 

Totodată, trebuie menţionat faptul că, în majoritatea deciziilor sau încheierilor 

pronunţate de CSJ în care se invocă precedentele CEDO, instanţa face doar o trimitere cu 

caracter general la hotărârea CEDO, fără a concretiza la care parte din hotărâre s-a făcut 

trimitere şi ce constatare juridică a CEDO a fost utilizată de către instanţă pentru a- şi 

argumenta deducţiile. Şi mai rar instanţa citează textul argumentărilor juridice ale CEDO 

expuse în hotărâre. Tot la acest capitul este de remarcat că normele Convenţiei şi ale 

protocoalelor la aceasta, de regulă, sunt constituite din două sau mai multe componente. 

CSJ, în actele sale, adesea se limitează la o trimitere cu caracter general la norma 

respectivă din Convenţie, fără a specifica textul normei ce se invocă şi fără a efectua 

interpretarea acesteia vizavi de raportul litigios. 

în acelaşi timp. la aplicarea normelor Convenţiei, CSJ în unele cazuri face trimitere şi 

la practica CEDO, atât pronunţată în privinţa Republicii Moldova, cât şi formată la exa-

minarea cererilor înaintate împotriva altor state, inclusiv cea formată în cauzele examinate 

până la ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova, ceea ce, în esenţă, este corect, 

iar exemplul merită a fi urmat de toate instanţele judecătoreşti. 

O asemenea abordare a problemei ar putea contribui la evitarea de noi condamnări ale 

Republicii Moldova pentru încălcarea Convenţiei, precum şi la constituirea unei practici 

judiciare interne corecte de interpretare şi aplicare a normelor naţionale şi internaţionale 

de drept la soluţionarea litigiilor. 

Pentru realizarea acestui deziderat, mai este nevoie ca hotărârile şi deciziile CEDO să 

fie accesibile pentru un cerc larg de utilizatori, în primul rând, pentru judecători. în această 

ordine de idei. merită atenţie practica altor ţări. în particular, conform relatărilor dm presă, 

în Spania judecătorii în fiecare săptămână sunt informaţi în mod expres despre practica de 

ultimă oră a CEDO. 

Este evident că, în condiţiile Republicii Moldova, având în vedere mai mulţi factori de ordin 

obiectiv şi subiectiv, în principal, cel de ordin lingvistic, când majoritatea udecătorilor nu 

posedă una din limbile de lucru ale CEDO, pentru mediatizarea practicii CEDO. sunt 

necesare şi măsuri specifice, adecvate situaţiei reale, precum şi dorinţa 

persoanelor care ar trebui să fie interesate de actul de cunoaştere, la modul cel mai 

serios, a practicii CEDO. 
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în afară de aceasta, în cadrul aplicării precedentelor CEDO, mai poate apărea o 

problemă, şl nu numai de ordin teoretic. In particular, orice traducere a textelor hotărârilor 

CEDO în limba română va fi o traducere neoficială, dat fiind faptul că limbile oficiale ale 

CEDO sunt engleza şi franceza. Pe de altă parte, aplicarea de către instanţele 

judecătoreşti a precedentelor CEDO care nu au fost publicate în mod oficial în limba 

română poate să intre în contradicţie cu reglementările Constituţiei Republicii Moldova şi 

ale altor acte legislative. Doar prevederile constituţionale despre necesitatea publicării 

actelor legislative şi ale altor acte normative şi interzicerea aplicării actelor nepublicate 

logic decurg din dreptul oricărei persoane de a-şi cunoaşte statutul său juridic, pentru a 

evita consecinţele juridice nefavorabile. Cu atât mai mult că orice persoană este în drept 

să pretindă ca statul să-i indice concret care sunt cerinţele faţă de ea şi care sunt limitele 

stabilite pentru ea. Sau, stabilitatea raporturilor juridice, la care face trimitere deseori CSJ, 

nu ar putea să existe, dacă aceasta nu se va „baza” pe un suport informativ adecvat. 

întrucât practica CEDO rămâne a fi puţin cunoscută pentru mulţi judecători, cu atât mai 

mult este necunoscută pentru cetăţenii de rând care nu prea au închipuire despre volumul 

deplin al apărării drepturilor acordat de Convenţie şi despre însăşi ordinea de acordare a 

unei asemenea apărări. Suntem dispuşi să credem că încă multe din cererile adresate 

CEDO de cetăţeni sunt recunoscute inadmisibile din cauza necunoaşterii tuturor 

subtilităţilor procedurilor CEDO, dar nu din cauza că nu a fost încălcată Convenţia sau că 

instanţele naţionale funcţionează calitativ. Nu este exclus ca, în viitor, să apară 

necesitatea rezolvării problemei publicării oficiale a practicii CEDO la nivel legislativ. în 

orice caz, o mediatizare cât mai largă şi accesibilă a practicii CEDO în limba română este 

un imperativ al timpului şi trebuie să devină un factor de importanţă majoră în apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului pe teritoriul Republicii Moldova. 

Cu toate că aplicarea Convenţiei şi a precedentelor CEDO se confruntă cu mai multe 

dificultăţi, chiar şi la nivel oficial se fac critici la adresa persoanelor care apelează la 

CEDO, şi mai ales la adresa avocaţilor care acordă asistenţă la pregătirea cauzelor pentru 

CEDO. Trebuie constatat faptul că CEDO devine un instrument de importanţă majoră în 

ceea ce ţine de cultivarea în cadrul instituţiilor publice şi a funcţionarilor acestora şi în 

cadrul statului în ansamblu a respectului faţă de propriile legi şi faţă de propriii cetăţeni 

(dacă nu de bună voie, atunci de nevoie). Cu cât mai repede va fi înţeles acest lucru în 

diferite organe şi de diferit nivel, cu atât mai benefic va fi acest lucru pentru cetăţeni şi 

pentru bugetul ţării. Având în vedere că, după cum se vede, perioada de „graţie” acordată 

de CEDO Republicii Moldova a expirat, iar numărul deciziilor de condamnare şi sumele 

încasate conform acestor decizii în ultimul timp sporeşte în mod rapid, conştientizarea şi 

aplicarea necondiţionată a mecanismului sistemului european de apărare a drepturilor 

omului şi a libertăţilor fundamentale devine una din priorităţile
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naţionale. De rezolvarea acesteia, de modernizarea sistemului intern de drept şi a 

sistemului de justiţie va depinde în mare măsură posibilitatea apropierii Republicii Moldova 

de alte ţări care au semnat Convenţia. 

INTERZICEREA TORTURII 
(ARTICOLUL 3 DIN CONVHN ILi  

 

Art.3 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 

stabileşte că „nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane 

ori degradante". Predecesor al normei date a fost art.5 din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, în care unica diferenţă faţă de art.3 a! Convenţiei consta în prezenţa 

suplimentară a cuvântului „crude" la descrierea tratamentelor inumane ori degradante. Cu 

toate acestea, este clar că oricare dintre acţiunile menţionate în art.3 din Convenţie sunt 

crude. 

La data de 26 iunie 1987, a intrat în vigoare Convenţia ONU împotriva torturii din 

10.12.1984, ratificată până în prezent de circa 190 de ţări-membre. Republica Moldova a 

aderat la Convenţie prin Hotărârea Parlamentului nr.473-XIII din 31.05.1995. La 12 

decembrie 1997, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat oficial ziua de 26 iunie 

- Ziua Internaţională a ONU pentru Susţinerea Victimelor Torturii. Scopul acestei Zile 

Internaţionale este de a promova „prevenirea şi eradicarea totală a torturii, precum şi 

funcţionarea efectivă a Convenţiei împotriva Torturii şi altor Pedepse ori Tratamente cu 

Cruzime, Inumane sau Degradante". 

Tortura a fost utilizată de diferite regimuri totalitare şi mai continuă să fie utilizată în 

mai multe ţări ale lumii. Astfel, pe parcursul anului 2005, Raportul special al Naţiunilor 

Unite a recepţionat informaţii despre utilizarea torturii în circa 100 de ţări. ceea ce repre-

zintă mai mult de o jumătate din ţările-membre ale Convenţiei de la 10.12.1984. 

Conform art. 1 din Convenţia de la 10.12 1984, „termenul «tortură» desemnează orice 

act prin care se provoacă unei persoane, cu intenţie, o durere sau suferinţe puternice, de 

natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană sau ce 

a o persoană terţă, informaţii sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta 

sau o terţă persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face 

presiune asupra unei terţe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o ■'armă de 

discriminare, oricare ar fi ea. atunci când o asemenea durere sau sufenctă
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sunt provocate de către un agent al autorităţii publice sau orice altă persoană care 

acţionează cu titlu oficial, sau la instigarea sau cu consimţământul expres sau tacit al unor 

asemenea persoane". Acest termen nu se referă la durerea ori suferinţele rezultate 

exclusiv din sancţiuni legale, inerente acestor sancţiuni sau ocazionate de ele. 

Astfel, noţiunea nominalizată include 3 elemente ale torturii: 

a) provocarea unei dureri sau suferinţe puternice, de natură fizică sau psihică; 

a) provocarea intenţionată a durerii: 

c) urmărirea unui scop concret, şi anume, de a obţine informaţii sau mărturisiri, a 

pedepsi sau a intimida persoana. 

în practica CEDO, cauzele ce ţin de încălcarea art.3 adesea sunt examinate în regim 

prioritar, Curtea interpretând noţiunea de „tortură" sub diferite aspecte. 

Astfel, în cauza Pantea împotriva României, CEDO a enunţat: "Curtea reaminteşte mai 

întâi că pentru a intra sub incidenţa art. 3 de rele tratamente trebuie atins un nivel de 

gravitate. Aprecierea acestui minim de gravitate este relativă prin însăşi esenţa ei; ea 

depinde de ansamblul circumstanţelor proprii cauzei, cum ar fi durata tratamentului sau 

efectele sale psihice sau psihologice şi, într-o oarecare măsură, de sexul, de vârsta şi de 

starea de sănătate a victimei. Când un individ se află în arest, folosirea forţei fizice faţă de 

el în cazul în care comportamentul său nu necesită acest lucru aduce atingere demnităţii 

umane şi constituie, în principiu, o încălcare a dreptului garantat fundamental de art.3 

(Tekin c. Turciei, hotărârea din 9 iunie 1998, Culegerea 1998-IV, pp.1517-1518, § 52 şi 53 

şi Labita c. Italiei)" - pct.180. 

 .. Curtea statuează că, în cadrul prezentei plângeri, reclamantul a suferit lovituri şi 

răni în timpul detenţiei sale provizorii, atunci când se găsea sub controlul gardienilor şi a 

administraţiei penitenciarului. Rapoartele medicale întocmite de practicieni atestă 

multitudinea şi intensitatea loviturilor aduse reclamantului în timpul incidentului cu co- 

deţinuţii din celulă, lovituri care au condus la echimoze bilaterale la ochi, o fractură a 

piramidei nazale şi o alta la coastei nr.7 a reclamantului. 

în opinia Curţii, este vorba de elemente de fapte clare care, ele singure, sunt destul de 

serioase pentru a conferi faptelor incriminate caracterul de tratament inuman şi degradant 

interzise de art.3 din Convenţie” - pct.184. 

în continuare, „...Curtea reaminteşte în primul rând că art.3 din Convenţia consacrată 

uneia din valorile fundamentale ale societăţilor democratice şi cu acest titlu, interzice în 

termeni absoluţi tortura şi pedepsele, ca şi tratamentele inumane şi degradante (Aydin 

c.Turciei, hotărârea din 25 septembrie 1997, Culegerea 1997-IV, 81). Acest articol 

constrânge autorităţile statelor contractante nu numai să se abţină să provoace astfel de 

tratamente, dar şi să ia măsuri preventive de ordin practic necesare protecţiei integrităţii 

fizice şi a sănătăţii persoanelor private de libertate (Mouisel c.Franţei; Keenan c. Marii 

Britanii). Totodată, această obligaţie trebuie interpretată într-un mod care să nu impună
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autorităţilor o povară insuportabilă sau excesivă (cf. mutatis mutandis, Tanribilirc.Turciei, 

nepublicată)” - pct.189. 

în cazul enunţat CEDO a evocat şi alte concluzii care indică încălcarea art.3 din 

Convenţie. Spre exemplu, pct.195 şi pct.196:....... Curtea conchide că autorităţile nu şi-au 

îndeplinit obligaţia de a proteja integritatea fizică a reclamantului în cadrul datoriei lor de a 

supraveghea persoanele private de libertate şi a împiedica să fie aduse atingeri integrităţii 

lor fizice (din partea altor persoane deţinute pentru comiterea infracţiunilor). Ca urmare, a 

avut loc încălcarea art. 3 al Convenţiei la acest cap de acuzare". 
O încheiere principială a fost făcută de Curte şi la pct.220 din hotărârea invocată: 

„Curtea aminteşte că termenii «în mod reglementar» şi «pe căile legale», care 

figurează la art.5 § 1 citat mai sus, trimit în esenţă la legislaţia naţională şi consacră 

obligaţia de a respecta normele de fond şi de procedură. (Assenov, citat, § 139). Deşi 

incumbă la primul cap autorităţilor naţionale, şi mai ales tribunalelor, interpretarea şi 

aplicarea dreptului intern, totuşi, ţinând cont că în art.5 § 1 nerespectarea dreptului intern 

reprezintă încălcarea Convenţiei, Curtea poate şi trebuie să exercite un anumit control 

pentru a urmări dacă dreptul intern a fost respectat”. (Douiyeb c. Olandei [GC], 

nr.31464/96, § 45). 

Faptul că în cauza concretă referirea s-a făcut la art.5 din Convenţie, a cărui încălcare, 

de asemenea, a fost invocată de către reclamant, nu înseamnă ca deducţia dată nu va fi 

folosită şi pentru alte cauze, atât civile, cât şi penale, în care au fost admise încălcări ale 

dreptului intern, iar aceasta, la rândul său, a condus la încălcarea uneia sau unora din 

normele Convenţiei. 

Spre deosebire de majoritatea normelor Convenţiei şi ale Protocoalelor adiţionale, 

art.3 nu admite nici un fel de excepţii ori derogări. Cu alte cuvinte, aplicarea torturii, a altor 

pedepse şi tratamente inumane şi degradante este interzisă în orice circumstanţe. 

Conform art. 15 (2) din Convenţie, derogări de la reglementările art.3 nu pot fi permise 

chiar şi în caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa naţiunii. 

Vizavi de Republica Moldova poate fi trasă concluzia că procedura în cauzele penale 

'n ţară generează o „ramură distinctă" a încălcării art.3 din Convenţie. 

Pe lângă motivele „subiective" care contribuie la admiterea încălcărilor în domeniul :at, 

motive care depind de persoane concrete din cadrul instituţiilor de drept, urmează a 

invocată şi o latură „obiectivă” a acestui fenomen, şi anume, se poate afirma că cazu- ■ e 

de recunoaştere a încălcării art.3 în legătură cu condiţiile inumane ori degradante de 

:e:enţie, sunt legate şi de faptul că Republica Moldova, aderând la Consiliul Europei şi 

sîjmându-şi obligaţii conform Convenţiei, juridic, financiar şi organizatoric nu a fost 'egâtitâ 

(şi nu este pregătită până în prezent) în mai multe privinţe pentru implementarea 

s:andardelor europene privind drepturile persoanelor trase la răspundere penală sau 5 

:~mistrativă. Practica vicioasă de acumulare a probelor nu pe căile prevăzute de a; s’aîia 

de procedură penală, dar prin intermediul diferitor tehnici de tortură, încă nu a 
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devenit un lucru ieşit din comun, şi mai este acceptată ca o metodă „eficace" de lucru în 

anumite cauze. Ca şi, de altfel, ignorarea vădită a celor mai elementare cerinţe privind 

modul de detenţie a persoanelor reţinute sau condamnate. Pronunţarea de către CEDO a 

mai multor hotărâri de condamnare a Republicii Moldova pentru încălcarea art.3 din 

Convenţie dovedeşte o dată în plus acest fapt. 

Astfel, numai în ultimul timp (2007) Republica Moldova a fost condamnată de CEDO în 

mai multe cauze pentru încălcarea art.3 din Convenţie: hotărârea din 10.07.2007 în cauza 

P. împotriva Moldovei: hotărârea din 19.06.2007 în cauza C. împotriva Moldovei; hotărârea 

din 10.05.2007 în cauza M. împotriva Moldovei ş.a. 

Un sumar realizat în baza celor 3 cauze menţionate reflectă următoarele temeiuri 

pentru condamnarea Republicii Moldova conform art.3 din Convenţie: 

• transferarea întârziată (peste 4 luni) a reclamantului din locul de detenţie la Centrul 

Republican de Neurologie (CRN) şi întreruperea tratamentului reclamantului ia CRN 

(în cauza P. împotriva Moldovei)', 

• condiţiile precare de detenţie în închisoare - supraaglomerarea celulelor, prezenţa 

insectelor parazitare în celule, lipsa paturilor libere, calitatea şi cantitatea 

insuficientă a hranei, lipsa de lungă durată a accesului la lumina naturală, perioada 

îndelungată de timp în care reclamantul a fost deţinut în asemenea condiţii, precum 

şi hrănirea forţată a reclamantului şi modul în care aceasta a fost pusă în aplicare 

(cauza C. împotriva Moldovei)', 

• spaţii suprapopulate, cu acces limitat la lumina solară, disponibilitate limitată de apă 

curgătoare, în special în timpul nopţii, prezenţa mirosurilor grele de la toaletă, 

cantitatea insuficientă a mâncării şi calitatea acesteia şi a lenjeriei de pat, aflarea 

timp îndelungat (mai mult de 9 luni) în asemenea condiţii, precum şi efectul 

cumulativ al condiţiilor menţionate de detenţie (cazul M. împotriva Moldovei). 

Există şi alte exemple, în care autorităţile naţionale nu au curmat la timp şi în modul 

cuvenit încălcările admise în privinţa unor persoane reţinute sau trase la răspundere 

penală, existând posibilitatea condamnărilor la CEDO şi în cazurile date. 

Cetăţeanul U. a fost arestat pentru bănuire de omor. între 01.04.2004 şi 03.08.2004 el 

a fost deţinut prin prelungirea lunară a termenului de arest în baza motivelor pentru care a 

fost arestat. După 3 august, când dosarul a fost în judecată, mandatul de arest nu a fost 

prelungit. 

Prin decizia instanţei de judecată s-a respins demersul avocatului cu privire la libera-

rea sub control judiciar, pe motivele formale indicate în art. 176 din CPP şi deoarece 

art.191 din CPP interzice liberarea sub control judiciar dacă o persoană este învinuită ori 

bănuită de comiterea unei infracţiuni pentru care se prevede o pedeapsă privativă de 

libertate pe un termen mai mare de 10 ani. 

Putem doar să constatăm că, în cazul Boicenco contra Moldovei, CEDO a considerat 

că art.191 CPP contravine Convenţiei prin faptul că lezează intima convingere a 

judecătorului şi încalcă dreptul la libertate. 

într-un alt caz, cetăţeanul S., bănuit de omor, a fost deţinut în arest conform 

mandatelor eliberate de Judecătoria Buiucani de la 14 iunie până la 14 august 2004, iar  

după 14 august a fost deţinut fără a exista o bază legală în acest sens. 

Exemple privind cauzele în care instanţele naţionale nu s-au conformat Convenţiei şi 

practicii CEDO la acest capitol mai pot fi aduse, deci, nu este exclusă posibilitatea unor noi 

condamnări şi în baza altor cazuri, similare celor menţionate deja. 

Este evident că art.3 din Convenţie obligă statul, în primul rând, să nu admită ca 
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reprezentanţii săi să întreprindă acţiuni de tortură în privinţa persoanelor care se află în 

virtutea legii sub controlul lor. Pe lângă aceasta, art.3 obligă statul să ia sub ocrotire 

fiecare cetăţean în parte, pentru a-l proteja de acţiuni care ar putea fi calificate drept 

tortură (tratament inuman sau degradant, provocare de dureri psihice şi fizice etc.) şi de 

către indivizi particulari. Victimele unor astfel de acţiuni, de asemenea, pot fi reclamanţi la 

CEDO, dacă dreptul încălcat al lor la integritate fizică şi psihică nu a fost apărat în modul 

cuvenit ori dacă în legislaţia internă nu există căi efective de apărare a acestui drept. 

Spre exemplu, CEDO a condamnat Bulgaria conform art.3 din Convenţie, dat fiind 

faptul că autorităţile nu au cercetat sub toate aspectele cererea minorei M.S. de tragere la 

răspundere a 2 persoane care au violat-o. Organul de anchetă a considerat că probe 

despre aceea că M.S. ar fi fost violată sunt insuficiente. S-a invocat motivul că nu a fost 

stabilit faptul aplicării forţei şi ameninţărilor, din cauza îndoielii rezonabile în privinţa 

depoziţiilor victimei. în particular, organul de anchetă a stabilit că victima nu a opus 

rezistenţă şi nu a făcut încercarea de a chema pe cineva în ajutor. Dar, în hotărârea sa, 

CEDO a menţionat carenţele din legislaţia internă, care nu ţinea cont de faptul că apăra-

rea împotriva violului trebuie să fie eficientă, indiferent de faptul dacă victimele opun sau 

nu rezistenţă, făcând trimitere şi la alte precedente ale Curţii. 

Fiind de acord cu constatările mai multor organizaţii neguvernamentale despre 

încălcarea frecventă a prevederilor art.3 din Convenţie în privinţa persoanelor trase la 

răspundere penală ori administrativă sau care se află în locurile de detenţie în Republica 

Moldova, totuşi, se poate constata că victimele crimelor împotriva vieţii şi a integrităţii 

corporale se află adeseori într-o situaţie mult mai defavorabilă decât primele. Pentru că în 

multe cazuri de viol, de provocare a leziunilor corporale, a durerilor fizice sau psihice, 

organele de anchetă nici nu pornesc urmărirea penală din motivul „lipsei de probe”, 

victimele suportând noi suferinţe morale. Or, dacă victimele infracţiunilor, ale căror făptaşi 

nu au fost traşi la răspundere, vor decide a se adresa la CEDO, Republica Moldova riscă 

să fie antrenată într-un nou val de condamnări conform art.3 din Convenţie. 

în orice caz, la birourile de avocaţi sunt frecvente şi adresările victimelor unor 

presupuse crime împotriva sănătăţii şi integrităţii corporale, care adeseori invocă faptul că 

împotriva vinovaţilor nu se porneşte urmărirea penală ori că urmărirea este încetată 

nejustificat.
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DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL

 

 

 

 

I3reptul la un proces echitabil ocupă un loc dominant în ideologia Convenţiei şi este 

determinat, în special, de art.6 al acesteia, precum şi de art.13 în care este declarat dreptul 

la un recurs efectiv. Potrivit art.6, acest drept este aplicabil atât în cazul pricinilor civile, cât 

şi al celor penale sau administrative. 

Art.6 divizează dreptul la un proces echitabil în trei compartimente principale: 

a) procesul judiciar care ar corespunde anumitor proceduri unanim recunoscute (1); 

b) prezumţia nevinovăţiei (2); 

c) garanţii acordate persoanelor trase la răspundere penală (3). 

Conform aceluiaşi art.6, orice persoană, la determinarea drepturilor şi obligaţiilor sale 

cu caracter civil sau la examinarea oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva 

sa, are dreptul la: 

a) judecarea în mod echitabil a procesului; 

b) un proces public în cauza sa; 

c) judecarea cauzei într-un termen rezonabil; 

d) o instanţă independentă şi imparţială: 

e) o instanţă instituită de lege; 

f) pronunţarea în mod public a hotărârii judecătoreşti. 

Totodată, CEDO interpretează într-un aspect foarte larg noţiunea de „proces echitabil" 

şi conţinutul elementelor ei constitutive, bazându-se pe faptul că aceasta stă la temelia 

funcţionării unei societăţi democratice. 

Dreptul la un proces echitabil este indispensabil legat de dreptul la o restabilire efectivă 

a drepturilor şi libertăţilor încălcate: ambele drepturi reies din faptul că cea mai eficientă 

autoritate care poate asigura restabilirea este autoritatea judecătorească. 

Pornind anume de la toate aceste considerente, atât părţile în proces, cât şi instanţele 

invocă cel mai frecvent art.6 din Convenţie, întru susţinerea cererilor înaintate instanţei sau 

în motivarea actului judecătoresc pronunţat de instanţă. 

Pentru Republica Moldova, ca şi pentru alte ţări ex-sovietice, o problemă a devenit 

neexecutarea hotărârilor instanţelor judecătoreşti în cauzele civile, care se califică de 

jurisprudenţa CEDO drept încălcare a art.6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil), 

precum şi a art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie (protecţia proprietăţii). 

"Textele hotărârilor Irevocabile reproduse în acest studiu au fost supuse rectificării ortografice: la nivel de acord, recţiune 
şi inerenţă.  

(ARTICOLUL 6 DIN CONVENŢIE)  
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Dosarul nr.2ra-691/2006 - 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui N.A. împotriva „Grig-CV" S.R.L. cu 

privire la anularea contractelor de vânzare-cumpărare. 

în motivarea acţiunii reclamanta a indicat că în baza contractului din 07.02.2003 a 

acordat părţii pârâte un împrumut de 12000 dolari SUA. menţionându-se faptul că 

împrumutul este garantat prin gajarea a 3 mijloace de transport, printre care şi automobilul 

,.Mercedes 208D". Din conţinutul deciziei rezultă că la 17.05.2003 a fost încheiat şi un 

contract de gaj. împrumutul urma să fie încasat de la pârât în baza unei hotărâri 

judecătoreşti definitive. însă în procesul de executare a hotărârii s-a constatat că 

automobilul a fost înstrăinat de către pârât S.S. care, la rândul său. l-a vândut lui V.C. 

Ultimii au fost atraşi în proces de către instanţă în calitate de intervenienţi accesorii. în 

decizie nu se specifică cărei părţi sunt alăturaţi intervenienţii accesorii, dar se poate 

presupune cu certitudine că aceştia s-au alăturat părţii pârâte. 

Prima instanţă a anulat contractele de vânzare-cumpărare a automobilului şi a adus 

părţile în poziţia iniţială. Curtea de Apel Bălţi a casat hotărârea dată şi  a emis o nouă 

hotărâre prin care acţiunea a fost respinsă. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 21.06.2006 decizia 

Curţii de Apel Bălţi a fost casată. Instanţa de recurs a motivat decizia şi prin faptul că 

..debitorul gajist... a înstrăinat bunul gajat. ceea ce face imposibilă executarea hotărârii 

judecătoriei... Totodată, instanţa urmează să asigure executarea unei hotărâri judecătoreşti. 

întrucât, conform prevederilor art.6 al Convenţiei.... executarea constituie o parte integrantă 

a unui proces". întru susţinerea opiniei enunţate. Colegiul invocă hotărârea CEDO din 15 

iunie 2004 Pasteli şi alţii împotriva Moldovei prin care a fost recunoscută încălcarea aii. 6 

par. 1 din Convenţie. 

Decizia menţionată, cu toate că invocă Convenţia şi practica CEDO. este, în opinia 

noastră, discutabilă, având în vedere următoarele. Instanţa de apel a constatat că contractul 

de gaj a fost încheiat cu încălcarea formei stabilite de Legea cu privire la gaj. Instanţa de 

recurs în această privinţă a făcut deducţia că „obiectul acţiunii îl constituie contractele de 

vânzare-cumpărare a automobilului.... pe când motivarea deciziei instanţei de apel se referă 

la legalitatea contractului de gaj, care nu a fost contestat de nimeni şi nu serveşte drept 

obiect al acţiunii". însă încălcările ce ţin de nerespectarea formei stabilite de lege în privinţa 

actului juridic ar putea servi ca temei pentru invocarea din oficiu de către instanţă a nulităţii 

actului respectiv - art.217, 220, 470 din Codul civil. Totodată, carenţele legate de forma 

contractului de gaj îl pot face inopozabil terţilor. Şi în asemenea condiţii cumpărătorii bunului 

care se pretinde că a fost gajat sunt dobânditori de bunâ- credinţă şi ei nu pot fi deposedaţi 

de bunul pe care l-au obţinut în proprietate în condiţiile legii, dat fiind că drepturile lor sunt 

apărate atât de legislaţia naţională - art.46 din Constituţie, art.316 din Codul civil, cât şi de 

normele de drept internaţionale - art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie. 

Pe lângă aceasta, în speţa dată, ambii cumpărători succesivi ai automobilului „gajat" ar 

putea invoca încălcarea drepturilor lor procedurale. Astfel, potrivit art.67, 55 şi 59 din Codul 

de procedură civilă, intervenienţii accesorii sunt numai participanţi, dar nu şi părţi în proces, 

iar drepturile şi obligaţiile lor procedurale, conform art.68 din Codul de procedură civilă, sunt 

mai restrânse decât drepturile procedurale ale părţilor stabilite de art.60 din  
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Codul de procedură civilă. în acelaşi timp, potrivit art.238 alin.(2) şi art.240 alin.(2) din Codul 

de procedură civilă, la deliberare după judecarea cauzei completul de judecată determină 

„... caracterul raportului juridic dintre părţi...", dar nu dintre reclamant şi intervenientul 

accesoriu. Din conţinutul art.241, 246-248 din Codul de procedură civilă rezultă univoc că 

hotărârea judecătorească poate fi adoptată numai împotriva pârâtului (parte în proces), dar 

nu şi a intervenieintului accesoriu (participant la proces). Or, pronunţând o hotărâre 

împotriva persoanei care figura în proces în calitate de intervenient accesoriu, instanţa a 

încălcat prevederile art.239 din Codul de procedură civilă care stabileşte că hotărârea 

judecătorească trebuie să fie întemeiată şi legală. Totodată, intervenienţii accesorii care, în 

procesul deliberării instanţei, s-au „transformat” în pârâţi cu pronunţarea unei hotărâri ce le 

afectează interesele patrimoniale şi dreptul de proprietate ar putea pretinde că, în privinţa 

lor, nu au fost respectate prevederile art.6 din Convenţie - dreptul la un proces echitabil în 

materie civilă. în orice caz, din conţinutul art.59, 238, 240 - 241,243 - 248 din Codul de 

procedură civilă rezultă în mod univoc că hotărârea poate fi pronunţată numai în privinţa 

părţilor în proces, şi nicidecum în privinţa participanţilor la proces cu statut de intervenient. 

Dosarul nr.3rh-217/2006 - 
pricina civilă la cererea Biroului executiv al Consumcoop din satul Zaim împotriva 

administraţiei publice locale a satului Zaim privind contestarea actului administrativ. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 27.07.2004. 20.10.2004 şi 18.04.2005 a 

înaintat pârâtului cereri de procurare a terenurilor aferente întreprinderilor comerciale pe 

care le deţine. însă pârâtul, prin decizia nr.6/5 din 28.10.2004. a înstrăinat terenurile altor 

persoane şi prin decizia nr.5/6 din 28.07.2005 a stabilit plata de arendă pentru terenurile 

aferente. Reclamantul a solicitat anularea deciziilor nr.6/5 din 28.10.2004 şi nr.5/6 din 

28.07.2005, precum şi anularea tuturor tranzacţiilor care au avut loc întru executarea 

acestora şi obligarea soluţionării chestiunii vânzării terenurilor aferente. 

Judecătoria Căuşeni prin hotărârea din 12.12.2005 a respins acţiunea. 

Curtea de Apel Bender prin decizia din 28.02.2006 a admis recursul declarat de 

reclamant şi a emis o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost admisă, au fost anulate 

deciziile nr.6/5 din 28.10.2004 şi nr.5/6 din 28.07.2005, toate tranzacţiile care au avut loc 

întru executarea acestora şi a obligat primăria s.Zaim de a efectua vânzarea terenurilor 

aferente. 

Prin încheierea Curţii de Apel Bender din 27.03.2006 a fost respinsă cererea de 

revizuire depusă de către N.P. şi primăria s. Zaim, iar CSJ prin decizia din 14.06.2006 a 

respins recursurile declarate de revizuienţi. 

N.P. şi primăria s. Zaim au înaintat cerere de revizuire a deciziei CSJ şi de emitere a 

unei noi hotărâri cu privire la respingerea acţiunii, invocând că pricina a fost examinată în 

lipsa lor. 

Respingând cererile de revizuire. Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a 

concluzionat: „Temeiurile revizuirii hotărârilor judecătoreşti irevocabile sunt prevăzute la 

art.449 din Codul de procedură civilă. în cererile de revizuire primăria s.Zaim şi PN. astfel  

de temeiuri nu au invocat". 

în continuare CSJ a menţionat că argumentele invocate în cererea de revizuire nu se 

încadrează în temeiurile prevăzute la art.449 din Codul de procedură civilă, că Convenţia 
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pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale enunţă preemţiunea 

principiilor supremaţiei dreptului şi securităţii raporturilor juridice. 

în opinia noastră, în cazul dat, până la înaintarea cererii de revizuire, au fost admise 

abateri de la normele dreptului procedural, abateri care subminează legalitatea şi temeinicia 

hotărârii. 

Astfel, pricina a fost examinată în procedură de contencios administrativ. Din conţinutul 

deciziei CSJ se vede clar că, în cauza civilă dată, au fost două capete de cerere: 
a) de contestare a deciziilor autorităţii publice locale: 

b) de anulare a actelor juridice de vânzare-cumpărare a terenului. 

Primul capăt de cerere ţine de competenţa instanţei de contencios administrativ, iar al 

doilea - de competenţa instanţei de drept comun. 

Conform art.31 alin.(1) din Codul de procedură civilă, în cazul conexiunii mai multor 

revendicări, unele din care sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun, iar 

altele de competenţa unei instanţe specializate, toate pretenţiile se examinează de către 

instanţa judecătorească de drept comun, cu excepţia litigiilor privind legalitatea actelor 

administrative cu caracter normativ. Or, capătul de cerere privind anularea actelor juridice 

de vânzare-cumpărare a terenului în cazul dat a fost examinat de instanţa de contencios 

administrativ, dar nu de cea de drept comun, după cum prevăd normele imperative ale 

art.28 şi 32 alin.(1) din Codul de procedură civilă, fiind încălcată competenţa jurisdicţională. 

în asemenea caz, partea pârâtă putea pretinde încălcarea art.6 (1) din Convenţie, invocând 

examinarea pricinii de o instanţă nelegitimă, deoarece instanţa de contencios administrativ 

nu avea jurisdicţia necesară pentru pronunţarea hotărârii asupra cererii de anulare a actelor 

juridice (contractelor) în materie civilă. 

Pe lângă aceasta, nu este clar dacă N.P. a figurat în calitate de participant la acest 

proces. Dacă el nu a participat sau a fost atras doar în calitate de intervenient accesoriu, pe 

când instanţa, prin hotărâre, s-a pronunţat şi în privinţa drepturilor şi obligaţiilor lui, este 

evidentă şi din acest punct de vedere încălcarea art.6 (1) din Convenţie. 

în asemenea situaţie, se poate conchide că principiile „supremaţiei dreptului şi 

securităţii raporturilor juridice" au fost neglijate de Curtea de Apel Bender la pronunţarea 

deciziei din 28.02.2006, fapt care pune sub semn de întrebare legalitatea soluţionării cauzei 

în ansamblu. 

Dosarul nr.2rh-260/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Companiei de Asigurare „Q. A." S.A. 

împotriva lui M.S. cu privire la rezilierea contractului de asigurare cu pensie suplimentară. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că. în 1994. a incheiat cu pârâta contract de 

asigurare cu pensie suplimentară. în urma căruia pârâta a achitat o primă de asigurare în 

sumă de 1054 lei şi a obţinut dreptul de a primi o pensie viageră suplimentară lunară în 

mărime de 200 lei. începând cu data de 01.08.1996 şi până la momentul depunerii acţiunii 

şi-a onorat obligaţiile, odată însă cu începerea procesului de devalorizare a monedei 

naţionale. ce a influenţat starea economică în ţară. acestea fac imposibilă executarea 

obligaţiilor contractuale. 

Prin hotărârea judecătoriei sectorului Botanica din 17.09.2002. acţiunea a fost respinsă 
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ca nefondată. 

Prin decizia Tribunalului Chişinău din 20.11.2002, la apelul reclamantului, hotărârea 

primei instanţe a fost casată şi pronunţată o nouă hotărâre de admitere a acţiunii. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău, din 28.01.2003, a fost respins recursul declarat de 

către M.S. 

Pârâta M.S. a înaintat o cerere de revizuire a deciziei Curţii de Apel şi a Tribunalului 

Chişinău. invocând faptul că s-a adresat cu cerere la CEDO şi că, prin hotărârea Curţii din 

25.04.2006, a fost constatată încălcarea de către Curtea de Apel Chişinău, în pricina civilă 

menţionată, a art.6 alin.(1) al Convenţiei şi a art.1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie, 

Guvernul Republicii Moldova fiind condamnat. 

Prin încheierea Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 18.10.2006, în 

ordine de revizuire, au fost casate decizia Curţii de Apel Chişinău din 28.01.2003 şi decizia 

Tribunalului Chişinău din 20.11.2002 cu trimiterea pricinii spre rejudecare la Curtea de Apel 

Chişinău în ordine de apel. întru motivarea încheierii sale, CSJ a invocat faptul că „Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea de către instanţa de recurs naţională 

a dreptului lui M.S. la un proces echitabil şi a dreptului la proprietate". 

în mod similar a derulat şi procesul în dosarul nr. 2rh-259/06 în pricina civilă la cererea 

de chemare în judecată a „Q.A." S.A. împotriva G.M. cu privire la rezilierea contractului de 

asigurare cu pensie suplimentară. 

în aceste pricini Tribunalul Chişinău, casând hotărârile primei instanţe şi reziliind 

contractele, a intervenit, fără nici un motiv legal, în raporturile de drept stabilite între părţi, iar 

Curtea de Apel a examinat formal temeiurile apelurilor. însă, instanţele menţionate ar putea 

invoca faptul că eroarea admisă a fost condiţionată de Hotărârea Plenului CSJ din 

11.03.2002, prin care au fost date explicaţii obligatorii la acest capitol, la aplicarea cărora 

anume Compania de Asigurări „Q.A.” S.A. câştiga cu siguranţă procesele de categoria dată. 

Or, însăşi hotărârea CSJ a programat din start încălcarea drepturilor persoanelor care au 

încheiat contracte de acest fel cu „Q.A.” S.A. la un proces echitabil şi la proprietate 

prevăzute de art.6 din Convenţie şi art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie. Este o 

practică mai rar întâlnită, când instanţa superioară a dat explicaţii privind soluţionarea unei 

anumite categorii de litigii în favoarea unui anumit agent economic. Ulterior, anume la 

demersul unora dintre persoanele asigurate, în 2004, Plenul CSJ a anulat hotărârea 

menţionată. 

Dosarul nr. 2rh-290/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui P. C. împotriva Companiei de 

Asigurări ..Q.A. ” S.A. cu privire la încasarea sumei, obligarea de a executa contractul de 

asigurare cu pensie suplimentară şi repararea prejudiciului moral, şi la cererea 

reconvenţională a „Q.A." S.A. împotriva lui P.C. privind rezilierea contractului de asigurare. 

PC. şi-a motivat acţiunea prin faptul că. la 25.08.1994, a încheiat cu pârâtul contract de 

asigurare cu pensie viageră suplimentară şi a achitat cota de asigurare de 5270 lei. La 

atingerea vârstei de pensionare pârâtul urma să-i acorde pensie viageră suplimentară 

în mărime de 2648 lei. Reclamantul solicita încasarea de la pârât a sumei restante de 

16480 lei. a 24512,14 lei penalităţi şi a 50000 lei prejudiciu moral, precum şi obligarea 

pârâtului de a-i achita lunar 2648 lei începând cu 1 mai 19 98  şi cheltuielile de judecată 

suportate. 

„Q.A. S . A  a înaintat o acţiune reconvenţională împotriva lui RC. cu privire la rezi lierea 

contractului de asigurare. 
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Judecătoria sectorului Râşcani a mun.Chişinău prin hotărârea din 24.11.2000 a admis 

parţial acţiunea lui P.C., încasând de la pârât 79534.65 lei sumă restantă şi 2386.02 lei taxă 

de stat. în rest cerinţele au fost respinse. Acţiunea reconvenţională a fost respinsă. 

Curtea de Apel Chişinău. la 28.04.2005, a respins apelul declarat de către „Q.A." S.A.. 

iar Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. la 21.09.2005. a declarat drept 

inadmisibil recursul înaintat de compania de asigurări. 

La 20.09.2006. Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a respins ca fiind 

inadmisibilă cererea de revizuire a ..Q.A. "  S.A, considerând că „argumentele invocate în 

cererea de revizuire nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art.449 din Codul de 

procedură civilă, că Convenţia pentru Apărarea drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale enunţă preemţiunea principiilor supremaţiei dreptului şi securităţii raporturilor 

juridice ”, 

CSJ, în cazul dat, a repetat mot-a-mot motivarea din decizia pronunţată în pricina civilă 

a dosarului nr.3rh-217/06 la cererea Biroului executiv al Consumcoop din satul Z. împotriva 

administraţiei publice locale a satului Z. privind contestarea actului administrativ. 

însă, ca şi în cazul precedent analizat, instanţa nu a făcut trimitere la norma concretă 

din Convenţie şi se poate presupune doar că a avut în vedere prevederile art.6 (1) al 

Convenţiei. La o asemenea expunere „laconică" a motivării deciziei, când se aplică norma 

de drept internaţional, apare următoarea întrebare, fără catacter retoric: dacă cererea de 

revizuire s-ar fi încadrat în temeiurile prevăzute la art.449 din Codul de procedură civilă, 

înseamnă oare aceasta că nu ar fi fost neglijată „preemţiunea principiilor supremaţiei 

dreptului şi securităţii raporturilor juridice" enunţate de Convenţie? 

Dosarul nr.3r-822/2006 - 
pricina civilă la cererea lui O.V. împotriva Casei Naţionale de Asigurări Sociale a 

Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ. 

Reclamanta şi-a motivat acţiunea prin faptul calculării greşite de către pârât a mărimii 

indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea copilului, solicitând stabilirea îndemnizaţiei pe 

anul 2005 în mărime de 831 iei lunar. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.02.2006 cererea a fost respinsă. 

Casând, la 31.05.2006, hotărârea, la recursul reclamantei şi restituind pricina spre 

rejudecare. Colegiul civil şi de contencios administrativ ai CSJ a menţionat că prima instanţă 

nu s-a pronunţat asupra tuturor argumentelor invocate în acţiune de recurentă, considerând 

acest fapt drept o violare a dreptului recurentei la un proces echitabil în sensul art.6 al 

Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

în opinia noastră, prima instanţă nu a ţinut cont şi de norma art. 1 al Primului Protocol 

Adiţional la Convenţie, având în vedere că neplata indemnizaţiei cuvenite reclamantului 

conform legii violează dreptul acestuia la proprietate.
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Dosarul nr.3r-462/2006 - 
pricina civilă la cererea lui A.Ş. împotriva procuraturii raionului Cahul cu privire la 

lezarea dreptului de acces la informaţie. 

Reclamantul şi-a motivat acţiunea înaintată instanţei prin faptul că procuratura nu i-a 

furnizat informaţia solicitată în cererea sa din 14.10.2005. 

Prin decizia Curţii de Apel Cahul din 19.12.2005 cererea a fost scoasă de pe rol. 

în recursul declarat împotriva deciziei date. reclamantul a invocat încălcarea de către 

prima instanţă a normelor de drept procedural. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ la 05.04.2006 a casat decizia primei 

instanţe şi a remis pricina spre rejudecare Curţii de Apel Cahul. 

Instanţa de recurs a reţinut următoarele: 

„într-adevăr. în conformitate cuart.205 alin. (5) din Codul de procedură civilă, părăsirea 

şedinţei de judecată de către o parte sau de un alt participant la proces înainte de 

încheierea dezbaterilor, precum şi prezenţa în sala de şedinţă fără a lua parte la dezbateri, 

echivalează cu neprezentarea neîntemeiată în şedinţa de judecată, ceea ce, în conformitate 

cu art.206 alin. (2) din Codul de procedură civilă, constituie temei pentru scoaterea cererii 

de pe rol. 

însă, ... recurentul... s-a prezentat în şedinţa de judecată la data şi ora indicată, dar a 

părăsit sala de şedinţă după ce instanţa i-a respins demersul privind permiterea efectuării 

înregistrării audio". 

Pentru a verifica corectitudinea actului procesual (de scoatere a cererii de pe rol), 

instanţa de recurs a considerat necesar de apreciat corectitudinea şi a ..acţiunilor primei 

instanţe ce ţin de respingerea demersului înaintat de către recurent, această necesitate fiind 

determinată de faptul că judecătorul care prezidează şedinţa este responsabil de 

respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de lege în scopul asigurării realizării în practică a 

dreptului justiţiabilului la un proces echitabil, drept fundamental prevăzut de art.6 din 

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului". 

Considerând că. prin prisma principiului procesului civil al disponibilităţii în drepturi a 

participanţilor la proces, reclamantul, în virtutea art.18 din Codul de procedură civilă,
20 

era 

în drept să efectueze înregistrarea audio în şedinţa de judecată şi că instanţa 

judecătorească, în virtutea art.9 din Codul de procedură civilă, era obligată să acorde sprijin 

părţilor în executarea drepturilor procedurale, CSJ a recunoscut întemeiate argumentele 

invocate de către recurent privind ilegalitatea acţiunilor primei instanţe, care, neîntemeiat, a 

dispus scoaterea cererii de pe rol. 

Poziţia luată de CSJ în pricina dată este importantă pentru practica judiciară în 

ansamblu şi denotă faptul că, la aprecierea gravităţii încălcărilor sau abaterilor comise de 

către participanţii la proces şi de instanţă în acelaşi timp, urmează a fi luat în considerare şi 

faptul că abaterea instanţei de la dispoziţia normelor de procedură, adeseori provoacă 

încălcări şi din partea participanţilor la proces. în asemenea cazuri, aceste încălcări ale 

participanţilor la proces sunt „justificate” şi, de regulă, nu pot să atragă anumite consecinţe. 

Pe de altă parte, practica nu numai a judecătoriilor, dar şi a instanţelor superioare arată 

că principiul disponibilităţii părţilor de „a dispune de drepturile procedurale, de a alege 

modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare” rămâne a fi adeseori doar o doleanţă. 

Faptul este demonstrat de zecile de dosare numite spre examinare într-o şedinţă 

                                                        
20 Prin Legea nr.244-XVI din 21.07.2006, din art.18 din Codul de procedură civilă a fost exclus alin.(2), care prevedea 

dreptul participanţilor la proces de a efectua înregistrarea audio a şedinţei de judecată.  
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a instanţei de apel sau de recurs, la una şi aceeaşi oră, în care, pentru fiecare cauză, 

se consumă doar 5-10 minute de timp efectiv (cu tot cu deliberare), şi de faptul că 

judecătorii amintesc în permanenţă părţilor: „Noi suntem familiarizaţi cu apelul (recursul), ce 

mai aveţi de adăugat?". Or, în asemenea condiţii principiul de „respectare a tuturor 

garanţiilor prevăzute de lege în scopul asigurării realizării în practică a dreptului 

justiţiabilului la un proces echitabil, drept fundamental prevăzut de art.6 din Convenţia 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului", la care a făcut trimitere instanţa de recurs 

în pricina dată, adeseori este tratat într-un mod destul de simplist. în detrimentul uneia sau 

ambelor părţi şi nu mai are efectul scontat. 

Dosarul nr.3r-445/2006 - 
pricina civilă la cererea lui C.G. împotriva primăriei mun.Chişinău şi Asociaţiei 

Proprietarilor Locuinţelor Privatizate nr.51/280 cu privire la contestarea actului administrativ. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 12.12.2005 cererea a fost scoasă de pe rol 

din cauza neprezentării reclamantului la proces. 

Admiţând recursul declarat de C.G., care invoca faptul că nu a fost citat pentru şedinţa 

de judecată, şi casând încheierea Curţii de Apel. instanţa de recurs în decizia din 

05.04.2006 a evocat: 

 ... Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţi Supreme de Justiţie consideră 

că în lipsa unei dovezi de citare legală a unei părţi din proces, instanţa nu era în drept de a 

scoate cererea de pe rol. 

Mai mult ca atât, prin scoaterea de pe rol a pricinii, recurentului i s-a lezat dreptul la un 

proces echitabil prevăzut de art.6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi Libertăţilor Fundamentale - parte integrantă a sistemului legal intern al Republicii 

Moldova din 12 septembrie 1997". 

Partea a doua a concluziei instanţei de recurs necesită o precizare: nu scoaterea de pe 

rol a pricinii ca atare lezează dreptul părţii la un proces echitabil, dar numai faptul dacă 

acest act este efectuat, nefondat, cu încălcarea legii, cum a fost stabilit în pricina dată. în 

alte cazuri, dacă pricina a fost scoasă de pe rol ca rezultat al dispunerii de către parte de 

drepturile sale procedurale (art.27 din Codul de procedură civilă), nu poate fi considerat că 

s-a comis încălcarea Convenţiei. 

Dosarul nr.2ra-128/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E. U. împotriva primăriei Sângerei 

cu privire la atribuirea cotei de teren echivalent, repararea prejudiciului moral şi material. 

E.U. şi-a motivat acţiunea prin faptul că neîntemeiat i-a fost refuzată atribuirea în 

proprietate a cotei de teren echivalent conform legislaţiei privind privatizarea pământului, 

deoarece familia a transmis la formarea colhozului 3,50 ha de pământ pe care îl deţinea cu 

drept de proprietate. 

Prin hotărârea judecătoriei Sângerei din 31.01.2000 acţiunea a fost admisă, primăria 

Sângerei fiind obligată să atribuie reclamantei cota de teren echivalent şi să-i elibereze titlul 

de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. Hotărârea nu a fost supusă căilor de atac.
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La 28.02.2001 Procuratura Generală a înaintat, la CSJ. recurs în anulare, solicitând 

anularea hotărârii judecătoriei Sângerei, care a fost admis prin decizia CSJ din 28.03.2001, 

fiind casată hotărârea judecătoriei Sângerei din 31.01.2000 şi pronunţată o nouă hotărâre, 

acţiunea fiind respinsă. 

Ulterior E.U. a depus cerere la CEDO. susţinând că decizia CSJ din 28.03.2001, prin 

prisma art.6 (1) al Convenţiei şi art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie, încalcă 

drepturile sale la un proces echitabil şi la proprietate. 

La 22.10.2004 Procuratura Generală, la propunerea Agentului guvernamental, care a 

considerat că prin decizia CSJ din 28.03.2001 s-a încălcat grav dreptul lui E.U. la un proces 

echitabil şi dreptul la proprietate, prevăzute de art.6 (1) al Convenţiei şi art. 1 al Primului 

Protocol Adiţional la Convenţie, a depus cerere de revizuire a deciziei menţionate, în 

temeiul art. 449 alin.(1) lit.j) din Codul de procedură civilă. 

Prin decizia CSJ din 02.03.2005 a fost admisă cererea de revizuire declarată de 

Procuratura Generală, cu casarea deciziei CSJ din 28.03.2001 şi a hotărârii judecătoriei 

Sângerei din 31.01.2000. cu restituirea pricinii la rejudecare. 

Prin hotărârea judecătoriei Sângerei din 08.06.2005. lăsată în vigoare de Curtea de 

Apel Bălţi la 18.10.2005, acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

I. P, reprezentantul lui E U., a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, 

cerând admiterea recursului, casarea hotărârilor judecătoreşti şi emiterea unei noi hotărâri 

cu privire la admiterea acţiunii, repararea prejudiciului material şi moral. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ prin decizia din 25.01.2006 a casat 

decizia Curţii de Apel Bălţi din 18.10.2005, hotărârea judecătoriei Sângerei din 08.062005, 

decizia CSJ din 02.03.2005. A fost admisă cererea de revizuire depusă de către Procurorul 

GeneralaI Republicii Moldova şi casată decizia CSJ din 28.03.2001, cu clasarea procedurii 

în recurs de anulare şi menţinută hotărârea judecătoriei Sângerei din 31.01.2001. A fost 

încasată de la bugetul de stat in beneficiul lui E. U. suma de 500 euro pentru repararea 

prejudiciului material, 1500 euro pentru repararea prejudiciului moral şi 450 euro pentru 

compensarea cheltuielilor de judecată. 

în motivarea deciziei sale CSJ a invocat mai multe motive principiale, care ar fi va labile 

pentru multe din pricinile soluţionate de instanţele din republică. 

Astfel, s-a conchis că prin reexaminarea pricinii la 28.02.2001 de către CSJ în baza 

recursului în anulare a Procuraturii Generale a fost încălcat principiul securităţii raporturilor 

juridice. Instanţa a menţionat că „potrivit jurisprudenţei CEDO, dreptul la un proces echitabil 

în faţa unei instanţe de judecată independentă şi imparţială, garantat de art.6 paragraful 1 

al Convenţiei, urmează a fi interpretat prin prisma preambulului Convenţiei, care enunţă 

preemţiunea principiului supremaţiei dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor 

contractante. Unul dintre elementele fundamentale ale preemţiunii este principiul stabilităţii 

raporturilor juridice, care înseamnă că o soluţie definitivă a oricărui litigiu nu trebuie 

rediscutată. Totodată, principiul securităţii raporturilor juridice presupune respectul faţă de 

principiul lucrului judecat, care constituie principiul executării hotărârilor definitive’’. 

In consecinţă instanţa a constatat încălcarea art.6 (1) al Convenţiei. 

Pentru a ajunge la o concluzie corectă pe marginea pricinii date, instanţele au avut 

nevoie de mai mult de 4 ani. Totodată, în opinia noastră, în cazul dat, a fost încălcat, pe 

lângă art.6 (1) din Convenţie, şi art. 1 al Primului Protocol Adiţional ia Convenţie. însăşi 

instanţa a constatat de fapt acest lucru, invocând că recurentul a fost privat de dreptul de a 

folosi şi a beneficia de terenul de pământ care urma să-i fie atribuit şi a încasat prejudiciul 

material. 
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în opinia noastră, la soluţionarea cauzei, au fost admise mai multe abateri de la legea 

procesuală naţională care nu pot fi nici explicate şi nici justificate. Astfel, la prima admitere a 

cererii de revizuire înaintate de Procuratura Generală, prin decizia din 02.03.2005 şi 

casarea concomitentă a hotărârii judecătoriei Sângerei din 31.01.2000, s-au ignorat 

prevederile art.453 din Codul de procedură civilă, care stabileşte împuternicirile instanţei de 

revizuire. în orice caz, cererea de revizuire viza numai decizia CSJ din 28.03.2001 şi 

nicidecum şi hotărârea Judecătoriei Sângerei din 31.01.2000. Casând hotărârea primei 

instanţe „din oficiu", instanţa de revizuire şi-a depăşit în mod evident împuternicirile. 

Această depăşire a împuternicirilor a contribuit la tărăgănarea inutilă a procesului judiciar, 

pe încă aproape un an de zile, şi la emiterea de către judecătorie şi de către Curtea de Apel 

a unor acte judecătoreşti recunoscute ulterior neîntemeiate şi ilegale, fapte în legătură cu 

care au şi fost casate. 

Ideea că decizia CSJ din 02.03.2005 la momentul pronunţării nu se încadra în 

prevederile art.453 din Codul de procedură civilă este demonstrată şi de faptul că, la 

pronunţarea deciziei din 25.01.2006, instanţa de recurs, examinând doar recursul 

reclamantei, s-a condus de art.419 din Codul de procedură civilă (Capitolul - Recursul, 

Secţiunea - Recursul împotriva deciziei instanţei de apei) şi de art.445 şi 449 din Codul de 

procedură civilă (Capitolul - Revizuirea hotărârilor), a admis repetat cererea de revizuire a 

Procuraturii Generale şi a casat decizia CSJ din 02.03.2005. 

Astfel, la 02.03.2005, examinând cererea Procuraturii Generale în procedura de 

revizuire, instanţa a aplicat şi normele procedurii de recurs, anulând hotărârea primei 

instanţe din proprie iniţiativă, iar, la 25.01.2006, examinând o cerere de recurs, tot din 

proprie iniţiativă, a aplicat şi normele procedurii de revizuire. 

O asemenea interpretare şi aplicare mult prea liberă a normelor de drept procedurale ce 

ţin de căile de atac al hotărârilor judecătoreşti, cu depăşirea de către instanţă a împu-

ternicirilor sale în procedura iniţiată de către partea în proces, în anumite împrejurări, poate 

echivala cu încălcarea dreptului la un proces echitabil - art.6 (1) din Convenţie. în legătură 

cu aceasta, poate fi menţionat şi faptul că însăşi CSJ, în mai multe acte, a evocat că 

„revizuirea este o cale de retractare, şi nu de reformare”, ca mai apoi ea însăşi să se abată 

de la această maximă. 

Pentru speţa dată este relevant şi faptul că CSJ a aplicat direct prevederile art.41 din 

Convenţie şi a încasat în baza normei date în folosul reclamantei prejudiciul moral şi 

material. 

Dosarul nr.2ra-75/2006 - 
pricina civilă la cererea lui L.P. împotriva lui G.M. şi Z.M. cu privire la recunoaşterea 

contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului nul. cererea lui L.P. şi A.P împotriva 

Z.M. şi E.B. cu privire la recunoaşterea contractului de vânzare-cumpărare nul. şi la cererea 

reconvenţională a G.M. împotriva Z.M. şi E.B.. OCT Chişinău cu privire la
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recunoaşterea dreptului de coproprietate în devălmăşie asupra apartamentului, declararea 

contractului de vânzare-cumpărare a apartamentului dintre M. şi B. nul, obligarea lui M. de 

a nu crea obstacole lui M. în folosirea spaţiului locativ, obligarea O.C. T. de a efectua 

înscrierile respective în registrul bunurilor imobile. 

L.P a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui G.M. şi Z.M. cu privire la 

recunoaşterea drept nul a contractului din 18.10.2002 de vânzare-cumpărare a 

apartamentului nr.159 de pe str.M.Costin 57 din mun.Chişinău. în motivarea acţiunii s-a 

invocat faptul că, conform înţelegerii neoficiale cu G.M., pentru care în realitate ar fi 

cumpărat Z.M. apartamentul în litigiu, a fost vândut la preţul de 11000 dolari SUA, dintre 

care 8000 de dolari au fost achitaţi la momentul încheierii contractului, iar 3000 dolari 

urmau să fie achitaţi până la 15.12.2002, şi anume suma de 3000 dolari nu ar fi fost 

achitată la scadenţă. P, de asemenea, a solicitat punerea sechestrului pe apartament, în 

aceeaşi zi. la 23.01.2003. instanţa a emis o încheiere prin care s-a hotărât a se efectua 

următoarele acţiuni: a ordona executorului judecătoresc să pună sechestru pe apartamentul 

în litigiu. încheierea dată nu a fost înregistrată la oficiul cadastral teritorial, în modul 

prevăzut de lege, pentru a fi opozabilă terţilor, fapt care se demonstrează prin extrasul din 

registrul bunurilor imobile din 14.01.2003. 

La 04.03.2003, Z.M. a vândut apartamentul în litigiu lui E.B. 

La 13.05.2003. L.P. şi A.P au completat acţiunea iniţială din 23.01.2003, solicitând 

anularea şi a contractului de vânzare-cumpărare din 04.03.2003, motivând prin faptul că 

vânzătorul Z.M. a ştiut despre acţiunea intentată, dar contrar acestui fapt a vândut 

apartamentul în litigiu 

La 30.05.2003. G.M. a înaintat o acţiune reconvenţională împotriva lui Z.M. cu privire la 

recunoaşterea dreptului ei asupra apartamentului litigios ca proprietate comună în 

devălmăşie. împotriva lui Z.M. şi E.B. cu privire la recunoaşterea drept nul a contractului de 

vânzare-cumpărare a apartamentului din 04.03.2003. 

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani din 26.05.2005 a fost admisă renunţarea lui L.P. şi 

A.P. la acţiunea lor şi procesul în această parte a fost încetat. A fost admisă acţiunea lui 

G.M. şi a fost recunoscut nul contractul de vânzare-cumpărare a apartamentului nr.159 de 

pe str.N.Costin, 57 încheiat la 04.03.2003 între Z.M. şi E.B. şi a fost recunoscut dreptul de 

proprietate comună în devălmăşie a lui G.M. asupra apartamentului menţionat. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 14.09.2005 apelul declarat de către Z.M. şi E.B. 

a fost admis, a fost casată hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre, prin care a 

fost respinsă acţiunea reconvenţională a lui G.M. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 01.03.2006 a fost 

admis recursul declarat de către G.M.. casată decizia Curţii de Apel Chişinău din 

14.05.2005 şi menţinută hotărârea primei instanţe din 26.05.2005. 

în pricina dată nici părţile şi nici instanţele judecătoreşti nu au invocat normele 

Convenţiei sau precedentele CEDO. în acelaşi timp, cazul, în opinia noastră, a fost 

soluţionat greşit, cu încălcarea normelor naţionale şi internaţionale de drept. 

Este evident că ultimul cumpărător al apartamentului, E.B., este dobânditor de bună- 

credinţă, şi dreptul lui de proprietate este apărat, în particular, de normele art.46 din 

Constituţie şi de cele ale art.316 din Codul civil. 

Pe lângă aceasta, art.51 din Legea cadastrului bunurilor imobile stabileşte: „în cazul în 

care dobânditorul de bună-credinţă obţine un bun imobil de la o persoană înscrisă din 

greşeală în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de 

proprietate asupra lui se menţine dobânditorului de bună-credinţă". Având în vedere că 

Z.M. nu a fost înscris nici chiar greşit în registrul bunurilor în calitate de proprietar al 

apartamentului în litigiu, cu atât mai mult nu existau temeiuri pentru a-l deposeda pe E.B. de 
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proprietate, declarând nul contractul de vânzare-cumpărare. 

însăşi nulitatea actului juridic este o sancţiune îndreptată împotriva acelor acte care 

contravin scopului dispoziţiei legale privitoare la condiţiile de validitate a contractului: 

capacitate, consimţământ, obiect, formă. Prin prisma acestor rigori, contractul de vânzare- 

cumpărare a apartamentului dintre G.M. şi E.B. este valabil încheiat: părţile au avut 

capacitatea deplină de exerciţiu; consimţământul acestora a fost valabil exprimat; obiectul 

contractului (terenul) era determinat şi se afla în circuitul civil, iar vânzătorul era proprietarul 

acestuia; contractul a fost încheiat în forma cerută de lege, grevări în privinţa lui în registrul 

bunurilor imobile nu au fost înregistrate. Deci. un asemenea contract nu poate fi lovit de 

nulitate. 

Mai poate fi menţionat şi faptul că, potrivit prevederilor Codului civil şi celor ale Legii 

cadastrului bunurilor imobile, la înregistrare, organul abilitat de stat cu această funcţie 

garantează că actele juridice anterioare sunt valabile, iar proprietarul înregistrat este de bună-

credinţâ în virtutea legii. 

în asemenea condiţii, hotărârea judecătorească nu poate fi recunoscută echitabilă iar 

apărarea judecătorească - deplină şi efectivă, dacă la judecarea pricinii a fost aplicată şi 

interpretată incorect legea materială, în consecinţă fiind admisă o eroare judecătorească 

Totodată, în privinţa lui E.B., în opinia noastră, a fost încălcat şi art.6 din Convenţie - 

dreptul la un proces echitabil, precum şi art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie - 

lipsirea de proprietate. La acest capitol ar putea fi invocate şi mai multe precedente ale 

CEDO. 

Dosarul nr.2ra-523/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V.l. împotriva unui grup de persoane 

privind recunoaşterea dreptului de proprietate şi evacuare forţată. 

Reclamantul şi-a motivat acţiunea prin făptui că. în baza deciziei comisiei de privatizare a 

bunurilor sovhozului ..Doina" raionul Anenii Noi din 07.02.1996, din patrimoniu
! 
gospodăriei, lui 

i s-au transmis în contul cotei patrimoniale căminele nr.1 şi nr.2 cu o valoare totală de 7392 

lei. El a achitat diferenţa de preţ în sumă de 704 lei, însă reclamanta s-au instalat abuziv şi îi 

încalcă dreptul de proprietate. 

Prin hotărârea Judecătoriei Anenii Noi din 12.03.2004 a fost admisă renunţarea re-

clamantului la un capăt de cerere şi a recunoscut dreptul lui de proprietate asupra căminului 

nr. 1 şi a căminului nr.2. 

Curtea de Apel Bender, prin decizia din 14.07.2004. a admis apelul declarat de V.l. ş, a 

modificat hotărârea primei instanţe, excluzând din dispozitiv fraza ,.A admite renunţarea 

parţială a reclamantului I.V. la acţiunea înaintată". 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. prin decizia di 15.03.2006. a admis 

recursul declarat de reprezentantul a doi pârâţi, a casat hotărârea primei instanţe ş< decizia 

instanţei de apel, invocând încălcarea normelor de drept material şi procedura: 

în particular, a fost indicat că pârâţii nu au fost citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţelor 

instanţelor respective, precum şi faptul că instanţele nu au verificat legalitatea privatizării 

căminelor de către reclamant prin prisma prevederilor Legii cu privire la Programul de stat de 

privatizare pentru anii 1995-1996. 

în acest context, instanţa de recurs a rezumat: „Articolul 6 din Convenţia pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale garantează oricărei persoane dreptul la 

judecarea echitabilă, în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale. de către o 
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instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî asupra drepturilor şi 

obligaţiilor sale cu caracter civil. Acest drept face parte implicit din noţiunea de principiu al 

contradictorialităţii şi include, printre altele, dreptul de a fi prezent în faţa instanţei, de a-şi 

formula, argumenta şi dovedi poziţia în proces, de a alege modalitatea şi mijloacele de 

apărare, de a-şi expune poziţia asupra oricărei probleme de fapt şi de drept care are legătură 

cu pricina dată judecăţii". 

Totodată, instanţa a mai menţionat că „în formă de hotărâre se emite dispoziţia primei 

instanţe, prin care se soluţionează fondul pricinii. Renunţarea reclamantului la acţiune nu 

echivalează cu soluţionarea fondului pricinii şi în conformitate cu art.266 alin.(1) din Co-dul de 

procedură civilă, instanţa judecătorească dispune încetarea procesului printr- o încheiere. 

Contrar acestor prevederi legale, prima instanţă a admis renunţarea reclamantului I. V. la un 

capăt de cerere prin emiterea hotărârii, iar instanţa de apel nu a corectat eroarea comisă”. 

Instanţa de recurs a concluzionat întemeiat că la încălcarea normelor Codului de 

procedură civilă care reglementează citarea părţilor în proces afectează grav drepturile 

garantate părţilor în proces, iar hotărârea pronunţată în asemenea caz nu poate fi 

considerată legală şi întemeiată. Astfel, este logică şi invocarea normei de drept internaţional 

- art.6 din Convenţie. 

Prezintă interes şi invocarea de către instanţa de recurs a încălcării art.266 alin.(1) din 

Codul de procedură civilă. Cu toate că art.388 şi 400 alin.(3) nu prevăd că dispunerea 

(greşită) de către instanţă a încetării procesului, conform art.266 din Codul de procedură 

civilă prin emiterea unui act judecătoresc în altă formă decât încheierea, este atribuită la 

temeiurile de casare necondiţionată a unui asemenea act, considerăm că acest fapt decurge 

univoc din prevederile art.14 din Codul de procedură civilă. în caz contrar, ar putea fi 

recunoscute legale şi alte acte judecătoreşti, pe lângă hotărâre, prin care se va soluţiona 

fondul pricinii. Or, asemenea situaţie nu poate fi acceptată în principiu. 

Totodată, chiar CSJ nu totdeauna este consecventă în asemenea probleme principiale de 

drept procedural, fapt care nu contribuie la promovarea unei practici judiciare stabile în 

anumite probleme. Spre exemplu, în speţa anterioară, renunţarea reclamanţilor L.P. şi A.P. la 

acţiune şi încetarea procesului în această parte a fost efectuată prin pronunţarea hotărârii, 

însă CSJ, menţinând hotărârea primei instanţe, nu s-a pronunţat în această privinţă (pricina 

civilă la cererea lui L.P. împotriva lui G.M. şi Z.M. - dosarul nr.2ra-75/06). O atare practică 

confuză pune în derută instanţele, nefiind clar când CSJ califică asemenea abateri drept 

încălcare a normelor de drept procedural, care atrage casarea actului judecătoresc, şi când - 

nu. înseamnă oare aceasta că în unele cazuri asemenea abateri afectează grav drepturile şi 

interesele participanţilor la proces, iar în altele - nu?
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Dosarul nr.2re-388/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui P. A. şi altor acţionari împotriva 

societăţii pe acţiuni „întreprinderea Specializată de Reparaţii din Edineţ" privind divizarea 

prin separare a societăţii. 

în motivarea cerinţelor reclamanţii au invocat faptul că. fiind deţinători a 40% din 

acţiunile societăţii, solicită reorganizarea prin separare a cotei-părţi ce le aparţine din 

bunuri, întrucât deţinătorii a 54% din acţiuni au adus întreprinderea la o stare deplorabilă. 

Prin încheierea Curţii de Apel Economice din 19.06.2006 s-a dispus efectuarea 

expertizei merceologice-contabile la solicitarea reprezentantului reclamanţilor şi suspen-

darea procesului. 

împotriva încheierii a fost înaintat recurs de către partea pârâtă, din motivul că 

expertiza a fost numită în lipsa recurentului, nefiind şi temei pentru numirea acestei 

expertize. 

Examinând recursul. Colegiul economic al CSJ a indicat că. potrivit legii procesuale la 

soluţionarea demersului cum ar fi numirea expertizei, care nu se include în categoria de 

soluţionare a unor probleme simple, se emite o încheiere motivată. Iar încheierea adoptată 

de către instanţă nu cuprinde partea de motivare ce ar indica motivele care au determinat 

concluziile instanţei la necesitatea numirii expertizei. Nu a fost motivată nici necesitatea 

suspendării judecării cauzei, care se afla pe rol până la înaintarea recursului aproximativ 

de 4 luni. în baza acestor constatări CSJ a conchis că „soluţia pronunţată privind 

suspendarea procesului va putea duce la încălcarea dreptului părţilor la un proces 

echitabil, şi anume dreptul la examinarea într-un termen rezonabil a cauzei sale. drept 

prevăzut de art.6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale". CSJ a casat încheierea Curţii de Apel şi a remis cauza 

aceleiaşi instanţe..pentru reexaminarea demersului reclamantului şi continuarea 

examinării cauzei". 

în pricina în cauză este de menţionat faptul că, examinând recursul în care se invoca 

doar încălcarea procedurii la numirea expertizei, precum şi lipsa temeiului pentru numirea 

expertizei, CSJ a făcut trimitere din oficiu la norma art.6 din Convenţie, în scopul preîntâm-

pinării unei posibile încălcări a unui drept apărat prin norma dată. Anume aceasta, după 

cum se poate presupune, a şi servit drept motiv de bază pentru casarea încheierii Curţii de 

Apel. Exigenţele instanţei de recurs de asemenea ordin nu sunt exagerate, corespund 

normelor şi esenţei legii procedurale şi pot contribui în mod esenţial la o mai bună 

înfăptuire a justiţiei şi, respectiv, la apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. 

Dosarul nr.2ds-13/2007 - 
Cererea procurorului de chemare în judecată în interesele minorului M. V. cu privire la 

anularea contractului de donaţie a apartamentului. 

Procurorul raionului Donduşeni a depus cerere de chemare în judecată în interesele 

minorului M. V. cu privire la anularea contractului de donaţie din 26.08.1999. prin care 

mama acestuia. M.L.. i-a donat lui D.D. şi partea minorului din apartamentul aflat în 

proprietate comună în devălmăşie. 

în motivarea acţiunii, procurorul a indicat că M.L. împreună cu copiii săi. M.S. (ajuns la 

majorat) şi M.V. (minor), sunt proprietari a 2/3 a unui apartament. Ea a donat această 

cotă-parte din apartament, la 26.08.1999. lui D.D.. încălcând astfel dreptul la spaţiu locativ 

al minorului M. V. 

Prin hotărârea Judecătoriei Donduşeni din 13.07.2004 acţiunea a fost admisă, fiind 
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recunoscut nul contractul de donaţie din 26.08.1999. prin care M.L. i-a donat lui D.D. o 

parte din apartament, iar părţile contractante au adus la poziţia iniţială. 

Prin decizia Curţii de Apel Bălţi din 21.12.2004 a fost admis apelul depus de D.O., 

casată hotărârea primei instanţe şi emisă o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost 

respinsă ca neîntemeiată. 

Prin încheierea din 05.07.2005 Curtea de Apel Bălţi a respins ca fiind inadmisibilă 

cererea de revizuire depusă de procuratura raionului Donduşeni împotriva deciziei Curţii 

de Apel Bălţi din 21.12.2004. 

Procuratura raionului Donduşeni a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de Apel 

Bălţi din 05.07.2005. cerând casarea încheierii contestate şi a deciziei instanţei de apel cu 

remiterea pricinii la rejudecare în instanţa de apel. din motiv că instanţa de apel a 

examinat apelul în lipsa procurorului, a lui M.V. şi a reprezentantului său legal, M.A., şi 

neîntemeiat a respins acţiunea, dat fiind faptul că tranzacţia încheiată de M.L. este ilegală, 

însă instanţa de apel nu a apreciat probele din dosar conform cerinţelor art.130 CPC, 

adoptând o decizie ilegală. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 07.02.2007 

recursul a fost respins în temeiul art.451 şi 449 din Codul de procedură civilă. în motivarea 

deciziei instanţa a mai relatat că „procedura de revizuire prevăzută de art.449 - 453 CPC 

este una care serveşte scopului înlăturării lacunelor în drept şi omisiunilor justiţiei, care 

urmează a fi aplicată într-o manieră compatibilă cu art.6 al Convenţiei Europene pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, fiind respectat principiul 

securităţii raporturilor juridice. în susţinerea opiniei enunţate. Colegiul civil şi de contencios 

administrativ al CSJ invocă şi hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 

06.12.2005 în cazul Popov (nr.2) împotriva Moldovei, prin care a fost recunoscută 

încălcarea art.6 § 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale”. 

Şi instanţa de apel, şi instanţa de recurs formal au respectat legea respingând cererea 

de revizuire şi recursul pe marginea acestei cereri. însă, nu este exclus că la examinarea 

cauzei în apel la Curtea de Apel Bălţi la 21.12.2004 a fost admisă o eroare 

judecătorească. Din conţinutul deciziei CSJ poate fi trasă concluzia că în proces nu a fost 

atras şi M.S., alt coproprietar al apartamentului, ale cărui drepturi, laolaltă cu cele ale 

minorului M.V., de asemenea, au fost încălcate la donaţia apartamentului. Persoanele 

menţionate au fost lipsite de proprietate, iar decizia Curţii de Apel Bălţi din 21.12.2004 le 

încalcă drepturile lor garantate de art.6 (1) din Convenţie, procesul fără participarea lor 

fiind un proces inechitabil. 

în aşa mod, sub paravanul „securităţii raporturilor juridice”, se va putea apăra orice 

eroare sau ilegalitate admisă de instanţă. Or, Convenţia nu acest lucru îl are în vedere la 

art.6. 

Cu toate că Republica Moldova a fost condamnată de mai multe ori în pricinile în care 

au fost admise recursurile în anulare ale procurorului, din motivul că a fost încălcat 

principiul securităţii raporturilor juridice, problema ca atare persistă. Dacă se vor excepta 

unele cazuri în care recursurile în anulare se făceau şi „la comandă”, trebuie de 

recunoscut că recursurile date au făcut şi un bun serviciu la repararea unor erori 

judecătoreşti esenţiale (intenţionate sau nu). în opinia noastră, aceste recursuri serveau şi 

ca un mijloc de „disciplinare” a instanţelor. Pentru recursurile în anulare ar putea fi stabilite 
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temeiuri şi proceduri exprese, în scopul modificării sau anulării actului judecătoresc 

irevocabil, dacă, 

în urmă erorii judecătoreşti, au fost încălcate în mod flagrant drepturile şi libertăţile 

fundamentale, apărate pe cale judiciară. Altminteri, chiar fiind evidentă o eroare 

judecătorească,, ea nu mai poate fi reparată, din considerentul „stabilităţii raporturilor 

juridice", chiar dacă se prevede cu mare probabilitate că mai apoi CEDO va condamna 

statul (şi toţi contribuabilii) pentru această eroare. Stranie „stabilitate”, care poate juca 

cărţile unor persoane nu prea împovărate de principiile echităţii şi legalităţii. Problema dată 

nu este caracteristică numai pentru Republica Moldova şi se vede că, nu întâmplător, 

Curtea Constituţională a Federaţiei Ruse prin hotărârea nr.2-n din 05.02.007 s-a pronunţat 

pentru existenţa în continuare, în anumite circumstanţe, a recursurilor în anulare împotriva 

actelor judecătoreşti irevocabile, fapt care trebuie să servească drept garanţie 

suplimentară a asigurării legalităţii actelor judecătoreşti şi respectării drepturilor omului. 

Dacă se consideră că şi această cale nu va contribui esenţial la îmbunătăţirea calităţii 

înfăptuirii justiţiei, cu consecinţele respective la CEDO, atunci urmează de găsit alte soluţii, 

care ar elimina posibilitatea promovării nedreptăţii în numele legii. 

Dosarul nr.2ra-1584/2006 - 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui A.C. împotriva lui V.C. şi I.L. cu 

privire ia recunoaşterea nulităţii contractelor de vânzare-cumpărare a imobilului şi 

partajarea bunurilor proprietate în devălmăşie a soţilor. 

în motivarea acţiunii A.C. a indicat că fostul ei soţ, V.C.. fără acordul ei. a vândut la 

07.08.2002 casa de locuit proprietate comună în devălmăşie lui O. V.. care la 13.08.2002 

a vândut-o lui V.G. care. la rândul său, în perioada examinării litigiului în instanţa de 

judecată, la 30.03.2003, a vândut-o lui I.L. 

Prin hotărârea judecătoriei Căuşeni din 13.10.2005 acţiunea privind recunoaşterea 

nulităţii contractelor a fost respinsă şi s-a încasat în beneficiul lui A. C. de la V. C. 80 000 

lei - costul cotei-părţi din casa de locuit. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18.06.2006 a fost admis apelul declarat de 

A.C., au fost recunoscute nule cele 3 contracte de vânzare-cumpărare a casei de locuit, cu 

restituirea sumelor primite de vânzători cumpărătorilor, cu partajarea în natură a casei 

între foştii soţi A.C. şi V.C. 

I.L. a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, cerând casarea deciziei 

instanţei de apel şi menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 07.12.2006 

recursul a fost admis, a fost casată decizia Curţii de Apel Chişinău din 18.05.2006 şi 

menţinută hotărârea judecătoriei Căuşeni din 13.10.2005. 

Decizia pronunţată de CSJ în pricina dată a limpezit anumite lucruri, în privinţa cărora 

practica judiciară, inclusiv a CSJ, a fost şi rămâne a fi, în unele pricini, confuză şi în 

contradicţie cu normele naţionale şi internaţionale de drept. 

Cu toate că instanţa de recurs şi-a motivat decizia numai prin invocarea art.331 din 

Codul civil (normă destul de discutabilă vizavi de cazul concret) şi fără a apela în mod 

expres la normele art.46 din Constituţie, art.316 şi 374 din Codul civil, art.51 din Legea 
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cadastrului bunurilor imobile, art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie, speţa dată
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prezintă interes în contextul apărării drepturilor cumpărătorului de bună-credinţă, mai cu 

seamă când există câţiva cumpărători consecutivi. 

în alte pricini CSJ, declarând nule contractele consecutive de vânzare-cumpărare a 

imobilelor, invoca faptul că nu poate fi legal contractul ulterior, dacă contractul anterior 

(primul) este lovit de nulitate. în atare situaţie toţi cumpărătorii erau consideraţi de rea- 

credinţă, erau deposedaţi fără compensaţii. Evident că drepturile unor asemenea 

cumpărători erau încălcate, deoarece, totuşi, ei nu puteau fi consideraţi cumpărători de 

rea-credinţă dacă nu au admis anumite încălcări şi au acţionat la încheierea contractului cu 

bună-credinţă. Pe lângă aceasta, declarând contractele nule şi transmiţând bunul 

reclamantului, instanţele, de regulă, nu aplicau prevederile art.219 din Codul civil privind 

aducerea părţilor în stare iniţială. Astfel se „contopeau" într-o singură procedură 2 metode 

distincte de apărare a drepturilor asupra proprietăţii, metode care nu pot fi aplicate 

concomitent în privinţa aceloraşi părţi: cea stabilită la Capitolul Iii, Titlul III al Cărţii întâi a 

Codului civil şi cea stabilită la Capitolul IV, Titlul III al Cărţii a Doua a Codului civil. 

în orice caz, având în vedere numărul mare de asemenea litigii şi practica judiciară mai 

mult decât „pestriţă” în ceea ce ţine de examinarea şi soluţionarea lor, în opinia noastră, 

urmează a fi adoptate şi hotărâri explicative ale Plenului CSJ la acest capitol, precum şi 

efectuarea posibilelor modificări de legislaţie. Drept suport în acest sens ar servi şi practica 

altor ţări în problema dată. Spre exemplu, în Federaţia Rusă au fost adoptate: hotărârea 

explicativă a Plenului Curţii Supreme de Arbitraj nr.8 din 25.02.1998, hotărârea Curţii 

Constituţionale nr.6-ll din 21.04.2003, iar în 2004 au fost operate modificări în Codul civil şi 

în Legea privind înregistrarea de stat a drepturilor asupra bunurilor imobile, toate având 

scopul apărării dreptului de proprietate, în general, precum şi a drepturilor cumpărătorilor 

de bună-credinţă, în special. 

Dacă revenim la speţa comentată, poate fi menţionat şi faptul că în decizia CSJ se dă o 

interpretare a noţiunii de „aflare în litigiu” a bunului, la prezenţa căruia se pune sub semnul 

întrebării calitatea de bună-credinţă a cumpărătorului. Din conţinutul deciziei rezultă că 

această situaţie ar fi în procedură judiciară privind dreptul de proprietate asupra imobilului. 

Interpretarea făcută de instanţă este principială, având în vedere că în alte cauze civile 

instanţele considerau că bunul imobil s-ar afla în stare de litigiu din simplul motiv că o 

persoană ce se considera interesată îşi declara dezacordul în privinţa actului juridic, fără a 

avea intentat un proces în instanţă. 

în speţa dată, în opinia noastră, prima instanţă a admis şi o eroare, încasând de la 

pârât în folosul reclamantului costul cotei-părţi ce îi revenea acestuia în proprietatea 

comună. Asemenea cerinţe A.C. nu a înaintat, iar, potrivit art.240 alin.(3) din Codul de 

procedură civilă, instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate 

de reclamant. Nu este exclus că reclamantul avea temeiuri pentru a determina în o altă 

mărime valoarea cotei-părţi ce îi revine în casă, prezentând şi probele respective în acest 

sens. Odată devenită irevocabilă, hotărârea instanţei face problematică înaintarea unor 

pretenţii suplimentare în această privinţă.  
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Dosarul 2ra-444/2007 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a B.C. „UB” S.A. împotriva lui P.S. şi 

R.S. cu privire la transmiterea în mod silit a bunurilor gajate şi evacuarea fără acordarea 

altui spaţiu locativ şi la cererea reconvenţională a lui P.S. şi R.S. împotriva B.C. „UB'S.A. 

cu privire la recunoaşterea nulă a contractelor de gaj. 

în motivarea acţiunii sale reclamantul a invocat prezenţa contractelor de gaj din 

13.12.1999, făcând trimitere la art.61, 69, 71 ale Legii cu privire la gaj nr.449 din 

30.07.2001. 

Pârâţii au înaintat o cerere reconvenţională de recunoaştere drept nule a contractelor 

de gaj, invocând faptul că la încheierea contractelor de gaj au fost induşi în eroare de către 

bancă, lucru despre care a aflat în cadrul intentării procesului civil. 

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău din 28.07.2006 acţiunea iniţială a 

fost respinsă, iar acţiunea reconvenţională a fost admisă şi au fost declarate nule 

contractele de gaj nr.326598/343499-G-1 din 13 decembrie 1999 şi nr.326598/343499- G-

2 din 13 decembrie 1999, şi dispusă radierea bunurilor imobile din registrul gajurilor şi 

anularea interdicţiilor depuse de B.C. „UB” S.A. la OCT Chişinău. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 08.11.2006 apelul şi recursul declarat de către 

B. C. „UB” S.A. au fost respinse şi menţinute hotărârea şi încheierea primei instanţe. 

în cererea de recurs B.C. „UB" S.A. a invocat că, la examinarea cauzei, instanţa de 

apel a încălcat normele de drept material şi procedural. în special au fost încălcate 

prevederile art.89, 373, 378, 388, 390 CPC, art.20, 43 din Legea privind organizarea 

judecătorească. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 

din 21 februarie 2007 recursul declarat de către reclamant a fost considerat inadmisibil, 

deoarece nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art.400 alin.(2) şi (3) şi este vădit 

neîntemeiat. 

în decizia sa Colegiul civil şi de contencios administrativ a concluzionat că în cadrul 

judecării pricinii, instanţele de judecată au creat participanţilor la proces condiţii obiective şi 

echitabile pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiunilor procedurale, fapt ce se încadrează 

în asigurarea părţilor a dreptului la un proces echitabil, garantat şi asigurat prin art.6 al 

Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului etc. 

Fără a pune la îndoială legalitatea şi temeinicia actelor pronunţate în prima instanţă şi 

în instanţa de apel, în speţa dată, ca şi în multe alte cazuri în care recursurile au fost 

declarate drept inadmisibile, o bună parte a deciziei de „inadmisibilitate” este consacrată 

motivării ce ţine de respingerea recursului în fond. Adică, de fapt, s-au examinat şi apreciat 

argumentele recursului în raport cu fondul cauzei, fără ca recurentul să aibă posibilitatea 

să susţină aceste argumente în faţa instanţei. 

Este cert că instanţele numai aplică legea, inclusiv în ceea ce ţine de admisibilitatea 

sau inadmisibilitatea cererii de recurs. însă, institutul inadmisibilităţii recursului prevăzut la 

art.433 şi 440 din Codul de procedură civilă, care nu stabileşte limite clare ce l-ar delimita 

de examinarea în fond a recursului, în opinia noastră, contravine în principiu normelor 

constituţionale ale Republicii Moldova, precum şi standardelor internaţionale privind 

accesul la justiţie. 

Ţinem să menţionăm că nu sunt rare cazurile când în unele pricini, care nu stârnesc 

anumite dubii privind legalitatea şi temeinicia hotărârilor primei instanţe şi ale instanţei de 

apel, CSJ consideră recursurile admisibile, ca, mai apoi, în şedinţa colegiului lărgit să le 

respingă cu uşurinţă. în acelaşi timp, în alte pricini, în care eroarea judecătorească pare 

destul de evidentă, este vizibilă aplicarea greşită a normelor de drept material sau  
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(ARTICOLUL 

a normelor de drept procedural, CSJ declară recursurile inadmisibile. Oare este întâmplător 

aşa ceva? Nu este încălcat oare art.6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil, la acces 

la justiţie), dacă instanţa examinează şi respinge argumentele recurentului, fără ca acesta 

să aibă dreptul de a le susţine? 

PROTECŢIA PROPRIETĂŢII 
AL PRIMI LII PROTOCOL ADIŢIONAL LA CONVENI 

'reptul la proprietate este fundamentul tuturor drepturilor private ale persoane; din 

punctul de vedere al interpretării judecătoreşti contemporane a Convenţiei. Respectiv, mai 

dese sunt şi pricinile în care atât părţile în proces, cât şi instanţa invocă normele Convenţiei 

referitoare la acest capitol, în particular, cele prevăzute de art. 1 al Primulu: Protocol 

Adiţional la Convenţie. 
Articolul 1 al Primului Protocol Adiţional întruneşte trei norme distincte: 

a) prima normă este generală şi statuează principiile respectării dreptului la proprietate: 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale": 

b) a doua normă se referă la limitarea acestui drept prin lipsirea de proprietate, 

condiţionată de împrejurări juridice: „Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa 

decât (1) pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de (2) lege şi de 

(3) principiile generale ale dreptului internaţional": 

c) a treia normă prevede condiţiile de limitare a dreptului de proprietate în forma 

controlului de către stat a modului de folosire a acestui drept: „Dispoziţiile 

precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le 

consideră necesare pentru (1) a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului 

general sau pentru (2) a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii sau a 

amenzilor". 

Sub incidenţa noţiunii de bunuri, indiferent de faptul că sunt de natură materială sau 

nematerială, obiectele care au ori pot avea valoare economică pot fi: 
a) sumele adjudecate conform unei hotărâri judecătoreşti irevocabile: 

b) pretenţiile în virtutea cărora solicitantul poate pretinde că este îndreptăţit legal de a 

obţine un drept efectiv asupra bunului:
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c) licenţa pentru efectuarea activităţii economice; 

d) un venit în viitor, dacă acesta a fost primit sau este obiectul unei pretenţii determinate 

(pensie); 
e) dreptul la locaţiunea imobilelor pe termen lung; 

f) dreptul asupra acţiunilor. 

în deciziile CSJ studiate în cadrul prezentei generalizări, art. 1 al Primului Protocol 

Adiţional la Convenţie a fost una din normele cel mai frecvent invocate. 

Dosarul nr.2ra-53/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui M. T. împotriva lui V.D. şi Z.B. cu 

privire la retragerea vizei de reşedinţă şi evacuare fără acordarea altui spaţiu locativ. 

Drept temei pentru înaintarea acţiunii a fost indicat faptul că ea a cumpărat o casă în 

satul Alexeevca raionul Edineţ, în care locuiesc V.D., fiul fostului proprietar al casei, care şi-

a perfectat şi viza de reşedinţă în casă fără acordul reclamantei, precum şi Z.B. Judecătoria 

Edineţ a admis acţiunea prin hotărârea din 05.05.2005. Curtea de Apel Bălţi prin decizia din 

20.09.2005 a casat hotărârea primei instanţe şi a emis o nouă hotărâre de respingere a 

acţiunii. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ prin decizia din 15.03.2006 a casat 

decizia instanţei de apel la recursul înaintat de M.T.. invocând următorul motiv: „Instanţa de 

apel a interpretat eronat normele de drept material. De menţionat faptul că concluziile 

instanţei de apel sunt contrare şi prevederilor art.316 din Codul civil, art.9 şi 46 ale 

Constituţiei Republicii Moldova, art. 1 din Protocolul Adiţional la Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, deoarece res-pingerea 

acţiunii M.T. cu privire la retragerea vizei de reşedinţă şi evacuare a lui D.V. şi B.Z. îi 

încalcă drepturile acesteia asupra casei de locuit proprietate privată”. 

în opinia noastră, formularea dată din motivarea instanţei de recurs nu este concisă, 

face doar o trimitere mult prea generală la legea naţională şi la norma de drept internaţional 

vizavi de cazul dat. 

De menţionat că prin respingerea acţiunii de către instanţa de apel drepturile 

proprietarului asupra casei nu au fost încălcate, deoarece însăşi acţiunea a fost înaintată 

pentru a curma încălcarea deja existentă. Instanţa urma să apere aceste drepturi prin una 

din metodele prevăzute la art. 11 din Codul civil. Sau, conform obligaţiilor asumate de stat 

în baza prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Convenţiei, instanţa urma să adopte măsuri 

pentru a curma încălcarea. Respectiv, trebuia să se determine corect raporturile juridice 

dintre părţi şi să se aplice normele de drept corespunzătoare acestor raporturi. 

Pentru cazul dat, având în vedere că reclamantul nu a fost lipsit de proprietate, dar i se 

creau obstacole în folosirea acesteia, era indicată, în opinia noastră, aplicarea prevederilor 

art376 din Codul civil şi a primei norme din art. 1 al Primului Protocol Adiţional - „orice 

persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale”.
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'RAPORTi 

Dosarul nr.3r-991/2006 - 
pricina civilă în cauza la cererea Oficiului Teritorial Chişinău al Aparatului Guverr _ i 

Republicii Moldova împotriva Primăriei mun. Chişinău, ca intervenienţi accesorii alaia ; pârâtului 

fiind indicaţi M.N. şi N.I.. privind anularea actului administrativ. în motiva'■-a acţiunii 

reclamantul a indicat că prin decizia primăriei mun. Chişinău nr. 18-20/63 : - 17.05.2003 lui 

N.M. i-a fost atribuit în proprietate privată, ca urmare a vânzării-cumpâ'z' la preţ normativ, 

terenul nr.14 cu suprafaţa de 569 m.p. din str.Nuferilor mun.Chişir â_ pentru construcţia casei 

de locuit particulare, cu încălcarea prevederilor legale. Uite r c ■ la 31.12.2003. N.M. a vândut 

acest teren lui I.N. Pe parcurs I.N. a coordonat proiecta ce construcţie a casei de locuit cu 

serviciul arhitectură al autorităţii publice locale, a consim t casa de locuit şi a dat-o în 

exploatare. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 17.04.2006. acţiunea a fost respinsă 

Respingând recursul declarat de Oficiului teritorial Chişinău al Aparatului Guverr... _i 

Republicii Moldova. Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a menţionat ca 

..anularea deciziei contestate ar duce la încălcarea prevederilor art. 316 din Codul civil ca a 

garantează dreptul de proprietate, art.46 al Constituţiei Republicii Moldova, art.i Protocolului 

Adiţional la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, deoarece dreptul de proprietate a intervenientului asupra casei de locuit este o 

corelaţie directă cu dreptul de proprietate asupra sectorului de teren - litigiu’’. 

Desigur, ar fi fost mai corect şi mai convingător dacă instanţa făcea trimitere la textu 

normei art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţie - „nimeni nu poate fi lipsit de 

proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 

principiile generale ale dreptului internaţional''. 

Totodată, este de remarcat faptul că CSJ, cel puţin într-un caz similar cu cel comenta: 

în speţa dată, a pronunţat o decizie diametral opusă, considerând că primăria nu a fost in 

drept să înstrăineze unui cetăţean teren pentru construcţia casei individuale, casând 

hotărârea Curţii de Apel, prin care hotărârea de atribuire şi de vânzare a terenului a fost 

recunoscută legală. La o nouă examinare, Curtea de Apel a admis cererea şi a anulat 

decizia primăriei de atribuire a terenului, iar CSJ a menţinut hotărârea dată. Apare o 

întrebare logică - oare nu în toate cazurile identice din această categorie sunt încălcate 

prevederile art.316 din Codul civil care garantează dreptul de proprietate, art.46 al 

Constituţiei Republicii Moldova, art. 1 din Primul Protocol Adiţional la Convenţia Europeană 

pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale? 

Dosarul nr.2ra-266/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E.C. împotriva primăriei corn. 

Volontirovca cu privire la restituirea pământului confiscat în perioada represiunilor. 

Acţiunea a fost motivată prin faptul că părinţii reclamantului au fost supuşi represiunilor 

politice cu confiscarea pământului cu o suprafaţă de 1,12 ha. Ulterior ei au fost reabilitaţi, dar 

pământul nu li s-a restituit. 

Prin hotărârea Judecătoriei Ştefan Vodă din 15.04.2005. menţinută de Curtea de Apel 

Chişinău la 11.10.2005, acţiunea a fost respinsă. 

Respingând recursul reclamantului. Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. 

printre alte temeiuri, a menţionat că invocarea de către recurent şi a faptului că art.4 alin.4  
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din Codul funciar ar fi în contrazicere cu art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie 

este neîntemeiată, deoarece, conform articolului menţionat, statele au dreptul de a adopta 

legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform 

interesului general. în opinia CSJ, „statul prin adoptarea Codului funciar a reglementat 

folosinţa pământului reieşind din interesul general al cetăţenilor Republicii Moldova". 

Motivarea din decizia CSJ ţine de condiţiile de limitare a dreptului de proprietate în 

forma reglementării de către stat a folosinţei bunurilor conform interesului general. 

Considerăm că o asemenea motivare pentru speţa în cauză nu este întocmai corectă, 

având în vedere că, în cazul dat, dreptul de proprietate al reclamantului asupra bunului nu 

a existat şi, respectiv, acesta nici nu putea fi limitat. 

Dosarul nr.2ra-735/2006 - 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui G.S. împotriva lui V.C. cu privire 

la apărarea dreptului de proprietate şi cererea reconvenţională a lui V. C. împotriva lui G.S. 

cu privire la instalarea în apartament şi determinarea modului de folosinţă a spaţiului 

locativ. 

G.S., invocând faptul că este unicul proprietar al apartamentului nr.110 de pe 

str.Hr.Botev din Chişinău, a solicitat înlăturarea obstacolelor în folosirea acestuia şi 

retragerea vizei de reşedinţă a pârâtei (fostei soţii) din apartamentul litigios. V.C., la rândul 

său, a solicitat instalarea în apartament. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ, în decizia sa din 10.05.2006. 

respingând recursul lui V.C. împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 07.02.2006 prin 

care a fost admisă acţiunea lui G. S. şi respinsă acţiunea recurentei, cu casarea hotărârii 

primei instanţe, şi invocând prevederile legislaţiei naţionale referitor la apărarea dreptului 

de proprietate - art.46 din Constituţie, art.376 din Codul civil, art.41 din Legea cu privire la 

proprietate, a concluzionat că G.S. „poate să ceară înlăturarea oricărei încălcări a 

drepturilor sale. după cum este garantat şi de Protocolul Adiţional nr. 1 al Convenţiei 

Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale". 

Trimiterea instanţei de recurs la Primul Protocol Adiţional la Convenţie poartă în cazul 

dat, în opinia noastră, un caracter mai mult formal, dat fiind că nu se specifică nici chiar 

articolul respectiv din Protocol. 

Putem doar să presupunem că instanţa a avut în vedere art. 1 din Primul Protocol 

Adiţional, şi anume, prima normă - „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la 

respectarea bunurilor sale”. în orice caz, partea dată a motivului deciziei ar fi fost mai con-

vingătoare şi mai corectă, dacă se făcea trimiterea la articolul şi norma respectivă ale 

Protocolului cu, cel puţin, citarea acesteia. Cu atât mai mult că, pentru instanţele inferioare, 

ceciziile CSJ constituie şi un model de întocmire corectă a actului judecătoresc. Dosarul 

nr.3r-1521/2006 - 
pricina civilă la cererea lui N. T. împotriva CSJ a Republicii Moldova privind modificata 

ordinului nr.223-c din 13 iulie 2005 şi recalcularea salariului. 

N.T. activează în funcţia de judecător din 1976. Din 1990 până în 1996 a exercitat 

funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Supreme, iar în legătură cu reorganizarea 

sistemului judecătoresc a fost transferat în interes de serviciu în funcţia de preşedinte al 

Curţii de Apel a Republicii Moldova cu menţinerea salariului de funcţie de vicepreşedinte



—RAPORT AN AU'€ 

51 

 

 

al CSJ. în 2001 a fost transferat în funcţia de judecător la Curtea de Apel a Republicii 

Moldova, iar în 2003. în legătură cu reorganizarea sistemului judecătoresc, - în funcţia de 

judecător la Curtea de Apel Chişinău cu menţinerea salariului de funcţie de vicepreşedinte 

al CSJ. 

Prin hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 30.06.2005 a fost numit în funcţia 

de judecătoria CSJ. şi prin ordinul CSJ nr.223-c din 13.07.2005 i-a fost stabilit salariul de 

funcţie de judecător al CSJ. Considerând că urma să i se menţină salariul de funcţie de 

vicepreşedinte al CSJ. reclamantul a contestat ordinul nr.223-c şi a solicitat modificarea 

acestuia în vederea stabilirii salariului de funcţie de vicepreşedinte al CSJ. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 20.06.2006 acţiunea reclamantului a fost 

admisă. 

CSJ a înaintat recurs, solicitând casarea hotărârii şi pronunţarea unei noi hotărâri prin 

care acţiunea lui N. T. să nu fie admisă. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. recunoscând întemeiată hotărârea 

primei instanţe şi respingând recursul, a invocat jurisprudenţa CEDO - cazul I.S. şi M.T. 

împotriva României, precum şi cazul A.B. împotriva Republicii Cehia. Instanţa de recurs a 

tras concluzia că „prin prisma acestei practici neplata salariului cuvenit intimatului de 

asemenea este o încălcare a art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului”. 

Decizia din cauza dată ar putea fi un exemplu de interpretare şi aplicare a normelor de 

drept, naţionale şi internaţionale, la soluţionarea cauzelor civile. 

Dosarul nr.2ra-523/2006 - 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii comerciale ..Iz-aş" S.A. 

împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat mun. Chişinău şi G.Z. cu privire la anularea licitaţiei 

şi recunoaşterea contractului de vânzare-cumpărare nul. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 21.03.2000 Comisia Republicană 

Permanentă pentru organizarea evaluării şi comercializării bunurilor de pe lângă 

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova, prin intermediul IFS OF Centru, 

a expus la licitaţie şi a vândut imobilul care îi aparţinea - clădirea magazinului din 

str.Puşkin 3. mun. Chişinău. sechestrat anterior de către Inspectoratul Fiscal la 

14.04.1999. în baza licitaţiei din 21.03.2007. la 27.03.2000. IFS a încheiat un contract de 

vânzare-cumpărare prin care imobilul sechestrat a fost transmis în proprietate lui G.Z. 

Prin hotărârea Judecătoriei Centru mun.Chişinău din 14.07.2005 şi hotărârea 

suplimentară din 07.10.2005 acţiunea a fost admisă cu aducerea părţilor în stare iniţială. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 16.11.2005 apelul declarat de G.Z. a fost 

respins. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ al CSJ din 15.02.06 recursul 

declarat de G.Z. a fost respins. Instanţa de recurs a considerat neîntemeiat argumentul 

recurentului că el este cumpărător de bună-credinţă, deoarece reclamantul („Iz-aş” S.A.) 

nu avea datorii faţă de buget la momentul sechestrării şi comercializării imobilului de către 

Inspectoratul Fiscal. 

Argumentul recurentului privitor la faptul că la momentul desfăşurării licitaţiei şi a 

încheierii contractului de vânzare-cumpărare nu exista nici o interdicţie referitor la 

înstrăinarea bunului imobil, de asemenea, a fost respins, din motiv că. conform art.6alin.(3) 

din Legea nr.633 din 10.11.1995 cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi 

altor plăţi, organele fiscale sunt în drept să comercializeze bunurile sechestrate numai în 

cazul dacă nu a fost atacată în modul stabilit hotărârea organului fiscal privind 
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sechestrarea. în caz de atac a hotărârii organului fiscal, comercializarea bunurilor 

sechestrate se suspendă până la soluţionarea cauzei. După cum a mai menţionat CSJ. la 

momentul desfăşurării licitaţiei şi înstrăinării imobilului hotărârea inspectoratului fiscal era 

atacată de către „Iz-aş” S.A. în instanţa de judecată şi se afla în proces de examinare, lucru 

despre care IFS Centru. Comisia de licitaţie, Bursa imobiliară „Lara”au fost înştiinţaţi prin 

avizul din 16.03.2000. 

Din conţinutul deciziei CSJ nu poate fi identificată legea materială de care s-au condus 

instanţele declarând nul contractul de vânzare-cumpărare a bunului imobil. 

în opinia noastră, în cazul dat, există circumstanţe care denotă posibila încălcare a art. 

1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie şi art.6 pct. 1 al Convenţiei. 

în particular, nefiind combătut argumentul pârâtului că el este cumpărător de bună- 

credinţă, şi acesta fiind deposedat de bunul procurat, au fost încălcate drepturile lui 

garantate de art.46 alin.(1) din Constituţie, art.316 din Codul civil, precum şi art. 1 al 

Primului Protocol Adiţional la Convenţie, iar însuşi procesul poate fi considerat ca fiind 

inechitabil. Instanţa de recurs a invocat art.6 alin 3 din Legea nr.633/1995, însă nu a luat în 

considerare o altă normă a legii menţionate, art.6/7, care specifică: „Restituirea bunurilor 

sechestrate se efectuează până la trecerea la cumpărător a dreptului de proprietate, dacă 

plătitorul prezintă documente ce confirmă executarea plăţilor la bugetele şi în fondurile 

respective, precum şi acoperirea cheltuielilor aferente executării. După trecerea la 

cumpărător a dreptului de proprietate asupra bunurilor, ele nu se restituie plătitorului". 

însăşi situaţia în care statul, prin intermediul unei autorităţi special abilitate, vinde un 

imobil în modul stabilit de lege, ca pe urmă, tot din numele statului, o altă autoritate 

recunoaşte vânzarea contrară legii, este inacceptabilă. Dacă se mai ţine cont şi de faptul 

că la autentificarea notarială a contractului şi la înregistrarea contractului în registrul 

bunurilor imobile legalitatea tranzacţiei a fost verificată şi de aceste organe (tot din numele 

statului), atunci recunoaşterea nulă a unui asemenea contract, în cazul în care 

cumpărătorul nu a acţionat cu rea-credinţă, ar însemna că stabilitatea raporturilor juridice 

este ignorată în principiu. 

La efectuarea unei analize mai detaliate a practicii instanţelor judecătoreşti în pricinile 

civile de vânzare-cumpărare a imobilelor, în care cel mai des sunt invocate normele 

convenţiei şi precedentele CEDO, şi ţinând cont că în cauze similare adeseori se pronunţă 

hotărâri diametral opuse, putem constata că o bună parte din actele juridice de pe piaţa 

secundară de imobile pot fi declarate nule de către instanţe, în cazul contestării acestora. 

Faptul dat, adeseori, nu depinde de specialiştii sau părţile care pregătesc contractele, de 

notarii care le autentifică sau de oficiile cadastrale teritoriale care le înregistrează. 

Concluzia rezultă în baza constatării că nu rareori instanţele, declarând nul actul juridic 

de vânzare-cumpărare la cererea unor terţe persoane care pretind că drepturile lor ar fi fost 

încălcate, nu iau în considerare un aspect primordial al convenţiei respective - este sau nu 

cumpărătorul dobânditor de bună-credinţă. Sau se verifică mai mult decât
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'RAPOP~ - superficial faptul dacă cumpărătorul a procurat bunul respectiv în condiţiile legii a: :â dacă înseşi acţiunile 

cumpărătorului sunt legale. Numai faptul recunoaşterii ilega ta* acţiunilor cumpărătorului însuşi ar putea servi drept temei, în virtutea 

normelor de ere: t internaţional, dar şi a normelor de drept naţional, de altfel, pentru ca să fie aplicate as“r de măsuri de control din 

partea statului, cum ar fi declararea nulităţii contracte „ ?- deposedarea cumpărătorului de proprietate. 
însă, în practica cotidiană a instanţelor judecătoreşti naţionale, se întâlnesc caz„- când 

se declară nule unul sau chiar două contracte consecutive de vânzare-cumpâra T a 

imobilului, cu deposedarea şi a primului, şi a celui de al doilea cumpărător, din motr.e care 

nicidecum nu pot fi imputabile acestor cumpărători, aşa cum a fost, de exempic ' cazul 

descris anterior (dosarul nr.2ra-523/06). Se mai întâmplă că contractele sum declarate 

nule în temeiul faptului că vânzătorul ştia, sau trebuia să ştie, de pretenţii e unor terţe 

persoane asupra obiectului contractului, pretenţii care nici nu erau obiect ai examinării în 

instanţă, sau din alte motive, în temeiul cărora cumpărătorul nicidecum r_ poate fi 

recunoscut dobânditor de rea-credinţă. 

Dosarul nr.2ra-692/2007 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a iui T.l. împotriva lui Z.N. şi primăriei 

laloveni cu privire la revendicarea bunului. înlăturarea obstacolelor, evacuarea şi elibe-

rarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 

în motivarea acţiunii reclamantul a invocat că prin decizia din 16.12.1989 a comitetului 

executiv raional Kutuzov lui i-a fost repartizat un teren cu suprafaţa de 0.06 ha în or. 

Kutuzov (actualmente laloveni) pentru construcţia casei de locuit. însă acest teren a fost 

ocupat ilegal de către Z.N. Cere revendicarea terenului, înlăturarea obstacolelor în 

folosirea terenului, evacuarea pârâtei şi obligarea primăriei laloveni de a-i elibera titlul de 

autentificare a dreptului deţinătorului de teren. 

Prin ultima hotărâre a judecătoriei laloveni din 31.01.2006 (alte 2 hotărâri anterioare 

fiind anulate) acţiunea a fost admisă integral. Prin decizia Curţii de apel Chişinău din 

16.11.2006 apelul declarat de către Z.N. a fost respins. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. prin decizia din 26.04.2007, a 

considerat inadmisibil recursul declarat de Z.N. 

în opinia noastră, aceasta este o decizie mai mult decât stranie a instanţei de recurs, 

având în vedere că în pricina dată pot fi invocate încălcări din toate alineatele art.400 din 

Codul de procedură civilă. 

Considerând că pârâtul a ocupat în mod abuziv terenul reclamantului, primele 2 

instanţe au ocolit în mod elegant un mic „detaliu": că acest teren a fost cumpărat de către 

pârât de la U.S. la 24.08.2002, conform unui contract autentificat notarial şi înregistrat la 

oficiul cadastral teritorial. însuşi U.S. a obţinut acest teren de la autoritatea publică locală 

în 1994 şi a început construcţia fundamentului pentru casă şi a beciului. Pârâtul a procurat 

terenul cu tot cu aceste construcţii. Deci, Z.N. în nici un caz nu putea ocupa „abuziv" 

terenul revendicat de către T.l.



Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile 

 

 

în acelaşi timp, reclamantul nu a prezentat nici un act doveditor că el ar fi proprietarul.  

Şi nici nu putea să prezinte, deoarece el nu a realizat hotărârea Comitetului Executiv din 

16.12.1989 în modul stabilit, pentru a fi recunoscut la acel moment drept beneficiar al 

terenului respectiv. în particular, el nu a îndeplinit prevederile imperative ale art.18 din 

Codul funciar (în redacţia anului 1970), în condiţiile căruia reclamantului i-a fost repartizat 

terenul, privind obţinerea documentului care adevereşte dreptul de posesiune a acestuia. 

Modul de eliberare a titlului de posesiune şi de intrare în posesia terenului repartizat a fost 

stabilit de Regulamentul cu privire la construcţia individuală în RSSM din 22.01.1986 

(abrogat la 02.07.1999), care prevedea: „Ca document ce dă dreptul de folosire a lotului 

de pământ în oraşe şi în aşezări de tip orăşenesc serveşte contractul autentificat pe cale 

notarială, cu privire la repartizarea lotului de pământ spre folosinţă fără termen pentru 

construcţia unei case de locuit cu drept de proprietate personală, contract ce se încheie în 

modul stabilit de punctul 35 al prezentului Regulament”. 

Iar pct.35, de asemenea, prevedea: „Beneficiarul construcţiei, primind documentaţia 

tehnică aprobată în vederea construcţiei casei de locuit, este obligat să încheie cu 

Comitetul Executiv al Sovietului raional, orăşenesc de deputaţi ai norodului un contract cu 

privire la repartizarea lotului de pământ spre folosinţă fără termen". 

T.l. nu a primit documentaţia tehnică aprobată şi nu a încheiat un contract autentificat 

notarial. Or, el nu a devenit nici beneficiar, deci nu putea pretinde la anumite drepturi 

asupra terenului. Cu atât mai mult, în asemenea caz, el nu putea pretinde la apărarea 

unor drepturi pretinse de proprietar în virtutea art. 148 din Codul civil (în red. 1964), normă 

indicată în acţiunea sa. Posibil, acest lucru, totuşi, l-au înţeles şi instanţele, dar au ocolit 

acest moment „neplăcut”. Au admis cererea de revendicare a bunului de către un 

neproprietar, fără a face trimitere la art. 149 din Codul civil (red. 1964) sau la art.374-375 

din Codul civil (red.2002). 

Cu toate că şi în cererea de apel, şi în cererea de recurs s-au invocat aceste 

circumstanţe, precum şi faptul că U. nu a fost atras în proces, instanţa de apel şi instanţa 

de recurs nici nu au dat răspuns la acest motiv, ca şi la toate celelalte motive invocate în 

apel şi în recurs, inclusiv la faptul încălcării normelor Convenţiei. Având în vedere 

multiplele omisiuni şi încălcări admise de către prima instanţă şi de către instanţa de apel, 

argumente au fost destule. Reieşind din practica CEDO, simplul fapt că instanţele - de 

recurs şi de apel - nu au examinat toate motivele apelului şi recursului, inclusiv cele în care 

se face trimitere la încălcarea normelor Convenţiei, echivalează cu un proces inechitabil, 

adică cu încălcarea art.6 al Convenţiei. 

Este semnificativ faptul că instanţa de apel a ţinut dosarul circa 8 luni în procedura sa, 

numindu-l spre examinare şi amânându-l din diferite motive de peste 10 ori. 

Toate aceste circumstanţe au dat prilej părţii pârâte să considere că judecata nu a fost 

echitabilă şi că, la judecarea cazului, au existat interese.
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'RAPORTANAL- :  

A vorbi în asemenea împrejurări despre respectarea, în pricina dată, a art.46 din Constituţie, a 

art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie, a art.6 din Convenţie, a normelor de drept material 

şi de drept procedural ar fi de prisos. 

Dosarul nr.3r-1225/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V.M.. V.T. şi A.L. împotriva Guvernului 

Republicii Moldova şi întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova"cu privire la contestarea 

actului administrativ. 

în motivarea acţiunii reclamanţii au invocat că prin Hotărârea Guvernului nr.1417 din 21 

decembrie 2004 „Cu privire la atribuirea unor terenuri" a fost dispusă transmiterea în folosinţa 

întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, pentru construcţia liniei de cale ferată Revaca - 

Căinări a 69.57 ha de teren agricol în hotarele or. Sângera. Din luna ianuarie 2005 întreprinderea de 

Stat „Calea Ferată din Moldova” a început lucrări de construcţie pe suprafeţele de teren ce îi aparţin. 

Reclamanta consideră că actul administrativ contestat este ilegal, deoarece le-a fost afectat dreptul 

de proprietate, nefiindu-le atribuite in schimb alte loturi de pământ şi nici nu au fost despăgubiţi în alt 

mod. Totodată, guvernul nu era competent de a aloca terenurile aflate in proprietate privată unui alt 

organ de stat. iar exproprierea urma a fi efectuată cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

Reclamanţii au cerut anularea hotărârii contestate. 

Prin hotărârea Curţii Supreme de Justiţie din 17.04.2006 acţiunea a fost respinsă ca 

neîntemeiată. 

în recurs reclamanţii au solicitat casarea hotărârii primei instanţe şi pronunţarea unei noi hotărâri 

prin care acţiunea să fie admisă. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al CSJ din 30.11.2006 recursul a 

fost respins. 

întru motivarea deciziei sale instanţa de recurs a menţionat următoarele: 

prin Hotărârea Guvernului nr.1417 din 21.12.2004 a fost dispusă transmiterea in folosinţa Î.S. 

„Calea Ferată din Moldova", pentru construcţia liniei de cale ferată, a 69,57 ha de teren agricol în 

hotarele or. Sângera: 

prin decizia nr.1171 din 21.12.2004 a consiliului orăşenesc Sângera au fost aprobate materiale 

prealabile de repartizare a terenurilor în vederea construcţiei căii ferate, s-a dispus compensarea 

prejudiciului cetăţenilor, inclusiv pentru exproprierea terenurilor in conformitate cu Legea nr.1308-XII 

din 25.07.1997 ..Privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului” stabilită în 

urma negocierilor în direct dintre proprietari şi reprezentanţii Guvernului: 

în baza asentimentelor şi proceselor-verbale semnate, recurenţii şi-au dat acordul pentru 

transmiterea către Î.S. „Calea Ferată din Moldova” a terenurilor ce le aparţin cu drept de proprietate: 

exproprierea reclamanţilor a avut scopul efectuării lucrărilor pentru cauză de utilitate publică, iar 

conform art. 1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie, cauza de utilitate publică constituie o 

excepţie de la cazurile când persoana nu poate fi lipsită de proprietatea sa. 

în cazul concret este greu de presupus că instanţele puteau pronunţa o altă hotărâre şi decizie, 

având în vedere, printre alte circumstanţe de ordin obiectiv şi subiectiv, şi „asentimentele" date în 

scris de reclamanţi. în acelaşi timp, concluzia instanţei, precum că „nu poate fi reţinut nici argumentul 

recurenţilor că, la emiterea actului administrativ
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contestat, a fost neglijată şi încălcată procedura de expropriere”, fără ca această concluzie să fie 

bazată pe probele administrate sau pe o interpretare a normelor de drept aplicabile raportului juridic 

litigios, este mai mult decât discutabilă. 

în motivarea deciziei sale instanţa de recurs a făcut trimitere numai la o parte din norma art. 1 al 

Primului Protocol Adiţional la Convenţie, normă conform căreia utilitatea publică ar fi o excepţie de 

la regulă, când persoana nu poate fi lipsită de proprietate. 

însă instanţa, intenţionat sau nu, a omis o altă parte a normei citate a art. 1 din Primul Protocol 

Adiţional, şi anume, că, şi în asemenea caz, exproprierea se efectuează „în condiţiile prevăzute de 

lege”. Iar legea - art.46 alin.(2) din Constituţie şi art. 1 din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate 

publică - stabileşte că exproprierea, în orice caz, trebuie să fie precedată de o dreaptă şi prealabilă 

despăgubire. Din însăşi hotărârea Guvernului rezultă că despăgubirea nu mai urma să fie acordată, 

pe viitor. 

Pe lângă aceasta, potrivit art.6 alin.(1) lit.a) şi art. 8 alin.(1) din Legea exproprierii pentru cauză 

de utilitate publică, pentru lucrările de interes naţional utilitatea publică se declară de către 

Parlament, iar actul de declarare a utilităţii publice de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică 

prin publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. în hotărârea contestată a Guvernului nici nu 

se face referire la hotărârea Parlamentului în această privinţă. Instanţele judecătoreşti nici nu au 

verificat dacă o asemenea hotărâre ar exista în realitate. 

Or, în cazul dat, prevederile legale menţionate, care au un caracter imperativ, au fost ignorate în 

mod vădit. Autorităţile publice centrale care au pregătit proiectul respectiv de hotărâre a Guvernului 

au dat dovadă de o vădită ignorare a principiului supremaţiei legii stabilit de Constituţie. Prin 

asemenea acţiuni autoritatea executivă face un prost serviciu legii, precum şi propriei imagini în faţa 

cetăţenilor şi a societăţii civile. 

Invocarea de către instanţa de recurs a faptului că din conţinutul actului contestat ar 

rezulta că .... în vederea realizării procedurii de expropriere... se vor prevedea transmiterea 

terenurilor echivalente ... proprietarilor” poartă un caracter mai mult prezumtiv. în acest sens, în 

privinţa proprietarilor de terenuri din or. Sângera în hotărâre nu este stabilită vreo măsură de 

compensare (pct.4 ş.a.). Punctele 5 şi 6 din hotărâre nu ţin de atribuirea terenurilor, dar de 

întreprinderea unor măsuri organizatorice şi de recuperarea costurilor plantaţiilor multianuale 

defrişate şi a construcţiilor demolate. 

Pe lângă acestea, nu este exclus că terenurile cu pricina au fost în proprietate comună a 

membrilor familiei fiecărui reclamant (soţul şi soţia). în cazul în care terenurile au fost atribuite, 

conform art.82 din Codul funciar (în redacţia anului 1970), coproprietari erau şi copiii din familiile 

respective. Date că aceste persoane au fost atrase în proces de către prima instanţă nu sunt. Or, în 

alte cazuri, CSJ nu rareori casează hotărârile instanţelor inferioare din motivul că în proces nu au 

fost atrase persoanele interesate.
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Totalitatea acestor abateri şi încălcări directe ale legii comise de către autorităţile publice şi de 

către instanţele judecătoreşti poate atrage o nouă calitate - recunoaşterea de către CEDO, în cazul 

apelării la instanţa internaţională, a încălcării drepturilor solicitanţilor prevăzute de Convenţie. 

Dosarul nr.2re-359/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată: 

a lui R.V., R.M.. R.D., O.L. ş.a. către „Gemenii” S.A. cu privire la declararea nulităţii hotărârilor 

adunărilor generale ale acţionarilor şi consiliului. încetarea împuternicirilor lui V.B. şi lichidarea 

societăţii cu distribuirea bunurilor: 

a lui V.I., V.S.. V.A., M.T., F.E.. R.A., R.G.. R.M.. R.P. ş.a. către Bl A J.R. ” cu privire la 

determinarea în natură a cotelor: 

a lui C.V., „U.H.” LTD. ..A.C.L.”, V.A.. S.D.. Z.S. ş.a. către BIA J.R.” cu privire la transmiterea 

unei părţi din imobil şi a documentelor. 

Cauza civilă a fost pornită în 2002 şi după mai multe examinări în instanţe de diferit nivel, prin 

hotărârea Curţii de Apel Economice din 04.07.2006. cererile reclamanţilor au fost respinse. 

Prin decizia Colegiului Economic al CSJ din 14.12.2006 hotărârea primei instanţe a fost 

menţinută, iar recursul declarat de R.M.. R.V. şi O.L a fost respins. Hotărârea instanţei a fost 

completată de către instanţa de recurs cu menţiunea despre dispunerea întoarcerii executării 

hotărârilor Judecătoriei Centru din 17.10.2002, 23.06.2003 şi a încheierii aceleiaşi judecătorii din 

03.05.2005. 

Prin decizia suplimentară a Colegiului economic al CSJ din 25.01.2007. pronunţată la cererea 

..U.H.'' LTD, s-a dispus ..întoarcerea executării hotărârilor Judecătoriei Centru mun.Chişinău din 17 

octombrie 2002. 05 decembrie 2003, 23 iunie 2003 şi încheierii Judecătoriei Centru mun.Chişinău 

din 3 mai 2005”. Au fost anulate toate înscrierile şi toate transferurile drepturilor de proprietate şi ale 

altor drepturi efectuate după 17.10.2002 asupra încăperilor din imobilul cu numărul cadastral 

0100206018. 

Totodată, au foste recunoscute nule de către instanţa de recurs, din momentul semnării: 

• contractul dintre O.I., R.D. şi M.S. încheiat la 18.11.2003 şi autentificat notarial, privind 

procurarea unei părţi din bunul imobil; 

• contractul dintre R.M., R.V., O.L., O.I., R.D. şi M.S. încheiat la 18.11.2003 şi autentificat 

notarial, privind procurarea unei părţi din bunul imobil; 

• contractul dintre C.T. şi R.M., R.V., O.L., M.S. încheiat la 19.03.2004 şi autentificat 

notarial, cu radierea dreptului de gaj al lui C.T. asupra unei părţi din bunul imobil; 

• contractul dintre V.I., V.S., V.A. şi „G.N.” SRL din 20.04.2004 şi autentificat notarial, 

privind procurarea unor încăperi cu suprafaţa de 197,5 m.p. 

Fără a ne angaja în discuţii privind temeinicia în fond a cererilor de chemare în judecată, care au 

fost respinse de prima instanţă prin hotărârea din 04.07.2006, reţinem următoarele. Faptul că 

instanţa de recurs în prima sa decizie, din 14.12.2006, a introdus în actul judecătoresc completarea 

ce ţine de întoarcerea executării a 2 hotărâri şi a unei decizii, iar în a doua decizie, suplimentară, din 

25.01.2007, a dispus întoarcerea executării a 3 hotărâri şi a unei decizii, cu concretizarea modului şi 

procedurilor de întoarcere a executării, demonstrează că hotărârea primei instanţe avea omisiuni şi 

carenţe considerabile. De aceea, legalitatea şi temeinicia acesteia în asemenea circumstanţe devine 

destul de discutabilă. 

încercarea instanţei de recurs de a menţine cu orice preţ această hotărâre, 

completând- o cu unele dispoziţii cu totul noi, în opinia noastră, doar a agravat situaţia, 

conducând la încălcarea directă a drepturilor unor persoane neantrenate în proces. 

Astfel, instanţa de recurs a decis declararea nulităţii unor acte juridice, anterior 

încheiate şi înregistrate în modul stabilit, fără prezenţa unei cereri de chemare în judecată 
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în acest sens, fără atragerea în proces a cumpărătorilor şi, respectiv, a examinat şi s-a 

pronunţat în privinţa drepturilor şi obligaţiilor lor patrimoniale în lipsa acestora. Iar 

vânzătorii imobilelor, chiar dacă participau la proces, figurau drept reclamanţi în propria 

acţiune, şi nicidecum nu pârâţi într-un proces de declarare a nulităţii contractelor în care ei 

aveau calitatea de vânzători. în aşa fel, au fost ignorate şi încălcate mai multe norme ale 

Codului de procedură civilă - art.2, 5, 7, 9, 22, 25-27, 55-56, 59-61, 166 ş.a., art.316 din 

Codul civil, art.20 şi 46 din Constituţie. 

în asemenea circumstanţe, în cazul unei eventuale adresări la CEDO, reclamanţii care 

au fost lipsiţi de proprietate printr-un act emis direct de instanţa de recurs şi în lipsa acţiunii 

respective, vor putea demonstra uşor faptul că le-a fost încălcat dreptul prevăzut de art.6 

(1) din Convenţie şi de art.1 al Primului Protocol Adiţional la Convenţie. Totodată, 

adoptarea unor asemenea acte, în care instanţa ierarhic superioară neglijează 

demonstrativ legea, nu contribuie la statornicirea spiritului de respectare a principiului 

legalităţii atât printre judecători, cât şi printre participanţii la procesele civile. Este o 

constatare dură, dar cazurile în care legea se încalcă în mod deschis, chiar sfidător, de 

către instanţe, spre regret, nu sunt o raritate. 

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEŢII 
PRIVATE Şl DE FAMILIE 

(ARTICOLUL 8 DIN CONVENŢIE)  

 

/Articolul 8 din Convenţie prevede 4 categorii de drepturi ce ţin de sfera vieţii private a 

oricărei persoane - respectarea a) vieţii sale private; b) a vieţii de familie; c) a domiciliului 

său şi d) a corespondenţei sale. Norma menţionată a Convenţiei conţine interdicţie pentru 

imixtiunea autorităţilor publice în exercitarea acestui drept „decât în măsura în care acest 

amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate 

democratică, este necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea 

economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a 

moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora".

 



Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile 

59 

 

 

 

'RAPORT AN Air : 

Drepturile enunţate de art.8 ţin, cu precădere, de respectare a demnităţii omului şi 

constituie o piatră de temelie a construcţiei cu denumirea „apărarea drepturilor omului". 

Aceste drepturi generează şi din ele se dezvoltă întregul sistem al raporturilor de drept 

între stat şi individ, între indivizi etc., sistem ce se cuprinde în legile statului şi în tratatele 

internaţionale, 

în acelaşi timp, însăşi noţiunea de „demnitate" nu este dezvăluită în actele juridice, 

rămânând a fi un termen, în mare parte, subiectiv, fiind dependent de mai mulţi factori, 

inclusiv de gradul de dezvoltare a societăţii în ansamblu şi a fiecărui individ în parte, de 

perceperea, interpretarea şi aplicarea acestei noţiuni în fiecare caz concret de către 

instanţele de judecată şi/sau alte autorităţi. De aici rezultă şi interpretarea neunivocă a 

termenului dat de către persoanele antrenate în pricinile din categoria dată, precum şi de 

către instanţele care examinează pricini de acest gen. 

Având în vedere că în societatea din Republica Moldova noţiunea „demnitatea omului", 

în sensul unanim recunoscut în ţările democratice, a început doar recent să fie încetăţenită 

nu numai la nivel de declaraţii propagandistice, dar şi în fapt, practica CEDO la acest 

capitol va fi de un ajutor incontestabil atât cetăţenilor care pretind a-şi apăra drepturile, dar 

şi, nu în ultimul rând, instanţelor judecătoreşti sau altor autorităţi. 

Totodată, ţinând cont de faptul că art.8 are anumite tangenţe cu alte articole din 

Convenţie, în particular cu art.10, că cetăţenii, probabil, mai prompt reacţionează la 

încălcarea drepturilor „materiale" decât a celor din categoria „demnitate”, în actele 

judecătoreşti studiate, pricini în care ar fi invocată încălcarea art.8 din Convenţie sunt 

puţine la număr. Se mai poate de presupus că o mare parte din cetăţenii ale căror drepturi 

sunt lezate în sensul art.8 nu ştiu că se pot apăra sau nu au o asemenea posibilitate, pe 

de o parte, ori, pur şi simplu, nu riscă să se antreneze în procedura respectivă, procedură 

în care acest simţ al demnităţii poate fi umilit o dată în plus, pe de altă parte. ( 

în ultimul timp tot mai des este pus în discuţie subiectul referitor la înregistrarea 

informaţiei ce ţine de viaţa privată a cetăţenilor de către autorităţile statului, în particular, 

de către organele de drept, de către autorităţile care administrează domeniul tehnologiilor 

informaţionale etc., enunţându-se temerile că acest fapt ar putea contribui la încălcarea 

masivă a drepturilor omului. Dar acumularea anumitor informaţii de către autorităţile 

publice este numai o parte a problemei. O altă parte constă în faptul că, odată cu 

dezvoltarea tehnologiilor computerizate, informaţia privind viaţa privată a cetăţenilor tot 

mai frecvent se introduce în bazele de date ale diferitor organizaţii private (bănci, companii 

de asigurări etc.) sau ale instituţiilor publice de drept care acordă servicii şi acumulează 

informaţii multilaterale despre cetăţeni şi despre persoanele juridice (oficii cadastrale, 

notari ş.a.). în majoritatea cazurilor, persoanele fizice şi juridice nu mai pot ţine sub control 

informaţia respectivă chiar atunci când ele însele au prezentat-o organizaţiilor în cauză. Şi 

în asemenea situaţie nu este exclus faptul că informaţia dată va nimeri la terţe persoane, 

astfel fiind violat şi dreptul la viaţa privată. în unele ţări, bazele de date cu
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informaţie completă privind persoanele incluse în aceste baze (bancare, de asigurări sociale, 

inspecţiei auto etc.) se vând liber tuturor doritorilor. 

Pentru a preîntâmpina asemenea cazuri, în virtutea art.8 din Convenţie, statul are obligaţia de a 

asigura la maximum respectarea vieţii private, prin adoptarea măsurilor legislative şi de alt ordin 

care ar contribui la prevenirea violării drepturilor ce ţin de respectarea vieţii private a unui număr 

considerabil de cetăţeni. 

Dosarul nr.3r-15/2006- 
pricina civilă la cererea N.A. împotriva primăriei Chişinău cu privire la contestarea în parte a 

actului administrativ. 

în motivarea acţiunii reclamanta a indicat că prin dispoziţia nr.112 din 22.10.1999 a pretorului 

sectorului Râşcani, municipiul Chişinău i s-a permis efectuarea lucrărilor de reconstrucţie a 

apartamentului în mun.Chişinău. La 13.06.2000, prin decizia primarului mun. Chişinău, decizia 

nominalizată a pretorului a fost anulată. Reclamanta solicita anularea în această parte a deciziei 

primarului de Chişinău din 13.06.2000. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 08.09.2005 cererea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Respingând recursul declarat de reclamantă, Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ 

a conchis:................................ motivele invocate de recurentă în recurs sunt nefondate, 

neregăsindu-se în temeiurile şi prevederile art.1 alin.3, 47 al Constituţiei Republicii Mol-dova, art.8 

alin. 1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, 

care sunt interpretate eronat de către ea şi nu pot fi reţinute în cazul dat". 

Nu se pune la îndoială justeţea ca atare a concluziei instanţei despre faptul că recursul este 

nefondat, având în vedere că anularea dispoziţiei prin care se permitea efectuarea unor lucrări de 

reconstrucţie a locuinţei, de regulă, nu echivalează cu încălcarea dreptului la respectarea 

domiciliului, cum este prevăzut de art.8 din Convenţie. Dreptul la respectarea domiciliului presupune 

mai cu seamă interdicţia de a pătrunde în locuinţă pentru reprezentanţii autorităţilor publice şi a altor 

persoane, cu excepţia cazurilor stabilite de lege. Adică, în contextul art.8, acesta este un drept ce se 

contrapune amestecului neîntemeiat al autorităţilor publice, şi nu un drept social care ar stabili 

garanţia obţinerii unei locuinţe. CEDO în hotărârea pronunţată în cazul Chapman împotriva 

Regatului Unit a menţionat că este important de reţinut că art.8, prin sensul său, nu acordă dreptul 

de a fi asigurat cu locuinţă şi că practica Curţii nu confirmă acest drept (pct.99). 

în acelaşi timp, oprindu-se asupra reglementărilor art.8, CEDO în unele cazuri a făcut şi 

constatări de ordin general despre necesitatea anumitor garanţii şi obligaţii ale statului în vederea 

promovării unei politici locative eficiente şi echitabile pentru crearea unor condiţii reale care ar 

permite fiecărei persoane să-şi poată realiza dreptul său la o locuinţă amenajată, dat fiind că acest 

lucru constituie fundamentul respectării vieţii private. 

în pricina studiată, instanţa de recurs nu a motivat în ce anume ar consta interpretarea eronată 

de către recurent a normei Convenţiei şi nici nu a făcut o analiză a circumstanţelor cauzei vizavi de 

normele citate din Constituţie şi Convenţie.
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Dosarul nr.2ra-1058/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui I.L. împotriva Procuraturii 

Generale a Republicii Moldova; Ministerului Finanţelor, Inspectoratului General de Poliţie a 

municipiului Chişinău şi Consiliului municipal Chişinău cu privire la repararea prejudiciului 

moral. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 25.02.2000 a fost arestat şi deţinut în 

Izolatorul de detenţie provizorie pe parcursul a 13 luni. timp în care s-a adresat cu mai 

multe plângeri în adresa Procuraturii Generale despre încălcarea drepturilor sale. însă 

răspuns la ele nu a primit. 

Considerând că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de art.3, 5. 6. 8, 13 şi 14 din 

Convenţie, cât şi prevederile legislaţiei naţionale, că prin aceasta i-a fost cauzat prejudiciu 

moral, reclamantul a solicitat încasarea prejudiciului moral în mărime de 563000 lei. 

Prin hotărârea judecătoriei sectorului Centru din mun. Chişinău din 29.11.2004, lăsată 

în vigoare prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 02.03.2006, acţiunea a fost respinsă ca 

neîntemeiată. 

Judecând recursul reclamantului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ 

prin decizia din 05.07.2006 a casat hotărârea instanţei de apel şi a primei instanţe cu 

restituirea pricinii spre rejudecare, menţionând: „I.L. a înaintat pretenţii că el a fost deţinut 

în Izolatorul de detenţie preventivă între 25 februarie 2000 şi 03 martie 2000 şi 17 martie 

2000 şi 06 aprilie 2001 în condiţii contrare art.3 din Convenţie, că lipsirea sa de libertate 

între 25 decembrie 2000 şi 16 aprilie 2002 a fost contrară art.5 din Convenţie, că interdicţia 

de a coresponda cu rudele şi de a primi vizite între 25 februarie 2000 şi 03 martie 2000 şi 

17 martie 2000 şi 06 aprilie 2001 sunt contrare art.8 din Convenţie. în acest sens prima 

instanţă nu s-a expus asupra argumentelor invocate .... n-a verificat şi nici n-a încercat să 

verifice încălcarea drepturilor recurentului în sensul nominalizat..." 

„Soarta” de mai departe a pricinii în cadrul rejudecării nu poate fi prevăzută. De 

menţionat, totuşi, faptul că, în pricina dată, CSJ a atras atenţia asupra omisiunilor şi 

încălcărilor admise de instanţe care au condus la pronunţarea unor acte neîntemeiate şi, 

respectiv, la admiterea recursului. în acest context, se mai poate menţiona că abateri 

similare există şi în multe alte pricini puse pe rol în recurs, dar în care ignorarea vădită de 

către instanţe a normelor dreptului material şi procedural la pronunţarea actelor 

judecătoreşti nu totdeauna „se bucură" de atenţia instanţei de recurs. Şi atunci cel puţin 

una din părţile antrenate în asemenea pricini rămâne în mare nedumerire de tratarea atât 

de liberă a normelor de drept. O asemenea neglijare a normelor naţionale de drept ar 

putea echivala cu încălcarea drepturilor declarate de anumite articole din Convenţie. 

în cazul studiat, CSJ, în acest sens, s-a pronunţat în decizia sa asupra mai multor 

probleme principiale de ordin general ce ţin de întocmirea şi motivarea actului 

judecătoresc, a căror neglijare conduce la faptul că actul judecătoresc este neîntemeiat şi 

ilegal. în particular, în decizie este menţionat că „instanţa de apel. judecând pricina, a 

respins apelul lui I.L., menţinând hotărârea primei instanţe, făcând trimitere la art.385-390 

CPC totalmente, fără a aplica în acest caz prevederile concrete ale art.385 cu alineatul şi 

litera respectivă, fără a se expune asupra motivelor invocate în apel şi a legalităţii şi 

temeiniciei hotărârii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi 

aplicarea legii materiale în prima instanţă. [...] Instanţa de apel [...] nu a expus în decizie 

criticile invocate de recurent şi nu s-a expus asupra motivelor invocate. Au fost invocate
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cinci motive de casare a hotărârii primei instanţe, asupra cărora instanţa de apei nu s-a 

pronunţat, nu au fost interpretate dispoziţiile legii materiale, care ar justifica menţinerea 

soluţiei pronunţate de prima instanţă, toate cele enunţate se referă la nerespectarea 

principiilor procedurii civile (contradictorialităţii, disponibilităţii, nemijlocirii)". 

LIBERTATEA DE EXPRIMARE 

 __  (ARTICOLUL 10 DIN 
CONVENŢIE)  

Libertatea de exprimare reprezintă o valoare clasică europeană. Ramurile puterii în stat 

au obligaţia să asigure realizarea drepturilor ce ţin de libertatea de exprimare, inclusiv prin 

apărarea de abuzurile de diferit ordin din partea anumitor persoane sau instituţii, organizaţii 

etc., care tind a-i lipsi pe alţii de drepturile respective. Anume în realizarea libertăţii de 

exprimare constă dispoziţia articolului 10 din Convenţie, prin care se asigură apărarea 

oricăror genuri de informaţie. Opiniile, ideile, deducţiile filozofice, discursurile politice, 

informaţiile despre fapte şi ştiri cad sub incidenţa normei date. Articolul 10 acordă apărare 

pentru toate tipurile de exprimare a opiniei şi a oricărei informaţii, dar o asemenea apărare 

este deosebit de importantă pentru apărarea dreptului la exprimările critice. în particular, 

aceasta se referă la informaţia critică privind problemele ce prezintă interes pentru întreaga 

societate, dat fiind că cetăţenii sunt în drept să ştie cât mai amănunţit despre evenimentele şi 

problemele care au referinţă la fiecare dintre ele. Pornind de la aceste considerente, CEDO 

de mai multe ori a subliniat că libertatea de exprimare a opiniilor, libertatea dezbaterilor 

politice şi sociale constituie temelia societăţii democratice. 

După cum denotă şi practica CEDO, mijloacelor de informare în masă li se acordă o 

apărare prioritară, dacă informaţia acestora ţine de activitatea autorităţilor publice, inclusiv a 

instanţelor de judecată. Acţiunile sau erorile acestor autorităţi, inclusiv ale celor din sistemul 

de justiţie, întotdeauna trebuie să fie deschise pentru control din partea societăţii, în 

hotărârea Sunday Times împotriva Regatului Unit (26.04.1979) CEDO a menţionat că presa 

are sarcina de a comunica informaţii şi idei legate de cauzele aflate pe rolul instanţelor, 

deoarece administrarea justiţiei serveşte colectivităţii în ansamblul ei şi necesită cooperarea 

unui public bine informat. Astfel, s-a reafirmat ideea că instanţele de judecată nu pot 

funcţiona într-un vid. Ele sunt competente să tranşeze litigiile care le sunt supuse spre 

judecată, dar aceasta nu înseamnă că respectivele litigii nu pot forma obiectul unor dezbateri 

în cadrul revistelor specializate, al presei sau al opiniei publice în general.
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Art.10 apăra nu numai dreptul de a răspândi informaţii şi idei, dar şi dreptul de a le 

primi. în cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit, CEDO a mai menţionat că nu 

numai mijloacele de informare în masă au dreptul şi sarcina de a transmite informaţii şi idei 

în probleme importante pentru societate, dar şi societatea, de asemenea, este în drept să 

le primească şi să fie informată în modul cuvenit. 

în alt caz, Saviţchi împotriva Moldovei, CEDO a concluzionat: „Libertatea de exprimare 

constituie unul din fundamentele esenţialele ale unei societăţi democratice, iar protecţia 

care trebuie acordată presei este deosebit de importantă. Deşi presa nu trebuie să 

depăşească limita impusă, inter alia, în vederea «protecţiei reputaţiei sau a drepturilor 

altora», este de datoria presei să transmită informaţii şi idei cu privire la chestiunile de 

interes public. Obligaţiei presei de a răspândi astfel de informaţii şi idei i se adaugă dreptul 

publicului de a le primi. Dacă ar fi altfel, presa nu ar fi în stare să joace rolul vital de «câine 

de pază»” (a se vedea, de exemplu, Observer şi Guardian c. Regatului Unit, hotărârea din 

26 noiembrie 1991, Seria A nr. 216, p. 29-30, § 59). 

Pricinile civile ce ţin de dreptul la libera exprimare reprezintă un aspect destul de 

controversat al practicii judiciare moldoveneşti. Şi la acest capitol instanţelor naţionale li se 

aduc adeseori învinuiri că nu ar fi imparţiale şi că, în cazurile în care în conflict sunt 

antrenaţi exponenţii puterii sau ai unor anumite tabere politice, arbitrarul prevalează asupra 

imparţialului. 

în particular, nu s-a format o practică univocă în ceea ce priveşte delimitarea noţiunilor 

de „judecată de valoare” şi de „declaraţii de fapt", „interes" - noţiuni în funcţie de care se 

stabilesc diferite nivele de apărare juridică. însuşi nivelul de apărare juridică poate depinde 

şi de statutul persoanei în privinţa căreia este răspândită informaţia. Anume acest statut al 

persoanelor vizate şi face posibilă exprimarea unor păreri critice, dure sau chiar şocante 

pentru societate. Iar lipsa unei practici stabile în privinţa dată nu este nici în interesul presei 

libere, care reprezintă un atribut indispensabil al societăţii democratice, şi nici în interesul 

societăţii în ansamblu. 

Şi la capitolul libertăţii de exprimare sunt aduse exemple relevante, care reflectă 

poziţia CSJ în unele cazuri examinate în recurs. 

Dosarul nr.2ra-815/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a E.S.. C.S. ş.a. împotriva ziarului 

,,M.B. ” cu privire la apărarea onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral. 

în motivarea acţiunii reclamanţii au indicat că la 30.07.2003 în ziarul „M.B.” a fost 

publicat articolul ..ПКРМ не может остановить разгул бандитизма" în care. printre 

altele, era indicat despre P.S. precum că ..... он бы просто сидел в тюрьме и получал 

передачи от И., а не лежал в морге с пулей киллера в голове". Reclamanţii consideră 

că prin aceste informaţii au fost lezate onoarea şi demnitatea membrilor familiei lui P.S. 

(defunctul) şi ale colectivului de muncă pe care acesta l-a condus. 

Prin hotărârea Judecătoriei sectorului Buiucani din 24.05.2005 a fost admisă parţial 

acţiunea E.S.. pârâtul fiind obligat să dezmintă informaţiile şi să repare prejudiciul moral în 
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sumă de 10000 lei. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 19.01.2006 hotărârea primei instanţe a fost 

modificată, suma încasată întru repararea prejudiciului moral fiind micşorată până la 5000 

de lei. 

Examinând recursul pârâtului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a 

considerat că instanţa de apel a apreciat şi calificat corect informaţia despre PS. precum 

că „... он бы просто сидел в тюрьме и получал передачи от И., а не лежал в морге 

с пулей киллера в голове" drept defăimătoare pentru membrii familiei S. Totodată, 

invocând faptul că jurisprudenţa CEDO în nenumărate cazuri a stabilit că despăgubirile 

civile acordate pentru prejudiciile aduse onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale ale 

altora pot constitui o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare, instanţa a micşorat 

suma prejudiciului moral până la 1000 de lei. 

în speţa dată, concluziile mult prea laconice despre caracterul defăimător al unor 

afirmaţii din ziar cu referire la un om de afaceri care era influent în diferite domenii ale 

economiei naţionale, deţinea participaţiuni şi posturi de conducere în cadrul mai multor 

întreprinderi şi bănci cunoscute din republică, par a fi neconvingătoare. în alte speţe, 

instanţele nu calificau opiniile şi generalizările autorilor ce ţineau de subiectul articolului 

publicat drept defăimătoare. 

Dosarul nr.2ra-98/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E.T. împotriva ziarului.,M.B." cu 

privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale şi repararea prejudiciului 

moral. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că la 21.12.2002 ziarul a publicat articolul 

„E. T. a comparat veteranii PCUS cu pacienţii de la Costiujem", care conţine informaţie ce 

nu corespunde adevărului şi îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională. 

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani din 14.06.2005 acţiunea a fost admisă parţial: 

instanţa a hotărât că informaţia „E.T. a comparat veteranii PCUS cu pacienţii de la 

Costiujeni, ... T. i-a pus într-un rând cu schizofrenicii, paranoicii şi neurastenicii de la 

Costiujeni”. în folosul reclamantului a fost încasat prejudiciu moral de la ziar în mărime de 

100 salarii minime şi de la autor - 10 salarii minime. 

Curtea de Apel Chişinău la 20.10.2005 a respins apelul pârâtului şi a menţinut 

hotărârea primei instanţe. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ, examinând recursul pârâtului, prin 

decizia din 22.02.2006 a casat hotărârea primei instanţe şi decizia Curţii de Apel şi a 

pronunţat o nouă hotărâre, prin care acţiunea a fost respinsă integral. 

CSJ a considerat că informaţia contestată nu are un caracter defăimător şi nu 

afectează reputaţia profesională a reclamantului, iar „prima instanţă şi instanţa de apel au 

admis acţiunea neîntemeiat, deoarece nu au făcut distincţia între declaraţii de fapt şi 

judecăţi de valoare”. în opinia instanţei de recurs, expresiile din ziar „constituie judecăţi de 

valoare, ipoteze, şi nu fapte reale. Asemenea judecăţi sunt admise în sensul art. 10 din 

Convenţie". Totodată, instanţa a invocat hotărârile CEDO în cazul Busuioc împotriva 

Moldovei din 11.10.2005 şi în cazul Saviţchi împotriva Moldovei, prin care a fost 

recunoscută încălcarea art. 10 din Convenţie.
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Fără a pune la îndoială temeinicia deciziei CSJ în pricina dată, rămâne a fi neclar care ar fi 

diferenţa dintre afirmaţia ..E.T. a comparat veteranii PCUS cu pacienţii de la Costiujeni, ... T. i-a 

pus într-un rând cu schizofrenicii, paranoicii şi neurastenicii de la 

Costiujeni" din articolul menţionat şi deducţia autorului despre P.S. că ......... он бы просто 

сидел в тюрьме и получал передачи от И., а не лежал в морге с пулей киллера в голове” 

publicată în articolul din 30.07.2003 din acelaşi ziar (a se vedea speţa nr.2ra- 815/06), cu atât mai 

mult că ultima afirmaţie nu mai puţin seamănă să fie o judecată de valoare care nu este 

susceptibilă de a fi demonstrată. 

Or, şi în primul, şi în al doilea caz, instanţa a făcut constatări de ordin general, fără o analiză a 

conţinutului normei invocate din Convenţie în contextul afirmaţiilor sau concluziilor expuse de autori 

în articolele menţionate. 

Astfel rămâne a fi incertă practica CSJ vizavi de ceea ce ar fi judecată de valoare care nu poate 

fi demonstrată şi fapte ce urmează a fi dovedite. 

Dosarul nr.2ra-544/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V.Ş. împotriva lui V. V. şi a altor persoane 

fizice, precum şi împotriva Institutului de Protecţie Biologică a Plantelor privind dezminţirea 

informaţiei calomnioase şi repararea prejudiciului moral. 

în cerere reclamantul solicita dezminţirea informaţiei ce se conţinea în hotărârea adunării 

generale a colectivului Institutului din 04.01.1996 în privinţa aprecierii activităţii lui profesionale şi a 

aspectului moral al comportării sale în cadrul acestei activităţi; dezminţirea informaţiei expuse de 

către V. V. la această adunare referitoare la activitatea lui de muncă; dezminţirea informaţiei 

introduse în actul întocmit de V. V. şi alte persoane la 31.10.2005 care conţinea aprecieri negative 

ale activităţii lui de producţie şi ale calităţilor lui morale. 

Prin hotărârea Judecătoriei sect.Botanica din 15.04.2005. menţinută de Curtea de Apel 

Chişinău prin decizia din 03.11.2005, cererea a fost respinsă. 

Respingând recursul declarat de către V.Ş.. Colegiul civil şi de contencios administrativ 

al CSJ, în decizia sa din 12.04.2006. a tras următoarea concluzie: ... instanţele de judecată 

au ajuns la justa concluzie că persoanele atrase în instanţa de judecată să răspundă pentru 

denigrarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale şi-au expus, de fapt, opinia faţă de 

activitatea lui Ş. V. în cadrul colectivului Institutului de protecţie a plantelor, libertate care este 

garantată de art.32 al Constituţiei Republicii Moldova şi de art.10 al Convenţiei europene privind 

drepturile omului". 

în opinia noastră, într-o problemă atât de dificilă şi vulnerabilă cum este cea din prezenta 

acţiune, o trimitere cu un caracter mult prea general la norma Convenţiei, dar şi la norma 

constituţională, fără a face anumite interpretări şi a trage concluzii în baza acestor norme vizavi de 

capetele de cereri ale reclamantului, face ca această invocare a normei de drept internaţional să fie 

neconvingătoare. Cu atât mai mult că însăşi norma art.10 din Convenţie prevede că exercitarea 

libertăţii de opinie şi a libertăţii de a primi sau de a comunica informaţii ori idei „poate fi supusă 

unor... restrângeri sau sancţiuni prevăzute de lege. care constituie măsuri necesare, într-o 

societate democratică, pentru ... protecţia reputaţiei sau a drepturilor altora ...”. 

Dosarul nr.3r-96/2006 - 
pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui V.S. împotriva ziarului „Flux” GPF cu 

privire la apărarea onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral. 
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în acţiunea sa reclamantul a solicitat să fie dezminţite informaţiile care se conţineau în numărul 

din 17.12.2004. precum şi să-i fie reparat prejudiciul moral în sumă de 100 mii de lei. 

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani din 27.01.2005. menţinută de Curtea de Apel Chişinău la 

06.04.2005, acţiunea a fost admisă parţial, pârâtul fiind obligat să dezmintă informaţiile şi să repare 

prejudiciul moral în sumă de 50000 lei. 

Pârâtul a declarat recurs, solicitând casarea hotărârilor judecătoreşti şi pronunţarea unei noi 

hotărâri de respingere a acţiunii, invocând că în cazul de defăimare, sancţionarea pârâţilor trebuie 

să fie conformă cu art.10 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale şi că instanţele au aplicat greşit normele de drept procedural. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ, prin decizia din 02.03.2006, a casat actele 

primei instanţe şi ale instanţei de apel în partea reparării prejudiciului moral şi a emis o nouă 

hotărâre în această parte, prin care prejudiciul moral a fost încasat în mărime de 1000 de lei. CSJ  

a considerat că prin afirmaţiile din ziar de către pârât „au fost răspândite cu rea-credinţă informaţii 

ce nu corespund realităţii, ponegritoare, cu scopul de a induce în eroare opinia publică şi de a 

discredita formaţiunea politică pe care V.S. o reprezintă şi pe el personal în calitatea sa de 

deputat”. 

în ceea ce priveşte prejudiciul moral. CSJ a considerat că „prima instanţă şi instanţa de apel 

urmau să ţină cont de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, care, în nenumărate 

cazuri, a stabilit că despăgubirile civile acordate pentru prejudiciile aduse onoarei, demnităţii sau 

reputaţiei profesionale a altora pot constitui o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare”. în 

particular, instanţa de recurs a invocat cazul Open Door şi Dublin Wel Women Center versus 

Irlanda (1992). 

Este de menţionat faptul că, în cazul Ş.V. împotriva lui V.V. ş.a. (dosarul nr.2ra-544/ 06), 

respingând recursul reclamantului în care se afirma că informaţia răspândită de către pârâţi este 

neveridică, CSJ nu a infirmat acest argument, dar a invocat faptul că pârâţii doar „şi-au expus, de 

fapt, opinia faţă de activitatea lui Ş.V.". Nu este clar care este diferenţa principială dintre opinia 

autorilor din primul şi din cel de al doilea caz, de ce afirmaţiile pârâţilor din primul caz nu sunt 

ponegritoare, iar cele din al doilea caz sunt ponegritoare, pentru ca în aceste două cauze să se 

pronunţe acte judecătoreşti diametral opuse. Astfel, instanţele pot rămâne în continuare în derută 

în ceea ce priveşte practica judiciară la calificarea circumstanţelor şi raporturilor juridice de acest 

gen. 

Poate fi făcută referinţă şi la faptul că într-un caz în care drept pârât figura ziarul „Timpul”, 

examinat de către instanţe anterior, încasarea prejudiciului moral în mărime de circa 1000000 lei 

nu a fost considerată drept „o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare”. Şi iarăşi rămâne a fi 

în suspans întrebarea privind practica judiciară unică la acest capitol. 

Dosarul nr.3r-96/2006 - 
pricina civilă la cererea lui V.A. împotriva Primăriei municipiului Chişinău cu privire la 

restabilirea dreptului la informaţie. 

Reclamantul, prin intermediul unui birou asociat de avocaţi din sect.Botanica, a solicitat de la 

Primăria municipiului Chişinău informaţii privind prezenţa hotărârilor în al căror temei a fost 

demolată casa de locuit nr.241 de pe str.Grenoble şi retras sau înstrăinat terenul aferent casei 

menţionate în mărime de 1167 m.p.. precum şi copia acestor hotărâri. Printr-un răspuns din 

09.07.2004 dat biroului de avocaţi, viceprimarul general a indicat că nu sunt obligaţi să prezinte 

informaţia solicitată, deoarece nu s-au prezentat dovezi de necesitate de a apăra interesele 

legitime ale clienţilor. 
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Refuzul a fost contestat de către solicitant în instanţă. Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău 

din 25.08.2005 cererea a fost respinsă drept neîntemeiată. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ. prin decizia din 25.01.2006. a admis 

recursul declarat de către V.A.. a casat hotărârea Curţii de Apel şi a emis o nouă hotărâre, prin 

care cererea reclamantului a fost admisă integral. Instanţa de recurs a menţionat că..,conform 

art.34 din Constituţia Republicii Moldova, art.10 pct. 1 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, art.4 p.1 şi 10 ale Legii privind accesul la informaţie, 

recurentul are dreptul de a solicita furnizorilor de informaţii, personal sau prin reprezentanţii săi. 

orice informaţii aflate în posesia acestora, afară de cele exceptate de legislaţie de la liberul acces, 

iar intimatul potrivit art.11 al Legii privind accesul la informaţie ca autoritate publică este obligat să 

ofere solicitantului orice informaţie oficială, afară de cele exceptate de legislaţie de la liberul acces”. 

Colegiul a conchis că documentele solicitate şi informaţia cerută de către recurent nu sunt atribuite 

la secretul de stat şi astfel nu sunt exceptate de legislaţie de la liberul acces. 

în speţa dată poate fi făcută o asemenea remarcă: este inexplicabil faptul că Curtea de Apel nu 

a fost capabilă să aplice corect normele de drept material în situaţia în care circumstanţele de fapt 

şi de drept ale pricinii erau mai mult decât clare, şi nu existau nici un fel de dificultăţi pentru a 

califica corect caracterul raportului juridic. Sau, totuşi, latura subiectivă a prevalat asupra celei 

obiective? 

Dosarul nr.3ra-233/2006 - 
pricina civilă la cererea Centrului de Investigaţii Jurnalistice împotriva Procuraturii Generale a 

Republicii Moldova cu privire la contestarea actului administrativ. 

Centrul de Investigaţii Jurnalistice. înregistrat în 2003 ca asociaţie obştească cu scopul de a 

contribui la ameliorarea mediului legislativ care vizează mass-media, în acţiunea sa contesta 

refuzul Procuraturii Generale nr. 5/284 din 24.06.2005 de a acredita colaboratorul Centrului pe 

lângă autoritatea menţionată şi solicita repararea prejudiciului moral. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 24.10.2005 acţiunea a fost respinsă. Instanţa a 

considerat că o asociaţie obştească nu are dreptul la acreditare conform prevederilor art. 21 alin. 

(2) din Legea presei, drept stabilit pentru publicaţiile periodice şi agenţiile de presă. 

Casând hotărârea primei instanţe în partea ce ţine de acreditare, la recursul reclamantului. 

Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a recunoscut drept neîntemeiat refuzul 

Procuraturii Generale de a acredita reprezentantul Centrului, deoarece acest refuz ..este contrar 

prevederilor art.10 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale...”. Instanţa de recurs a mai conchis că, chiar dacă ar exista o neconcordanţă între 

legile interne şi Convenţie. în virtutea art.4 al in. (2) din Constituţie, de prioritate dispun tratatele 

internaţionale. Drept un argument pentru a admite recursul a servit şi faptul că anterior colaboratorii 

Centrului au fost acreditaţi de către Parlamentul Republicii Moldova şi de către Ministerul Afacerilor 

Interne. 

în privinţa cererii de compensare a daunei morale, CSJ a respins recursul şi a menţionat că 

corelaţia art.41 şi 34 din Convenţie dă naştere concluziei că atât persoanele fizice, cât şi cele 

juridice au dreptul la compensarea daunelor materiale şi morale, atunci când este 

cazul. Or, persoanele juridice pot pretinde la repararea prejudiciului moral în legătură cu 

lezarea reputaţiei profesionale, circumstanţă care nu a fost probată de către Centru. 

Mai mult ca probabil că informaţia despre acreditarea reprezentanţilor reclamantului ^ de 

către Parlament şi de către MAI a fost cunoscută şi în prima instanţă, însă aceasta a 

apreciat circumstanţele pricinii şi a interpretat legea, bazându-se doar pe punctul de vedere 

al părţii pârâte. Or, aplicarea corectă a legislaţiei interne şi a Convenţiei în cazul concret nu 

trebuia să întâmpine mari dificultăţi. Se vede că autoritatea ori „înălţimea” părţii în unele 
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cazuri îşi are rolul său aparte şi în instanţele judecătoreşti. 

LIBERTATEA DE ÎNTRUNIRE 
Şl DE ASOCIERE 

(ARTICOLUL II DIN CONVENŢIE)  

 

Libertatea de întrunire şi de asociere ţine de activitatea politică şi de altă natură din 

sfera vieţii sociale, care se consideră o condiţie fundamentală pentru existenţa unei 

societăţi democratice. 

în conformitate cu alin. 1 al art. 11 din Convenţie, orice persoană are dreptul la 

libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea de asociere. Potrivit alin.2 din acelaşi articol, 

exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

prevăzute de lege, în continuare specificând-se în ce cazuri ar putea fi îngrădite drepturile 

menţionate. Constituţia Republicii Moldova în art.40-42, de asemenea, declară dreptul la 

întrunire şi la asociere liberă. 

Astfel, interdicţiile neîntemeiate pentru desfăşurarea întrunirilor, contrare legii interne 

sau standardelor dreptului internaţional, cât şi practica antrenării diferitor structuri, inclusiv 

de forţă, pentru a împiedica prin diferite metode deplasarea persoanelor spre locul acestor 

întruniri încalcă drepturile garantate de art. 11 din Convenţie şi normele constituţionale. 

Evident că şi refuzul arbitrar, în temeiuri neprevăzute de lege, de a înregistra uniunile şi 

asociaţiile cetăţenilor este o încălcare a art. 11. Mai multe condamnări ale Republicii 

Moldova anume la acest capitol de către CEDO denotă faptul că şi autorităţile publice 

abilitate de a înregistra uniunile şi asociaţiile, şi instanţele judecătoreşti mai au în unele 

cazuri o viziune în problema dată ce diferă de viziunea legislatorului şi de standardele 

internaţionale.
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Dosarul nr.3r-321/2006 - 
Pricina civilă la cererea ONG „Hyde Park" împotriva primăriei mun. Chişinău cu privire 

la anularea dispoziţiei nr.924-d din 07.10.2005. 

în acţiunea sa reclamantul a indicat că la 26.09.2005 a depus la primăria Chişinău o 

cerere prZvZncZ autorizarea uneS fntrun/rZ puMce pe A/eea C/as/c/Zor cZ/n grădina pub/îcă ..Ştefan cel Mare 

"mun. Chişinău la data de 14.10.2005, de Hramul oraşului. Prin dispoziţia nr.924-d din 

07.10.2005. primăria a refuzat autorizarea întrunirii. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 02.12.05. acţiunea a fost respinsă ca 

neîntemeiată. 

în cererea de recurs reclamantul a invocat faptul că la pronunţarea hotărârii nu s-a ţinut 

cont de prevederile Legii nr.560-XIII din 21.07.1995 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea întrunirilor, precum şi încălcarea art.40 din Constituţie. 

Respingând recursul. Colegiul civil şi de contencios administrativ al CSJ a considerat 

că dispoziţia nr.924-d din 07.10.2005 a fost adoptată în conformitate cu art. 14 din Legea 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, deoarece pentru 14.10.2005, ziua 

Hramului oraşului, pentru acelaşi loc şi în acelaşi timp. au fost programate alte manifestări 

culturale. Desfăşurarea întrunirii ONG ..Hyde Park" în acelaşi loc şi în acelaşi timp 

concomitent, când se petreceau şi alte manifestări culturale, crea premise posibile de a 

genera în acţiuni violente care ar fi pus în primejdie ordinea publică. 

în temeiul circumstanţelor menţionate. CSJ a concluzionat că dispoziţia contestată este 

conformă şi prevederilor art. 11 alin. (2) din Convenţie, făcând trimitere la faptul că 

„primăria Chişinău. ca autoritate de stat. întru asigurarea securităţii publice, apărarea 

ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia drepturilor şi libertăţilor altora, refuzară 

recurentului eliberarea autorizaţiei de întrunire la 14.10.2004. i-a impus aceste re strânge- 

legale, care la acel moment constituiau măsuri necesare într-o societate democratică' 

Şi autoritatea publică locală, şi instanţele judecătoreşti au examinat cererea 

organizatorului întrunirii în corespundere cu actele legislative interne şi cu standardele 

internaţionale, în particular, art. 11 din Convenţie. Este greu de presupus că organizatorul 

întrunirii nu era la curent cu faptul aprobării din timp de către autoritatea publică locală a 

măsurilor organizatorice şi culturale de ziua Hramului oraşului, unde grădinii publice 

„Ştefan cel Mare” îi aparţine un loc deosebit pe parcursul mai multor ani în şir la marcarea 

acestei sărbători. Tentativa de a interveni în derularea acestor măsuri cu o manifestaţie 

care nu se încadrează în ele ar fi putut duce la consecinţe care nu asigură securitatea 

publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protecţia drepturilor şi libertăţilor altor 

persoane. 

CAUZE PENALE SAU PRICINI CIVILE 
DERIVATE DIN CAUZE PENALE 

►EDO a examinat mai multe plângeri depuse de cetăţenii Republicii Moldova 

împotriva statului, cereri care ţin de încălcarea Convenţiei la înfăptuirea justiţiei în cauzele 

penale Cu toate că pentru îmbunătăţirea situaţiei au fost întreprinse mai multe măsuri de 

ordin
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general, realizarea standardelor europene ce ţin de drepturile omului în cauzele penale 

este împiedicată de mai multe circumstanţe. în primul rând, aceasta se referă la ignorarea 

normelor Convenţiei (sau necunoaşterea acestor norme) de către ofiţerii de urmărire 

penală, procurori, lucrători ai locurilor de detenţie şi de către unii judecători. Ca şi în 

cauzele civile, şi aici se mai mizează pe faptul că până la CEDO este departe ca distanţă 

şi timp, iar până cauza va fi examinată acolo, aici multe se pot întâmpla şi schimba. 

Până în prezent în legislaţia de procedură penală (ca şi în cea de procedură civilă, de 

altfel) nu este determinat un mecanism clar de aplicare a standardelor stabilite de 

Convenţie în domeniul drepturilor omului. CSJ, de asemenea, se limitează la unele 

comentarii de ordin general, evitând să-şi expună poziţia în explicaţii mai detaliate. Drept 

rezultat, invocarea în cauzele penale a normelor Convenţiei şi a practicii CEDO este mai 

mult o excepţie decât o regulă. Se creează impresia că ar exista sau a existat chiar un 

„tabu" în această privinţă. 

Uneori este diminuat rolul avocaţilor în procedura penală, iar în unele cazuri autorităţile 

întreprind acţiuni de intimidare verbală sau de altă natură a avocaţilor. în asemenea 

condiţii, există pericolul ca avocatura să se transforme dintr-o parte importantă a meca-

nismului complex ce are menirea de a apăra drepturile şi libertăţile omului într-un atribut 

mai mult decorativ, pentru „uz extern”. 

Pe de altă parte, nu toţi avocaţii sunt pregătiţi de a acorda asistenţă juridică de înaltă 

calitate în cauzele penale, ca şi în cauzele civile, de altfel. Totodată, există cauze în care 

soluţionarea litigiilor depinde în mai mare măsură de relaţiile avocat-judecător sau avocat- 

ofiţer de urmărire penală, dar nu de prescrierile legii şi ale Convenţiei. Spre regret, 

asemenea cazuri confirmă spusele cuiva: sunt avocaţi care cunosc legea şi avocaţi care 

cunosc judecătorul. 

Dosarul nr.3r-321/2006 - 
Pricina civilă la cererea de chemare în judecată a societăţii comerciale „V.S." S.R.L. 

împotriva Ministerului Finanţelor. Ministerul Afacerilor Interne şi Comisariatul de Poliţie al 

raionului U. privind încasarea pagubei materiale şi morale în temeiul art.478 din Codul civil 

în redacţia din 26.12.1964. 

în motivarea acţiunii reclamantul a indicat că potrivit celor 3 contracte încheiate în anul 

2000. „V.S." S.R.L. s-a obligat să livreze marfă către ,.D." S.R.L.. România. ..V.S." S.R.L. a 

încercat să-şi onoreze obligaţiile contractuale prin livrarea mărfii în valoare de 18154 lei, 

întocmind la 17.04.2000 declaraţia vamală. însă. la 20.04.2002 Inspectoratul judeţean de 

poliţie U. în mod abuziv i-a confiscat marfa şi i-a aplicat lui R. V. o amendă de 450 lei. Prin 

decizia din 06.02.2001 acţiunile inspectoratului au fost considerate nelegitime. R. V. fiind 

achitat. în urma reţinerii mărfii confiscate de la 17.04.2000 până la 04.01.2001. 

reclamantului i-au fost cauzate prejudicii materiale şi morale, a căror încasare se solicită. 

Prin hotărârea Curţii de Apel economice din 31.01.2006 acţiunea a fost admisă parţial, 

fiind încasate pentru repararea prejudiciului suma de 4200 lei. cheltuieli de judecată pe 

cauza administrativă şi cheltuieli de judecată în cauza civilă în mărime de 9500 lei.
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Nefiind de acord cu hotărârea adoptată, Ministerul Finanţelor şi „ V. S. ” S.R.L. au 

declarat recurs. 

Prin decizia Colegiului economic al CSJ din 05.10.2006 hotărârea primei instanţe a fost 

casată, cu remiterea cauzei la rejudecare. Instanţa de recurs a remarcat că „concluziile 

instanţei sunt pripite şi nejustificate, instanţa ignorând unele prevederi ale Legii RM privind 

modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire 

penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, în raport cu Protocolul nr. 7 (art. 3) 

al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentate 

şi altor probe anexate la dosar, care asigură dreptul la compensare în caz de eroare 

judiciară conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv”. 

Fără a contesta temeinicia ca atare a casării hotărârii primei instanţe, considerăm că şi 

decizia instanţei de recurs nu corespunde rigorilor legii, şi nefiind argumentată, de 

asemenea, ar putea fi categorisită drept pronunţată în baza concluziilor „pripite şi 

nejustificate". Or, actul pronunţat de instanţa de recurs nu corespunde rigorilor stabilite la 

art.418, 419, 389, 241 din Codul de procedură civilă. Pe lângă acestea şi conform art.6 (1) 

din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

Protocoalelor 3, 5, 8, 22 la Convenţie, instanţele de judecată şi, respectiv, instanţele de 

apel şi cele de recurs, sunt obligate să motiveze actele pronunţate. în special, actul 

judecătoresc trebuie să conţină circumstanţele cauzei, constatate de instanţă, probele pe 

care se întemeiază, concluziile referitoare la admiterea sau respingerea acţiunii, alte 

chestiuni ce au fost soluţionate în cadrul judecării pricinii, legea materială şi procedurală 

aplicată în cadrul judecării pricinii, argumentele instanţei privind admiterea unor probe şi 

respingerea altor probe etc. în opinia noastră, decizia nominalizată a Colegiului economic 

nu face faţă acestor exigenţe. 

Dosarul nr. 1re-316/2006 - 
plângerea apărătorului A.B.. în interesele lui N.B. asupra acţiunilor organului de 

urmărire penală. 

La 03.09.2002 procurorul Procuraturii raionului Floreşti I.T. a pornit cauza penală 

nr.2002388022 în baza art. 184 alin.1 din Codul penal (redacţia legii din 1964). La 

13.09.2002 în calitate de bănuit pe cauza dată a fost audiat N.B., iar la 30.12.2002 acelaşi 

procuror a emis o ordonanţă de încetare a procesului penal din lipsa în acţiuni le lui N.B. a 

elementelor constitutive ale infracţiunii. 

La 03.06.2004 procurorul raionului Floreşti L.Z., prin ordonanţa sa, a dispus reluarea 

urmăririi penale pe cauza dată, anulând ordonanţa de încetare a procesului penal din 

30.12.2002. Ordonanţa din 03.06.2004 a fost declarată nulă prin încheierea Judecătoriei 

mun. Bălţi din 21.12.2006. 

La 26.12.2006, prin ordonanţa prim-adjunctului Procurorului General, s-a dispus 

anularea repetată ordonanţei de încetare a procesului penal din 30.212.2002, cu reluarea 

urmăririi penale. Apărătorul bănuitului, avocatul A.B., la 11.01.2007 a depus o plângere 

Procurorului General împotriva ordonanţei din 26.12.2007. solicitând anularea actului 

procesual ca fiind ilegal. Plângerea dată nu a fost examinată în termenul prevăzut de art. 

299 CPP 

La 16.01.2007 avocatul A. B., cu acordul bănuitului, a depus o plângere la Judecătoria 

mun.Bălţi, solicitând recunoaşterea nulităţii ordonanţei din 26.12.2007.  
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Instanţa a admis plângerea şi a declarat drept nulă ordonanţa emisă de primul adjunct 

al Procurorului General din 26.12.2006 privind anularea ordonanţei din 30.12.2002 emisă 

de procurorul Procuraturii raionului Fioreşti. prin care a fost încetat procesul în privinţa lui 

N.B. în baza art.5pct.2 din Codul penal (redacţia legii 1961) din motivul lipsei elementelor 

constitutive ale infracţiunii. Instanţa a motivat încheierea pronunţată prin faptul că 

„scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale împiedică punerea 

repetată sub învinuire a aceleiaşi persoane pentru aceiaşi faptă cu excepţia cazurilor când 

fapte noi ori recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente 

au afectat hotărârea judecătorească". 

încheierea instanţei este în concordanţă cu normele naţionale de drept, şi cu art.6, 

pct.1 din Convenţie, care prevede că orice persoană are dreptul la judecarea în mod 

echitabil a cauzei sale de către o instanţă imparţială, instituită de lege, care va hotărî 

asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. 

Pentru cazul dat este relevant faptul că prima instanţă a invocat la pronunţarea 

încheierii şi norma respectivă a Convenţiei, indicând că ordonanţa supusă atacului 

contravine şi prevederilor art.4 al Protocolului nr.7 la Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (Strasbourg, 22.XI.1984), din 

care. la fel, rezultă că nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicţiile 

aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracţiunii pentru care deja a fost achitat sau condamnat 

printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale ale acestui stat. O remarcă ar 

putea fi făcută totuşi: din redacţia motivului încheierii nu decurge univoc că data de 

„22.XI.1984" se referă la data adoptării Protocolului nr.7, şi nu a Convenţiei. 

Dosarul nr.1re-269/ 2006 - 

Recursul în anulare al „P- C S.R .L .  împotriva încheierii judecătorului de instrucţie 

privind respingerea plângerii. 

Prin încheierea Judecătoriei Buiucani mun.Chişinău din 14.08.2006 a fost respinsă 

plângerea înaintată de „P-C." S.R.L. privind declararea nulităţii procesului-verbal al 

percheziţiei efectuată de organul de urmărire penală al CCCEC la 01.08.2006 la sediul „P-

C." S.R.L. 

„P-C." S.R.L. a înaintat recurs în anulare a încheierii judecătorului de instrucţie, 

motivându-se că organul de urmărire penală a emis o ordonanţă nemotivată, fără a indica 

documentele care urmau a fi depistate şi ridicate şi fără a motiva necesitatea efectuării 

percheziţiei în sediul firmei vecine, astfel fiind efectuate cu încălcarea flagrantă a procedurii 

penale, precum şi a art. 8 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 

a Libertăţilor Fundamentale. 

Colegiul penal al CSJ. prin decizia din 14.11.2006, a admis recursul, a casat încheierea 

judecătorului de instrucţie din 14.08.2006 şi a adoptat o nouă hotărâre, conform căreia 

plângerea „P-C." S.R.L. a fost admisă, declarându-se nule acţiunile de percheziţie 

efectuate la 01.08.2006 la sediuf.P.-C. ” S.R.L. 

Instanţa de recurs a menţionat că efectuarea percheziţiei fără autorizaţia judecătorului 

de instrucţie la sediul ..P-C." S.R.L. se consideră ilegală, deoarece afectează dreptul 

persoanei juridice la inviolabilitatea sediului unde îşi exercită activitatea respectivă. în 

acelaşi timp, instanţa a ezitat să facă referire şi la norma art.8 din Convenţie, cu toate că în 
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recurs norma dată s-a invocat drept unul din motivele de principiu. 

Dosarul nr. 1re-340/2006 - 
cauza penală în privinţa lui A.G. la apelul avocatului A.B. împotriva sentinţei 

Judecătoriei centru mun.Chişinău din 14.12.2006. prin care A.G. a fost condamnată în 

baza art. 239 alin. (2) din Codul penal la o pedeapsă de 7 ani închisoare cu suspendarea 

condiţionată a executării ei pe un termen de un an. 

Prin sentinţa menţionată A.G. a fost recunoscută vinovată de faptul că activând în 

calitate de director al filialei unei bănci comerciale, a încălcat regulile creditare. încheind la 

14.02.2001 un contract de credit cetăţeanului R.P. cu acordarea unei linii de creditare de 

50000 lei cu termenul de rambursare 14.02.2002. începând cu luna noiembrie 2001 

debitorul nu a rambursat creditul primit, fapt ce a cauzat băncii un prejudiciu material în 

proporţii deosebit de mari. 

în apelul declarat de apărător se solicita achitarea lui A.G. din lipsa elementelor 

componenţei de infracţiune, precum şi pe motiv că au fost comise un şir de încălcări 

procesuale ce duc la nulitatea probelor, inclusiv încălcarea dreptului A.G. la apărare şi. ca 

rezultat, instanţa de judecată şi-a bazat sentinţa de învinuire pe probe nule. 

Judecând apelul. Colegiul penal al CSJ în decizia sa din 06.03.2007 a menţionat că 

urmărirea penală în privinţa lui A.G. a fost pornită la 22.12.2005, iar toate depoziţiile 

martorilor la care face trimitere instanţa au fost acumulate în anii 2003-2005, până la 

pornirea urmăririi penale. Tot până la pornirea urmăririi penale, la 18.11.2005. A.G. a fost 

recunoscută drept bănuit. Cu încălcarea termenului legal, numai la 20.02.2006. a fost 

întocmită ordonanţa de punere sub învinuire, d ar a  fost adusă la cunoştinţa lui A.G. doar la 

17.04.2006. CSJ a reţinut şi alte încălcări admise în cadrul urmăririi penale. 

CSJ a conchis că. „în conformitate cu prevederile art.251 alin.(1) din Codul de 

procedură penală, încălcarea prevederilor legale care reglementează desfăşurarea 

procesului penal atrage nulitatea actului procedural numai în cazul în care încălcarea nu 

poate fi înlăturată decât prin anularea acestui act. Dar. fiind anulată punerea persoanei sub 

învinuire, devin nule şi toate celelalte acte procedurale, inclusiv judecarea cauzei şi 

adoptarea sentinţei. Din aceste considerente, soluţia instanţei de apel este casarea 

sentinţei şi încetarea procesului penal în privinţa lui A.G. pe art.239 alin.(2) din Codul 

penal. Cu atât mai mult că au fost încălcate şi cerinţele art.279 alin. 81) din Codul de 

procedură penală, ce s-a invocat de către apelant 

în consecinţă, CSJ a admis apelul, a casat sentinţa primei instanţe, a rejudecat cauza 

şi a pronunţat o nouă hotărâre în ordinea prevăzută pentru prima instanţă, încetând 

procesul penal în privinţa lui A.G. în baza art.391 alin.(1) pct.6 din Codul de procedură 

penală „din motivul că există alte circumstanţe care exclud tragerea ei la răspundere 

penală”, 

Având în vedere circumstanţele cauzei şi decizia pronunţată de CSJ, era oportună 

invocarea de către CSJ în decizia sa şi încălcarea art.6 pct. 1 din Convenţie, dat fiind că s-

a recunoscut netemeinicia acuzaţiei în materie penală îndreptată împotriva lui A.G. 

Cu toate că CSJ în partea rezolutivă a deciziei declară admiterea apelului, această 

declaraţie, cel puţin parţial, nu corespunde realităţii, dat fiind faptul că cererea de achitare 

nu a fost admisă, iar în decizie nu se motivează din ce cauză se respinge apelul în această 

parte. Cu atât mai mult că în motivarea aceleiaşi decizii este făcută deducţia că
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„acţiunile lui A.G. nu conţin elementele ce formează latura obiectivă a infracţiunii imputate", 

şi nu se remarcă existenţa altor circumstanţe care exclud tragerea lui A.G. la răspundere 

penală. 

în acelaşi timp, dacă fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii, conform 

normei imperative a art.390 alin.(1) pct.3 din Codul de procedură penală, urmează a fi 

adoptată sentinţă de achitare. Această circumstanţă este deosebit de importantă, 

deoarece, conform art.390 alin.(3) din Codul de procedură penală, sentinţa de 

achitare duce la reabilitarea deplină a inculpatului, pe când sentinţa de încetare a 

procesului penal, potrivit art.391 din Codul de procedură penală, nu atrage asemenea consecinţe. 

Or, având în vedere că CSJ nu a examinat şi nu s-a pronunţat asupra cererii de 

achitare invocată în apel, ignorând astfel norma art.414 alin.(3) din Codul de procedură 

penală care stabileşte că instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor 

motivelor invocate în apel, poate fi trasă şi concluzia că CSJ nu a înlăturat complet 

încălcarea art.6 din Convenţie admisă de prima instanţă, pronunţând o decizie 

contradictorie în ceea ce priveşte prezenţa sau lipsa în acţiunile lui A.G. a elementelor ce 

formează latura obiectivă a infracţiunii. Nu a fost examinat şi motivul din apel referetor la 

faptul că A.G. ar fi fost condamnat în baza unei legi care nu exista la momentul săvârşirii 

faptei imputate. 

în cele ce urmează, sunt prezentate câteva cauze care ţin de prezentul capitol. 

Dosarul nr. 1re-95/2006 - 

Recursul în anulare declarat de Procurorul General adjunct împotriva încheierii 

judecătorului de instrucţie a Judecătoriei Bălţi din 07.12.2004. 

La 11.06.1998 împotriva lui B. şi J.V. a fost pornit proces penal în temeiul art.214 alin.3 

din Codul penal în redacţia anului 1961. în perioada de timp 1998 - 2003 urmărirea penală 

a fost clasată şi reluată de 12 ori. 

La 29.10.2004 prin ordonanţa Procurorului Procuraturii Bălţi procesul penal în privinţa 

lui B. şi J. V. a fost clasat din lipsa faptului infracţiunii. 

Prin ordonanţa prim-adjunctului Procurorului General din 07.12.2004 ordonanţa de 

încetare a procesului penal a fost anulată. 

La plângerile lui B. şi J. V. prin încheierea judecătorului de instrucţie a Judecătoriei Bălţi 

din 17.11.2005 ordonanţa prim-adjunctului Procurorului General din 07.12.2004 a fost 

declarată nulă. 

Recursul în anulare declarat de prim-adjunctul Procurorului General, în care se solicita 

casarea încheierii judecătorului de instrucţie pe motiv că ansamblul probelor administrate 

în cauză demonstrează vina lui B. T. şi J. V. în comiterea infracţiunii imputate, iar 

încheierea judecătorului de instrucţie este ilegală, prin decizia Colegiului penal al Curţii 

Supreme de Justiţie din 18 ianuarie 2006, a fost respins ca inadmisibil. 

Prim-adjunctul Procurorului General s-a adresat în repetate rânduri cu recurs în anulare 

în Plenul CSJ. în care solicita casarea încheierii judecătorului de instrucţie şi a deciziei 

pronunţate în cauza dată, motivând că acestea sunt contrare legii, fiind emise cu 

încălcarea procedurii.

( 
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Prin hotărârea Plenului CSJ a fost respins ca inadmisibil recursul în anulare declarat 

de adjunctul Procurorului General împotriva încheierii judecătorului de instrucţie al 

Judecătoriei mun. Bălţi din 17 noiembrie 2005 şi deciziei Colegiului penal al Curţii 

Supreme de Justiţie din 18 ianuarie 2006. 

Plenul CSJ a menţionat că. conform prevederilor art.453 alin.(3) CPP. la declararea 

repetată a recursului în anulare, urmează a fi invocate alte motive decât cele formulate 

deja. deoarece invocarea aceloraşi motive obligă instanţa de judecată să declare recursul 

repetat inadmisibil. însă. la declararea repetată a recursului în anulare au fost invocate 

aceleaşi motive ca şi in recursul declarat anterior, fapt ce atrage necesitatea respingerii 

acestuia ca inadmisibil. 

în hotărârea Plenului se mai invocă şi faptul că. conform art.4 alin. 2 din Protocolul 

Adiţional nr. 7 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, redeschiderea procesului penal poate fi operată doar dacă fapte noi ori 

recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de 

natură să afecteze hotărârea pronunţată anterior. 

Având în vedere că, în cauzele penale, normele Convenţiei se invocă mult mai rar 

decât în pricinile civile, hotărârea dată a Plenului CSJ ar putea servi drept imbold şi pentru 

instanţele de alt nivel, aşa încât acestea să aplice mai insistent Convenţia. Cu atât mai 

mult că asemenea cauze, similare celei comentate, se întâlnesc destul de frecvent, în 

speţa comentată, instanţele judecătoreşti au pus punctul pe „i” într-un proces penal care 

timp de câţiva ani ţinea în stare de nesiguranţă persoanele vizate. Or, dacă aceste 

persoane erau cu adevărat vinovate, din 1988 şi până în 2004 ele dovedeau deja să-şi 

ispăşească pedeapsa, în loc să fie în aşteptare permanentă - vor fi sau nu trase la 

răspundere penală. 

Dosarul nr.2ra-1986/2006 - 

Pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui C V. împotriva Ministerului 

Finanţelor. Procuraturii Generale şi Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la 

repararea prejudiciului material şi moral. 

în acţiunea sa reclamantul a indicat că prin sentinţa judecătoriei raionale din 

29.06.2004 a fost achitat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 187 alin. (2) din Codul 

penal. 

în legătură cu pornirea cauzei penale, reclamantul a fost în arest timp de 12 luni. în 

perioada urmăririi penale a fost lipsit de dreptul la muncă, fiind reîncadrat în câmpul muncii 

doar la 16.02.2005. după nenumăratele sale adresări la CNAS: Cerea reclamantul 

încasarea salariului pentru absenţa de la serviciu, precum şi a prejudiciului moral în sumă 

de 300 000 lei. 

Prin hotărârea judecătoriei Râşcani mun.Chişinău din 23.12.2005 acţiunea a fost 

admisă parţial, cu încasarea de la bugetul de stat a prejudiciului material în sumă de 

13740 lei şi a prejudiciului moral în sumă de 10000 lei. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 25.07.2006. au fost respinse recursurile 

declarate de către Ministerul Finanţelor şi C. V. şi menţinută hotărârea primei instanţe. 

Ministerul Finanţelor a declarat recurs împotriva deciziei instanţei de apel, cerând 

casarea actelor judecătoreşti şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care suma adjudecată 

să fie încasată de la CNAS. 

Prin decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ lărgit al CSJ din 06.12.2006 
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Cu toate că recurentul în recursul său nu a contestat dreptul ca atare al reclamantului 

la despăgubiri materiale şi morale, instanţa de recurs, în motivarea deciziei sale, a invocat 

normele art.5.1 şi 5.5 ale Convenţiei, care prevăd în mod expres că orice persoană are 

dreptul la libertate şi la siguranţă, şi că nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa; orice 

persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în condiţii contrare dispoziţiilor 

acestui articol are dreptul la reparaţii. 

PROBLEME DE COMPATIBILITATE A 
LEGISLAŢIEI NAŢIONALE CU 

STANDARDELE CEDO 

Monitorizarea practicii judiciare a constatat rolul decisiv al jurisprudenţei CEDO în 

domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al implementării 

standardelor CEDO. 

Faptul necorespunderii standardelor naţionale celor internaţionale se invocă direct şi în 

unele din hotărârile CEDO pronunţate contra RM. De exemplu, în cauza Boicenco contra 

Moldovei
21

, CEDO
22

 s-a referit direct la compatibilitatea articolului 191 din CPP cu articolul 

5 §3 al Convenţiei şi a constatat că s-a produs violarea articolului 5 § 3 al Convenţiei. 

Motivând faptul expus, CEDO a menţionat că „în baza articolului 191 al CPP, este 

imposibil ca o persoană acuzată de o infracţiune pentru care se prevede pedeapsa cu 

privaţiune de libertate pentru mai mult de 10 ani de a fi eliberată provizoriu. în prezentul 

caz, reclamantul apare ca fiind acuzat de o astfel de infracţiune. 

...Afirmaţia Guvernului precum că acuzaţia împotriva inculpatului teoretic ar putea fi 

schimbată cu una mai blândă, pentru ca astfel să fie posibil ca acesta să obţină eliberare 

provizorie, nu poate fi acceptată de Curte. în primul rând, Curtea observă că un astfel de 

schimb nu poate fi efectuat de un judecător de instrucţie care emite şi prelungeşte 

mandatul de arest, ci numai de un judecător de primă instanţă după ce dosarul penal este 

transmis Curţii pentru examinare în fond. în al doilea rând, şi cel mai important, rezultă că 

dreptul de eliberare provizorie nu poate în principiu fi exclus de legislator.” 
Observaţia Curţii a condiţionat modificarea de către Parlamentul RM a articolului 191 

CPP
23

. 

                                                        
21 Precedentul judiciar, vol.1. Centrul de Drept al Avocaţilor, Chişmâu, 2006, p 457-489 

22 A se vedea şi cazul S.B.C. v. Regatul Unit (nr 39360/98, 19 iunie 2001). 

23 Legea RM nr410-XVI din 21 12.2006//MO, nr. 170-173/781 din 03.11.2006. 
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Modificări masive ale legislaţiei procesual-penale au fost introduse prin Legea
24

 RM 

nr.264 din 28.07.2006. Majoritatea modificărilor şi completărilor CPP, conform Notei

                                                        
24 Legea RM nr.264,' 28.07.2006//MO. nr. 170-173/781.03.11.2006. 
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informative
25

 a Ministerului Justiţiei, sunt dictate de necesitatea aducerii legislaţiei 

naţionale în concordanţă cu standardele europene. 

De asemenea, sunt relevante comentariile Curţii referitoare la interpretarea unor 

termeni-cheie din legislaţia naţională în raport cu cea a Curţii. Referindu-se la termenul 

„legalitatea" arestului în baza legii interne. Curtea a reiterat că el este elementul primar, 

dar nu întotdeauna şi cel decisiv. Curtea trebuie convinsă suplimentar că arestul în 

perioada în cauză a fost compatibil cu scopul art.5 § 1, care este de a preîntâmpina 

privarea persoanei de libertate într-o manieră arbitrară, 

Pe lângă aceasta. Curtea trebuie să se asigure că legislaţia internă este în 

concordanţă cu Convenţia, inclusiv cu principiile generale exprimate sau sugerate de 

aceasta (Baranowski v. Polonia (nr.28358-95. ECHR 2000-111)). 

 ... Curtea accentuează că, dacă este vorba de privare de libertate, o deosebită 

importanţă este acordată faptului ca principiul general al certitudinii legale să fie respectat. 

Este deci esenţial ca să fie clar definite condiţiile pentru privarea de libertate şi ca legea 

însăşi să fie previzibilă în aplicare. în aşa fel întrunind standardul de ..legalitate" stabilit de 

Convenţie, standard care necesită ca legea respectivă să fie suficient de exactă pentru a-i 

permite persoanei - dacă are nevoie, de a beneficia de sfatul corespunzător - să prevadă, 

până la un nivel rezonabil în anumite circumstanţe, consecinţele pe care o anumită 

acţiune le poate provoca
26

 (a se vedea Steel şi Alţii v. Regatul Unit din 23 septembrie 

1998. Rapoartele. 1998-VII. § 54)". 

O importanţă majoră o au şi comentariile Curţii cu referire la obligaţiunea judecătorului 

de a examina fiecare argument ce ţine de legalitatea arestului. Atâta timp cât articolul 5 § 

3 al Convenţiei „nu impune judecătorului care examinează un recurs împotriva arestării o 

obligaţie să se refere la fiecare argument conţinut în cererea reclamantului, aceste garanţii 

vor fi lipsite de substanţa lor dacă judecătorul, bazându-se pe legea şi practica naţională, 

ar putea considera drept nerelevante sau ar putea neglija anumite circumstanţe de fapt 

invocate de deţinut şi capabil să pună la îndoială existenţa condiţiilor esenţiale pentru 

«legalitatea» privării de libertate, în sensul Convenţiei (Nikolova v. Bulgaria [GC], nr. 

31195/96. §6 1,  ECHR 1999-11). în acest context, argumentele pro şi contra eliberării nu 

trebuie să fie «generale şi abstracte» (Smirnova v. Russia. nr46133/99 şi 48183/99. § 63. 

ECHR 2003-IX (extrase) şi Şarban v. Moldova, nr.3456/05 din 4.10.2005). " 

Curtea a mai accentuat că atât instanţa de prim nivel, cât şi Curtea de Apel, atunci 

când au dispus arestarea reclamantului şi prelungirea arestului, au citat legea aplicabilă 

fără a indica motivele de ce ei au considerat fondate afirmaţiile precum că reclamantul ar 

putea împiedica procesul, s-ar putea ascunde sau săvârşi alte infracţiuni. Nu au încercat 

cel puţin să combată argumentele aduse de apărarea reclamantului (Becciev v. Moldova, 

nr.9190/03 din 04.10.2005). 

în viziunea monitorilor, chiar şi unele dintre modificările introduse în Codul de 

procedură penală al Republicii Moldova prin Legea nr.264-XVI, adoptată de Parlamentul 

RM la 28.07.2006. limitează şi chiar îngrădesc dreptul constituţional al persoanei la 

satisfacţie judiciară, drept prevăzut de o serie de acte internaţionale la care Republica 

Moldova este parte.

                                                        
25 Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală.  
26 Cauza Boieenco v. Moldova 
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Drept exemplu pot servi modificările introduse în alin.(1) al art.313 din Codul ce 

procedură penală al Republicii Moldova, care stipulează că "plângerile împotriva acţiunii:- 

şi actelor ilegale ale organelor de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate 

operativă de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinu : 

apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane, a e 

căror drepturi şi interese legitime au fost încălcate de către aceste organe”. Articolul c tat a 

fost completat în final cu cuvintele: "în cazul în care persoana nu este de acord c_ 

rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângere: 

sa de la procuror în termenul prevăzut de lege". 

în concepţia noastră, modificarea respectivă încalcă unul din drepturile 

constituţionale, dar şi prevederile actelor internaţionale ale omului din domeniu - 

accesul liber la justiţie, fapte contrare art.6 al Convenţiei, art. 8 al DUDO şi art.20 al 

Constituţiei. 
» 

La adoptarea modificării nu s-a ţinut cont de Hotărârea Curţii Constituţionale nr.38 din 

15 decembrie 1998, care a stipulat că dreptul subiectiv, constituit în baza unei leg 

anterioare, nu poate fi atins de cel apărut sub imperiul unei legi posterioare. Potrivit 

Hotărârii Curţii Constituţionale nr.38 din 15 decembrie 1998, dreptul subiectiv, inclusiv 

accesul nemijlocit la justiţie sau dreptul la un proces echitabil efectiv şi în termeni operativi 

şi rezonabili, constituit în baza unei legi anterioare (redacţia art.198, alin.(1) art.313 din 

Codul de procedură penală de până la 03 noiembrie 2007), nu putea fi atins de cel născut 

sub imperiul unei legi posterioare. 

O altă problemă de incompatibilitate a legii naţionale se manifestă şi prin faptul că 

avocaţilor înşişi le este încălcat dreptul la libera exercitare a profesiei, nu se respectă şi 

chiar se creează condiţii pentru a încălca grav principiul confidenţialităţii care stă la baza 

relaţiei avocat-petiţionar. Aceste fapte au devenit obiect de protest exprimat de avocaţii din 

RM în cadrul Congresului Extraordinar din 19 mai 2003 şi demarare, în conformitate cu 

articolul 45 din CRM, a grevei avocaţilor din sistem. Drept mărturie stau Hotărârea 

Congresului Extraordinar al Avocaţilor din RM
27

 şi Adresarea Congresului Extraordinar al 

Avocaţilor către Parlamentul, Guvernul şi Preşedintele Republicii Moldova
28

. Obiectul 

protestului avocaţilor s-a axat pe faptul că „funcţionarii procuraturii şi ai organelor de poliţie 

nu permit avocaţilor întrevederile cu clienţii lor sau încalcă flagrant principiul 

confidenţialităţii. Drept exemplu pot servi Izolatorul de reţinere Preventivă, Comisariatul 

General al Municipiului Chişinău, Departamentul de Combatere a Crimei Organizate, ai 

căror lucrători nu admit cererile şi demersurile întemeiate ce dezvinovăţesc persoana ş^ 

care sunt obligatorii pentru persoanele ce efectuează cercetarea şi ancheta preliminară. ... 

Instanţele de judecată nu reacţionează la aceste încălcări de legislaţie, iar uneori ele însele 

comit erori şi abateri de la normele de drept şi de procedură. în urma cărora

                                                        
27 AP. nr.5 din 2003, p.3. 
28 AP. nr.5 din 2003, p.3-4. 
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avocaţii sunt lipsiţi de dreptul de a-şi exercita funcţia de apărător al drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, iar persoanele bănuite sunt condamnate ilegal, deseori cu 

privare de libertate."
29

 

întrucât factorii de decizie au continuat aceeaşi politică faţă de avocatură şi problemele 

ei, Baroul Avocaţilor din RM a convocat, la 31 octombrie 2003, al doilea Congres 

Extraordinar al Avocaţilor, care a hotărât clar
30

 intrarea, de la 17 noiembrie 2003, în greva 

generală, declanşată la 19 mai 2003 şi sistată la 20 mai 2003, dacă nu vor fi îndeplinite un 

şir de condiţii, printre care şi cele fixate în punctul 3. litera f): „să se indice organelor de 

resort (Ministerului de Interne, Procuraturii, organelor de urmărire penală, Centrului de 

Combatere a Crimei Organizate, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Departamentului 

Vamal. Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei etc.) să-şi aducă 

actele de funcţionare internă a structurilor lor (regulamente, ordine, decizii etc.) în 

concordanţă cu tratatele internaţionale, pentru a crea condiţii adecvate de exercitare a 

profesiei de apărător al drepturilor şi libertăţilor omului în limitele prevederilor acestor 

tratate şi convenţii (crearea birourilor speciale de întrevedere a avocatului cu reţinutul, 

arestatul sau deţinutul în fiecare izolator de reţinere provizorie, nelimitarea accesului şi 

timpului de întâlnire a avocatului cu persoana pe care o apără, înlăturarea barajelor de 

sticlă, excluderea formalităţilor de umilire şi înjosire a avocaţilor pentru a scrie şi semna 

cereri de permisiune la întrevederi etc.)". 

Congresul II Extraordinar al Avocaţilor a votat expedierea Adresării Congresului II 

Extraordinar către factorii de decizie din RM: Parlament, Guvern, Preşedintele RM
31

. 

Greva a fost reluată, din motive obiective, la 1 decembrie şi a durat 3 zile. 

Unele din cerinţele Congresului II Extraordinar al Avocaţilor din Moldova au fost 

respinse, fapt menţionat şi în cauza CEDO Şarban contra Moldovei (nr.3456/05, § 126, 4 

octombrie 2005). 

în vederea realizării Hotărârii Congresului II Extraordinar al Avocaţilor din Moldova, la 

26 martie 2005, Baroul Avocaţilor din Moldova a obţinut crearea unei comisii a Ministerului 

Justiţiei, în care au intrat şi avocaţi din barou, comisie care a inspectat Centrul de Detenţie 

al CCCEC. în timpul inspecţiei reprezentanţii comisiei au cerut ca sticla dintre avocat şi 

client să fie scoasă, astfel încât să se verifice, dacă nu sunt ascunse după ea dispozitive 

de ascultare. Baroul şi-a asumat cheltuielile de demontare a sticlei, dar autorităţile CCCEC 

au respins propunerea. 

Nici în anii următori situaţia relatată nu s-a schimbat esenţial. Hotărârea Congresului 

Avocaţilor din RM din 26 martie 2004, în raport cu celelalte acte similare anterioare, a 

făcut un pas înainte: s-a decis „A informa Consiliul Europei ... despre imposibilitatea

                                                        
29 Din Adresarea Congresului Extraordinar al Avocaţilor către Parlamentul Guvernul şi Preşedintele Republicii 

Moldova/ / AP. nr 5 din 2003. p.4 

30 Hotărârea Congresului II Extraordinar al Avocaţilor din Republica Moldova//Avocatu! poporului, nr. 11-12. 203, pag.7 

31 AP, nr. 11-12 din 2003. p.5. 



82 

 

 

 

Tfercitării funcţiei de apărător şi despre lipsa de independenţă a justiţiei în Republica 

Moldova”.
32

 

Prin Hotărârea Congresului Avocaţilor din RM din 25 martie 2005 s-a solicitat Centrului 

:e Combatere a Crimelor Economice şi Corupţiei să lichideze obstacolele create în :: storul 

de Detenţie Preventivă al Centrului în timpul desfăşurării întrevederilor avocaţilor clienţii 

lor, obstacole prin care se încalcă principiul confidenţialităţii şi al dreptului la -:s'are, 

drepturi prevăzute de actele internaţionale pe care Republica Moldova le-a semnat."
33

 

in 2006, prin Hotărârea Congresului Avocaţilor din RM din 24 martie 2006, s-a decis 

■■'ormarea Consiliului Europei despre: 

• "©implementarea Expertizei Legii RM cu privire la avocatură din 26 noiembrie 2002, 

e
f
ectuată de experţi ai CE; 

'©realizarea recomandărilor experţilor Consiliului Europei, ce au fost expuse la data de 

12-13 septembrie 2005, în cadrul întrunirii de la Strasbourg; 

^posibilitatea exercitării funcţiei de apărător în diverse cazuri din lipsă a ndependenţei 

justiţiei în RM".
34

 

~s Congresul Avocaţilor din 2007 nu s-a mai pus în discuţie problema care a făcut : 

emul atâtor adresări şi hotărâri, dar care nu s-au rezolvat, avocaţii s-au adresat la . EIC n 

diverse cauze concrete, pe care sunt pronunţate decizii de condamnare a RM. 

de exemplu. în cazul Modârcă contra Moldovei, cererea nr. 14437/05 din 10 mai 2007, 

*ea a stabilit: „Juristul petiţionarului a cerut permisiune să întreţină întâlniri confidenţiale r- : 

eotul său. Acestora le-a fost oferită o cameră în care ei erau separaţi de o bucată 3- m ; â 

şi prezumabil trebuiau să strige ca să se audă unul pe celălalt. Se pare, din *re: st-a rea 

video prezentată de către Guvern, că în camera de întâlniri jurist-client de a Ce-:
r
ul de 

Detenţie al CCCEC, spaţiul pentru deţinuţi este separat de restul camerei :
r
 • uşă şi o 

fereastră. Fereastra pare a fi făcută din două palete de sticlă. Ambele same su găuri mici 

făcute cu un perforator. Mai mult ca atât, există o plasă densă verde < : n sârmă 

subţire sau plastic între bucăţile de sticlă, care acoperă suprafaţa 

ce- : ? â a ferestrei. Se pare că nu este nici un spaţiu pentru transmiterea documentelor 

'nr: _-ist şi clientul său. 

' I - zăc e a  refuzat să se întâlnească în asemenea condiţii de câteva ori, petiţionarul a 

sc -citat Judecătoriei sectorului Buiucani să oblige autorităţile din Centrul de I e’.enţie 

al CCCEC să permită întâlniri confidenţiale. La 13 octombrie 2004 instanţa -espins 

cererea respectivă ca nefondată, determinând că nici un drept al :©: ’ onarului nu a 

fost încălcat şi că întâlnirea a avut loc «în condiţiile Centrul de 

Detenţie al CCCEC şi în conformitate cu articolul 187 al Codului de procedură 

penală». 

2. La 1 noiembrie 2004 juristul său a solicitat din nou instanţei să oblige autorităţile 

                                                        
S *3 - r i r -  2004. p.6. 

E *- -r 5 2305, p.1. 

T 3 :m 2006, p 3. 
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Centrului de Detenţie să permită întâlniri confidenţiale cu clientul său. La 2 

noiembrie Judecătoria sectorului Centru a admis această cerere. 

3. La 4 noiembrie 2004 juristul petiţionarului a prezentat hotărârea respectivă 

autorităţilor CCCEC şi a solicitat o cameră separată pentru a se întâlni cu clientul 

său în condiţii de confidenţialitate. Totuşi, ei au fost nevoiţi să se întâlnească în 

acelaşi birou separaţi de o bucată de sticlă. 

4. La 16 noiembrie 2004 juristul petiţionarului a solicitat din nou Judecătoriei sectorului 

Centru să oblige autorităţile CCCEC să permită întâlniri confidenţiale cu clientul său. 

La 19 noiembrie 2004 el a informat Procurorul general despre imposibilitatea sa şi a 

clientului său de a se întâlni în cinci ocazii separate între septembrie şi noiembrie 

2004. datorită absenţei de confidenţialitate, şi despre greva foamei petiţionarului ca 

protest contra situaţiei respective, grevă ce s-a terminat numai după ce instanţa a 

admis această cerere a sa de întâlniri confidenţiale la 2 noiembrie 2004. El a făcut 

referinţă la o grevă a Baroului Avocaţilor din Moldova din aprilie- mai 2003 în protest 

contra absenţei confidenţialităţii întâlnirilor cu clienţii. Mai mult ca atât, procurorul 

însărcinat cu această cauză a sprijinit cererea juristului pentru întâlniri confidenţiale. 

5. La 23 noiembrie 2004 Judecătoria sectorului Centru a constatat că hotărârea sa din 

2 noiembrie 2004 nu a fost executată şi a dispus Conducătorului CCCEC să 

plătească o amendă în beneficiul Statului. 

6. La 26 noiembrie 2004 juristul petiţionarului a solicitat din nou Judecătoriei sectorului 

Centru să oblige autorităţile CCCEC să permită întâlniri confidenţiale. în hotărârea 

sa din 3 decembrie 2004 instanţa a citat o scrisoare din partea autorităţilor Centrului 

de Detenţie care informa că în camera de întâlniri nu au fost instalate dispozitive de 

înregistrare. Instanţa, de asemenea, a constatat că bucata de sticlă nu prevenea 

discuţiile confidenţiale şi că aceasta era necesară pentru a proteja sănătatea şi 

securitatea petiţionarului şi a preveni ‘‘orice acţiune distructivă îndreptată spre 

împiedicarea stabilirii adevărului". Instanţa a dispus CCCEC să permită întâlniri 

confidenţiale în aceeaşi cameră de întâlniri ca şi înainte. Ea nu a casat hotărârea sa 

din 2 noiembrie 2004. 

7. Conform spuselor petiţionarului, la începutul lunii februarie 2005 acesta a întreţinut 

în camera de întâlniri discuţii cu juristul său despre anumite documente relevante 

pentru cauza sa şi a menţionat locul aflării documentelor respective. Când juristul s-

a deplasat pentru a ridica documentele relevante, ofiţeri ai CCCEC erau deja la 

adresa respectivă. în decursul aceleiaşi perioade, el ar fi fost prezumabil rugat de 

către autorităţile CCCEC să se abţină de la utilizarea cuvintelor nepoliticoase, pe
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care el le-a utilizat într-o discuţie cu juristul său în camera de întâlniri. Guvernul nu a 

comentat aceste acuzaţii”.
35

 

Din considerentele enunţate, Curtea a susţinut unanim că a avut loc o încălcare a 

articolului 5 §4 al Convenţiei în ceea ce ţine de imixtiunea în dreptul petiţionarului de a 

comunica cu juristul său în condiţii de confidenţialitate. 

Suntem ferm convinşi că anume crearea obstacolelor în faţa avocaţilor conduce la 

încălcarea flagrantă a libertăţii persoanei atrase în procesul penal. 

în acest context, este elocvent cazul abordat în Hotărârea CEDO din 10 mai 2007, 

conform căreia Curtea de Apel Chişinău, la 26 octombrie 2004, a constatat faptul deţinerii 

în stare de arest al inculpatului Modârcă după epuizarea termenului de detenţie, care a 

expirat la 24 octombrie 2004, însă nu a întreprins măsuri în vederea eliberării persoanei, 

referindu-se la faptul că instanţa de fond trebuie să examineze orice chestiuni ce ţin de 

detenţia persoanei... 

Din cele relatate sunt evidente omisiunile procurorului responsabil, care, conform 

alin.(6) art.186 CPP, ale instanţei de judecată, care trebuia să se pronunţe cert asupra 

faptului de încălcare a libertăţii cetăţeanului, luând o decizie adecvată. 

Considerăm că şi administraţia instituţiei de detenţie a persoanelor arestate a încălcat 

prevederile p.( 12) din art.187 CPP. prescripţie care o obligă „să elibereze imediat 

persoanele deţinute fără hotărârea judecătorului de instrucţie, precum şi în cazul expirării 

termenului de detenţie fixat de judecător". 

Concluzia rezidă în faptul că standardele naţionale trebuie să fie aduse în strictă 

conformitate cu cele internaţionale, care vor asigura, în deplină măsură, eficacitatea legii 

naţionale în respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

CONSTATĂRI, 
CONCLUZII 

Si PROPUNERI

                                                        
LEGISLAŢIA în vigoare a Republicii Moldova este aptă a apăra valorile fundamentale 

ale societăţii, oferă suficiente posibilităţi de realizare a programului de politică civilă şi 

penală a statului, codurile de procedură civilă şi penală în vigoare sunt în măsură să 

satisfacă exigenţele Convenţiei. 

LA APLICAREA strictă de către instanţe a prevederilor art. 1 alin.(3) din Constituţie 

care declară că “Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea 
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omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate", în coroborare cu art.4, 8 

alin.(1) şi 114 din Constituţie, precum şi în conformitate cu prevederile art. 12 din CPC, 

art.7, 8, 9 şi 10 din CPP şi cu art.4,6, 7 şi 8 din Legea privind organizarea judecătorească, 

există şi premisa ca drepturile şi libertăţile fundamentale stabilite de Convenţie să fie 

respectate şi apărate în modul cuvenit. 

STANDARDELE NAŢIONALE şi standardele internaţionale ce ţin de apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cauzele civile şi penale, de regulă, 

coincid, lipsind divergenţele şi incoincidenţele de principiu între acestea. Acest fapt 

creează premise obiective pentru aplicarea univocă a standardelor menţionate şi pentru 

forma-rea unei practici stabile şi legale în pricinile civile şi penale ce ţin de apărarea 

drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în Republica Moldova. Problema majoră 

constă în modul de interpretare şi aplicare a acestor standarde de către instanţele 

judecătoreşti naţionale. 

LA MOMENT, practica de referire la jurisprudenţa CEDO şi la standardele 

internaţionale nu este stabilă, motiv din care instanţele judecătoreşti pronunţă acte ce 

contravin standardelor menţionate. în particular, la aceasta contribuie şi faptul că unele 

norme ale unor legi organice contravin principiilor Constituţiei şi celor ale Convenţiei. 

TOTUŞI, în practica judiciară a instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova 

sporeşte numărul actelor judecătoreşti, care se pronunţă cu luarea în considerare sau, mai 

frecvent, cu invocarea directă a reglementărilor Convenţiei. De regulă, acest fapt 

contribuie în mod esenţial la pronunţarea unor hotărâri legale şi întemeiate. Totodată, 

numărul cazurilor în care se aplică normele Convenţiei, raportat la numărul total de acte 

judecătoreşti pronunţate, este. deocamdată, nesemnificativ. 

ANALIZA DECIZIILOR şi încheierilor monitorizate denotă faptul că majoritatea actelor 

judecătoreşti nu conţin invocarea Convenţiei ori a hotărârilor CEDO. Concomitent, în baza 

actelor în care este făcută o asemenea referire, uneori este dif icil a identifica mecanismul 

de aplicare a Convenţiei şi a practicii CEDO şi principiile generale de aplicare a acestora. 

INTR-UN PROCES în contradictoriu părţile sunt obligate să confirme prin probe 

circumstanţele prin care ele însele îşi întemeiază pretenţiile sau obiecţiile, inclusiv cele ce 

ţin de calificarea raporturilor juridice. în acelaşi timp, în virtutea prevederilor normelor 

constituţionale menţionate în art.4. 8 alin.(1) şi art.114, art.12, 238, 239, 240, 241, 357 şi 

altele din CPC; art.7, 382, 384, 385, 409 din CPP şi art.5 din Legea privind organizarea 

judecătorească, instanţa determină caracterul raportului juridic dintre părţi şi legea 

aplicabilă acestui raport. în acest context, urmează să menţionăm că erorile şi încălcările 

se comit cel mai des de către instanţe drept rezultat al calificării incorecte a caracterului 

raporturilor juridice stabilite între părţi şi al confundării aspectelor ce ţin de probaţiunea 

acţiunii înaintate sau de obiecţiile împotriva acţiunii (obligaţia părţilor), cu cele ale calificării 

corecte a raporturilor juridice (obligaţia instanţei). în asemenea cazuri, instanţele confundă 

principiul contradictorialitâţii stabilit de art.26 din CPC şi art.24 din CPP, articole care 

presupun crearea posibilităţii pentru părţi de a formula, argumenta şi dovedi poziţia în 

proces, şi îl substituie cu „competiţia” în interpretarea de către părţi a normelor de drept in 

argumentarea poziţiei şi cerinţelor sau obiecţiilor părţilor. Or, o asemenea confundare a 

noţiunii de „contradictorialitate" adesea stă la baza încălcării art.6 (1) din Convenţie, fiind 

comise erori judecătoreşti ce conduc la un proces inechitabil şi la alte încălcări ale 

Convenţiei.
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GARANŢIA RESPECTĂRII securităţii raporturilor juridice rezidă în aplicarea uniformă 

a legislaţiei în baza principiului egalităţii tuturor persoanelor în faţa legii de către instanţele 

judecătoreşti şi în examinarea imparţială a fiecărui caz. fiindcă nivelul de asigurare a 

drepturilor şi libertăţilor omului depinde în mare măsură nu atât de numărul şi „calitatea" 

legilor, cât de obligativitatea legilor şi de practica de aplicare uniformă a lor de către 

instanţe, lată de ce practica soluţionării anumitor categorii de litigii şi calitatea activităţii 

instanţelor se ia în considerare de persoanele fizice şi juridice chiar şi la adoptarea dife-

ritor decizii de ordin investiţional, economic şi de altă natură. La acest capitol, instanţele 

au mai multe “restanţe”, dat fiind faptul că cerinţa de „aplicare corectă şi uniformă a 

legislaţiei" adesea rămâne a fi mai mult o doleanţă. 

Nu ESTE NICI PE DEPARTE o excepţie când, în cazuri similare de raporturi de 

drept, instanţele pronunţă acte diametral opuse. Evident, Convenţia, în asemenea situaţii, 

nu-şi mai găseşte locul pe care legislatorul i l-a prescris prin ratificarea ei. 

ANALIZA PRICINILOR examinate la CEDO în privinţa Republicii Moldova 
demonstrează că punerea lor pe rolul Curţii a fost condiţionată, în majoritatea cazurilor, de 
interpretarea şi aplicarea eronată a normelor de drept interne de către instanţele 
judecătoreşti naţionale care, de asemenea, nu luau în considerare normele Convenţiei şi 
practica CEDO: dacă lucrul acesta ar fi fost făcut de instanţe, încălcările puteau fi 
înlăturate la nivel naţional, iar Republica Moldova nu ar fi pierdut la CEDO circa 70 de 
cauze. Pentru a evita cazurile de acest fel. judecătorii ar trebui să interpreteze corect 
maxima „dura lex sed lex" sau varianta română a acesteia - „unde-i lege nu-i tocmeală”. 

O PROBLEMĂ ar consta şi în faptul că, chiar la invocarea în actele judecătoreşti a 
normelor Convenţiei şi a practicii CEDO, referinţele, adesea, poartă un caracter 
preponderent de ordin general, fără interpretarea lor în contextul raportului litigios, astfel 
argumentările ce ţin de prevederile normelor de drept internaţional pare să nu aibă 
legătură cu cazul şi raporturile de drept concrete. Pe deasupra, o asemenea invocare „de 
serviciu" nu garantează că actul judecătoresc, în esenţa sa, nu contravine Convenţiei. 

STUDIUL EFECTUAT denotă faptul că. în mai multe pricini civile, penale şi 
administrative, instanţele ignoră unele din argumentele de fapt şi de drept care sunt 
invocate de părţi sau de una din părţi. Cel mai des la aceste argumente, în actele 
judecătoreşti, nu se dă nici un răspuns de ordin negativ sau pozitiv, ele, pur şi simplu, sunt 
trecute cu vederea. în asemenea mod, de fapt, este încălcat dreptul constituţional la 
apărare judecătorească şi sunt negate mai multe principii de bază ale procedurii civile şi 
penale. 

CAUZELE UNEI ATARE SITUAŢII AR FI: 

1. Imperfecţiunea legislaţiei procesuale, care nu prevede criterii clare ale temeiniciei şi 
legalităţii actului judecătoresc în care sunt ignorate argumentele părţilor; 

2. Imposibilitatea acceptării sau respingerii de către judecător a argumentelor în 
virtutea pregătirii profesionale inadecvate; 

3. Lipsa unei practici univoce în anumite categorii de pricini, când şi instanţele 
superioare, în raporturi similare de drept, adoptă acte diametral opuse; 

4. Graba în pronunţarea părţii rezolutive a hotărârii şi tendinţa de a „economisi” timp la 
întocmirea hotărârii motivate; 

5. Numărul mare de cauze care se află în procedura unor judecători; 
6. încrederea că pentru asemenea abateri nu se aplică anumite sancţiuni. 

PRACTICA CEDO demonstrează că ignorarea, intenţionată sau neintenţionată, a 
argumentelor părţilor, inclusiv a celor din cererile de apel şi de recurs, poate echivala cu 

încălcarea art.6 (1) din Convenţie (a se vedea hotărârea CEDO din 09.12.1994 în cauza 
Hiro Balani împotriva Spaniei, hotărârea CEDO din 22.02.2007 în cauza Tatişvili împotriva 
Rusiei ş.a.). în particular, în cauza Tatişvili împotriva Rusiei, Curtea Europeană a  
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considerat că argumentarea superficială a hotărârii de către judecătoria raională şi 
confirmarea ulterioară a acestei argumentări inadecvate de către instanţa de recurs 
constituie încălcarea art.6 (1) din Convenţie. 

O PROBLEMĂ MAJORĂ pentru aplicarea de către instanţe a hotărârilor CEDO, cu 
toate că poartă caracter organizaţional şi nu este reflectată direct în actele judecătoreşti, 
constă în lipsa unor publicaţii oficiale a jurisprudenţei CEDO, inclusiv a hotărârilor  ce se 
referă la Republica Moldova. în asemenea caz, când judecătorul nu are acces la originalul 
hotărârii şi nu posedă limba în care a fost emisă, dar i se prezintă variante în tradu-cere, 
instanţa se va afla într-o situaţie dificilă. 

DIN TEXTELE DECIZIILOR studiate, o atare situaţie nu poate fi depistată, însă se 

poate conchide că, la invocarea hotărârilor CEDO, se utilizează şi traduceri neoficiale, iar 

lipsa unor traduceri oficiale nu facilitează folosirea practicii CEDO de către instanţele 

naţionale la argumentarea hotărârilor pronunţate în cauzele emise. Astfel, problema 

accesibilităţii actelor CEDO atât pentru judecători, cât şi pentru avocaţi, procurori şi pentru 

populaţia republicii în ansamblu devine una de importanţă primordială. 

IN BAZA MONITORIZĂRII actelor judecătoreşti nu a putut fi determinat, în deplină 

măsură, modul în care practica CEDO ar influenţa interpretarea de către instanţele 

moldoveneşti a normelor legislaţiei naţionale şi problemele care apar în practica judiciară 

în legătură cu acest fapt. în orice caz, monitorii au depistat foarte puţine pricini la 

soluţionarea cărora instanţele naţionale ar fi aplicat direct Convenţia sau precedentele 

CEDO, dat fiind că normele de drept interne ar prevedea o cu totul altă soluţie asupra 

raporturilor de drept litigioase sau că intră în contradicţie cu Convenţia, sau că nu 

reglementează raporturile respective. 

CONSIDERĂM necesar ca, în cadrul elaborării noilor legi sau în cadrul perfectării 

actelor legislaţiei naţionale deja existente din toate domeniile, inclusiv cele din legislaţia 

procesuală, să fie luată în considerare şi practica CEDO în domeniile respective, pentru a 

preveni din start aprobarea unor acte judecătoreşti în baza acestor legi, acte, ce ar fi în 

contradicţie cu Convenţia şi cu precedentele CEDO. 

AR FI OPORTUN ca Plenul CSJ să adopte o nouă hotărâre explicativă, în locul 

Hotărârii nr.17 din 19.06.2000 „Privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele 

judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale", folosind mai din plin practica judiciară internă, precum şi 

practica de ultimă oră a CEDO. 

Studiul denotă şi faptul că în legislaţie, cu atât mai mult în practica judiciară, lipseşte 

un mecanism eficient de reparare a erorilor judiciare comise, în cazul în care actele 

judecătoreşti respective au rămas irevocabile. Este cert că apărarea drepturilor încălcate 

sau contestate poate fi efectuată până la o anumită limită, după care, totuşi, trebuie pus 

punct. Dar situaţia actuală, când numai CEDO poate interveni şi repara erorile 

judecătoreşti din actele irevocabile, pare a fi anormală. Totodată, o asemenea situaţie 

poate contribui, direct sau indirect, la aceea că numărul erorilor nu va scădea. Faptul că un 

act judecătoresc devenit irevocabil nu mai poate fi rejudecat, chiar dacă a fost admisă o 

eroare judecătorească care încalcă grav drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, i-

ar tenta pe unii justiţiari să emită conştient asemenea hotărâri, ştiind bine că nu toţi cei 

nedreptăţiţi au posibilitatea de a apela la CEDO, inclusiv din considerente de ordin 

material ori din alte cauze, sau că până se va pronunţa CEDO mai este timp. în legătură 

cu aceasta, ar fi oportună îmbunătăţirea mecanismului de revizuire a actelor judecătoreşti 

irevocabile în care sunt încălcate drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţie şi/sau de 

reexaminare a lor în alt mod, la nivel naţional, cu efectuarea modificărilor respective în 

legislaţie. 




