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ADNOTARE
Teza dezvăluie problema întocmirii părții de motivare a hotărârilor judecătorești de către
judecătorii și instanțele de jurisdicție generală atunci când se pronunță asupra cauzelor penale în
contextul echității. Cuvinte cheie: motivare parte a hotărârii judecătorești, instanță, evaluarea
probelor, prejudiciu, proces echitabil, valabilitatea hotărârii judecătorești. Se i-au în considerare
conceptul și semnificația motivării hotărârilor judecătorești în procesul penal, delimitarea acestuia
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de cerința justificării. Sunt analizate pozițiile juridice ale Curții Europene a Drepturilor Omului,
legislației Republicii Moldova și se formulează concluzia că în prezent cerința motivației ar trebui
considerată o componentă a corectitudinii procesului penal.

Semnificația teoretică a studiului. Prevederile lucrării, concluziile obținute și
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recomandările propuse aprofundează cunoștințele științifice despre instituirea deciziilor
judecătorești în cauzele penale în contextul echității procesului penal, specificul naturii juridice,
conținutul acestora. Prevederile tezei pot servi drept bază teoretică pentru studierea ulterioară a
problemelor legate de reglementarea legală a hotărârilor judecătorești în cauzele penale.
Metode de cercetare. Rezultatele lucrării au fost obținute în urma utilizării următoarelor
metode de cunoaștere: sinteza, analiza, și comparația. Cea din urmă a contribuit la evidențierea

ZA

modalității reglementării exigențelor impuse față de hotărârea judecătorească din perspectiva
ecității procesului penal. La elucidarea subiectului, s-au analizat prevederile Convenţiei Europene,
Constituţiei Republicii Moldova, precum şi tratările doctrinare în mod comparativ.
Volumul și structura: Având în vedere standardele stabilite, această teză are următoarea

structură: text de bază 95 de pagini, adnotare în limbile română și engleză, lista abrevierilor,
introducere, trei capitole divizate în paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografia, și
declarația privind asumarea răspunderii.

Cuvintele-cheie: judecarea cauzei penale în contextual echității procesului penal, hotărâre
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judecătorească, dreptul la process un proce echitabil, motivarea hotărârii în cadrul procesului
penal, motivare în partea hotărârii judecătorești, instanță, evaluarea probelor, prejudiciu, proces
echitabil, valabilitatea hotărârii judecătorești.
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ANNOTATION
The thesis reveals the issue of the preparation of the part of the motivation of court decisions
by judges and courts of general jurisdiction when ruling on criminal cases in the context of fairness.
Keywords: motivation part of the court decision, court, evaluation of evidence, prejudice, fair trial,
validity of the court decision. The concept and significance of the motivation of court decisions in
criminal proceedings, its delimitation from the requirement of justification are taken into account.
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The legal positions of the European Court of Human Rights, the legislation of the Republic of
Moldova are analyzed and the conclusion is formulated that currently the requirement of
motivation should be considered a component of the correctness of the criminal process.

The theoretical significance of the study. The provisions of the paper, the conclusions
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obtained and the proposed recommendations deepen the scientific knowledge about the
establishment of court decisions in criminal cases in the context of the fairness of the criminal
process, the specifics of the legal nature, their content. The provisions of the thesis can serve as a
theoretical basis for the further study of issues related to the legal regulation of court decisions in
criminal cases.

Research methods. The results of the paper were obtained by using the following methods
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of knowledge: synthesis, analysis, and comparison. The latter contributed to highlighting the way
of regulating the requirements imposed on the court decision from the perspective of fairness of
criminal proceedings. When elucidating the subject, the provisions of the European Convention,
the Constitution of the Republic of Moldova, as well as the doctrinal treatments were compared in
a comparative way.

Volume and structure: Given the established standards, this thesis has the following

structure: basic text 95 pages, annotation in Romanian and English, list of abbreviations,
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introduction, three chapters divided into paragraphs, general conclusions and recommendations,
bibliography, and statement on taking responsibility.
Keywords: trial of the criminal case in the context of fairness of the criminal process, court

decision, right to a fair trial, motivation of the decision in the criminal process, motivation in the
court decision, court, evaluation of evidence, damage, fair trial, validity of the judgment.
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LISTA ABREVIERILOR
alin.− alineat
art. – articol
CCM – Curtea Constituțională a Republicii Moldova
CEDO – Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
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CNAJGS - Consiliul Național pentru Acordarea Asistenței Juridice Garantate de Stat
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EPU – evaluare periodică universală efectuată de către Consiliul ONU pentru Drepturile
Omului

INJ – Institutul Național de Justiție
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ZA

nr. − număr

ONU – Organizația Națiunilor Unite

OSCE - Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa
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pct. - punctul

PNADO - Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului

TE

RM − Republica Moldova
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INTRODUCERE
Actualitatea și importanța temei abordate. Într-o societate modernă, care respectă toate
principiile democratice, respectarea dreptului la un proces echitabil trebuie să reprezinte una dintre
principalele preocupări ale statului. Numai prin asigurarea dreptului la un proces echitabil puterea
judecătoreacă poate fi cu adevărat independentă, și numai așa principiul separației puterilor în stat
va reprezenta o realitate și nu un simplu deziderat.
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Statul de drept este unul dintre principiile constituționale pentru a asigura răspunderea față
de lege, echitatea în aplicarea legii, evitarea arbitrariului și încurajarea transparenței juridice.

Monitorizarea cadrului legal al procedurilor judiciare ruse în etapa actuală și a practicilor de
aplicare a legii ne permite să vorbim despre prezența trăsăturilor comune caracteristice justiției
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țărilor străine cu sisteme juridice democratice dezvoltate.

Situația este agravată de specificul procedurilor judiciare cu prezența în ea a unor subiecți
opuși cu interese opuse, ceea ce duce în sine la faptul că cel puțin una dintre părți este nemulțumită
(sau nu este pe deplin mulțumită) de conținutul hotărârii judecătorești adoptate. În astfel de
circumstanțe, chiar și deficiențe minore pot umbri tot ceea ce este pozitiv în administrarea justiției.
În același timp, nu este un secret pentru nimeni că justiția este o sferă foarte complexă a
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activității umane și că, din păcate, erorile judiciare nu pot fi excluse.

Mai mult, până în prezent, nici doctrina, nici practica de aplicare a legii nu au dezvoltat o

abordare unică în ceea ce privește criteriile de clasificare a erorilor procedurale semnificative. O
hotărâre este un act de justiție, care nu este doar rezultatul activității judiciare procesuale, un act
de aplicare a legii în ansamblu. Este, de asemenea, rezultatul realizării de către persoana interesată,
ale cărei drepturi și interese legitime au fost încălcate sau contestate, precum și de către o altă
persoană, inclusiv pârâtul, dreptul la protecție judiciară. În contextul implementării și consolidării
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principiilor contradictorialității și dispozitivului, activitatea procesuală profesională activă a
persoanelor care participă la cauză, precum și a reprezentanților acestora, are o influență crescândă
asupra calității deciziilor instanțelor de fond și a motivării acestora.
Importanţa hotărârii judecătoreşti rezidă nu doar în faptul de a fi soluţionat un raport juridic

litigios, dar şi în rezonanţa socială pe care o produce. Instituind ordinea de drept, o hotărâre
judecătorească impune respect tuturor, astfel încât se consolidează conştiinţa juridică şi încrederea

oamenilor în justiţie. Deci, hotărârii îi revine un rol de apărare a drepturilor, libertăţilor şi
intereselor ocrotite de lege, precum şi un rol educativ. Hotărârile judecătoreşti reflectă dreptul în
stare dinamică, adică în acţiune. Eficienţa aplicării actelor normative se reliefează doar în măsura
în care instanţele de judecată pronunţă hotărâri în baza legii.
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O importanță deosebită pentru creșterea eficienței sistemului juridic al Republicii Moldova,
consolidarea încrederii cetățenilor în drept, stat și justiție este activitatea persoanelor care
desfășoară proceduri penale, care sunt obligați să asigure imparțialitatea, obiectivitatea și echitatea
în procesul de aplicare a legii atunci când i-au decizii în cauzele penale. În procesul penal modern,
aceste cerințe sunt îndeplinite în mare măsură prin implementarea anumitor criterii, condiții
obligatorii care trebuie îndeplinite de către funcționari și organele de stat care desfășoară proceduri
penale. Într-o anumită măsură, problema asigurării obiectivității și imparțialității persoanelor care
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exercită administrarea justiției este aliniată la aspectele morale și etice ale procedurilor penale,
ceea ce determină atenția strânsă a oamenilor de știință și a practicienilor asupra studiului său.

Astfel, dreptul la un proces echitabil este esențial pentru întreaga structură a statului de drept.
Imparțialitatea și obiectivitatea sub acest aspect presupun că participanții profesioniști la
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procedurile penale nu sunt interesați de rezultatul cauzei și voința lor este complet subordonată
intereselor justiției în strictă conformitate cu legea. Numai un participant profesional obiectiv și
imparțial la procedurile penale este capabil să pună în practică prevederile Codului de procedură
penală al Republicii Moldova conform căreia urmărirea penală și impunerea unei pedepse
echitabile pentru vinovați sunt la fel de răspunzători pentru scopul procedurilor penale, precum
refuzul de a-i urmări pe cei nevinovați și de ai elibera de pedeapsă.
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Prin urmare, eficienţa înfăptuirii justiţiei este asigurată prin calitatea actului de justiţie. Cel

mai important act jurisdicţional îndeplinit de judecător îl constituie hotărârea judecătorească.
Astfel, este de neconceput elaborarea de către instanța de judecată a unei hotărâri ce nu ar
corespunde exigențelor stabilite de Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Hotărârea

judecătorească este o instituţie esenţială a oricărui sistem juridic. Din acest motiv, o analiză amplă
asupra acestui subiect prezintă real interes pentru doctrina și practica judiciară.
Relevanța prezentului studiu derivă din faptul că realizarea deplină a drepturilor cetățeanului
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la apărarea judiciară este posibilă numai atunci când hotărârile judecătoreşti definitive şi

irevocabile sunt executate de către persoanele obligate, doar hotărârile judecătorești legale și
întemeiate fiind îndreptate spre apărarea drepturilor și a intereselor persoanelor.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificare a problemelor de cercetare.
Studiul diferitelor aspecte ale luării unei hotărâri judecătorești, conținutul acesteia,

executarea, respectarea drepturilor de echitate a unei hotărâri judecătorești etc. a atras atenția

oamenilor de știință de mulți ani (de exemplu, Al. Barbăneagră, Vâzdoagă, Djiuvara, M.G.
Avdyukov, A.T. Bonner, M.A. Gurvich, N. B. Zeider, etc.)
Obiectul cercetării îl constituie relațiile publice care apar într-o instanță de jurisdicție
generală, care vizează soluționarea problemelor proceselor penale prin deciziile motivate în
cauzele penale cu respectarea echității.
6

Scopul tezei. În acest sens, prezentul studiu își propune ca scop analiza legislativă și
doctrinară a hotărârilor judecătorești din punctul de vedere al cerințelor echității procesului penal
înaintate față de motivarea acestora.
Astfel, scopul lucrării este un studiu teoretic cuprinzător al problemelor deciziilor unei
instanțe de jurisdicție generală în ansamblu, precum și proprietățile distinctive ale deciziilor
instanțelor, ca cerințe speciale care se aplică unui act de administrare a justiției penale.

sarcini:
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Obiectivele tezei. Realizarea obiectivului desemnat implică soluționarea următoarelor
Studiul naturii juridice a hotărârilor judecătorești;

-

Efectuarea clasificării deciziilor instanței de fond;

-

Studiul conținutului deciziei instanței de fond;

-

Analiza cerințelor pentru o hotărâre judecătorească;

-

Stabilirea problemelor de „stabilitate” a unei hotărâri judecătorești;

-

Investigarea limitelor (obiective și subiective) ale forței juridice a hotărârii;

-

Studierea modalităților de eliminare a neajunsurilor deciziei de către instanța care a emis-o.
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-

Semnificația teoretică a studiului. Prevederile lucrării, concluziile obținute și
recomandările propuse aprofundează cunoștințele științifice despre instituirea deciziilor
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judecătorești în cauzele penale în contextul echității procesului penal, specificul naturii juridice,
conținutul acestora. Prevederile tezei pot servi drept bază teoretică pentru studierea ulterioară a
problemelor legate de reglementarea legală a hotărârilor judecătorești în cauzele penale.
Metode de cercetare. Rezultatele lucrării au fost obținute în urma utilizării următoarelor

metode de cunoaștere: sinteza, analiza, și comparația. Cea din urmă a contribuit la evidențierea
modalității reglementării exigențelor impuse față de hotărârea judecătorească din perspectiva

ecității procesului penal. La elucidarea subiectului, s-au analizat prevederile Convenţiei Europene,
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Constituţiei Republicii Moldova, precum şi tratările doctrinare în mod comparativ.
Volumul și structura: Având în vedere standardele stabilite, această teză are următoarea

structură: text de bază 96 de pagini, adnotare în limbile română și engleză, lista abrevierilor,
introducere, trei capitole divizate în paragrafe, concluzii generale și recomandări, bibliografia, și
declarația privind asumarea răspunderii.
Cuvintele-cheie: judecarea cauzei penale în contextual echității procesului penal, hotărâre

judecătorească, dreptul la process un proce echitabil, motivarea hotărârii în cadrul procesului
penal, motivare în partea hotărârii judecătorești, instanță, evaluarea probelor, prejudiciu, proces

echitabil, valabilitatea hotărârii judecătorești.
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CAPITOLUL I. TEMEIURILE TEORETICE ȘI JURIDICE ALE
INSTITUȚIEI DECIZIEI JUDICIARE ÎN PROCESELE PENALE
1.1.

Fundamente teoretice și principii metodologice de formare a hotărârii judecătorești
Pentru a înțelege orice fenomen al realității sociale, este necesar să se apeleze la originile

apariției sale, să se familiarizeze cu procesul de creare a acestuia, să se identifice principalii factori
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care au influențat formarea și dezvoltarea acestuia, deoarece orice fenomen este o unitate a
trecutului, prezentului și viitorului1. Începuturile reale ale aplicării echității în procesele juridice
ale umanității se regăsesc după încheierea celui mai abominabil conflict al umanității, unde lupta
s-a dat pe divergențele ideologice radicale de construire a societății (comunism/rasism,
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socialism/capitalism), finalizat cu procesul de la Nurenberg.

Astfel, la data de 10 decembrie 1948 a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU
Declarația universală a drepturilor Omului.

Articolul 19 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care, prevede următoarele:
Orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi public de către un
tribunal independent şi imparţial care va hotărâ fie asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, fie asupra
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temeiniciei oricărei acuzări în materie penală îndreptată împotriva sa.

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului recunoaşte ca fundamental principiul conform

căruia: orice persoană are dreptul la un proces echitabil şi public, în faţa unui tribunal
independent şi imparţial pentru a determina drepturile şi obligaţiile sale şi a hotărâ asupra
temeiniciei oricărei acuzaţii penale ce i s-ar adduce.
Termenul de echitate provine din latinescul „aequitas” care înseamnă: dreptate, cumpătare,

potrivire. La romani, acest cuvânt era folosit în sensul de nepărtinire, dreptate. Astfel, conceptul
de echitate, atribut al sistemului de drept anglo-saxon (common law), vine să completeze sistemul
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de drept romano-germanic, un sistem bazat pe norme aplicat în dreptul intern şi este preluat în

textul Noului Cod de Procedură Civilă fiind astfel reglementat în mod distinct prin lege, devenind
izvor de drept, până acum acest fapt fiind consacrat numai pe cale cutumiară şi jurisprudenţială2.
Termenul „echitate” vine de la latinescul „aequitas” care se traduce prin: potrivire, dreptate,

cumpătare, nepărtinire. La romani termenul „aequitas” capătă sens apropiat dreptului. La Cicero

1

Barbăneagră, Alexei. Unele probleme de reglementare juridică a tranzacţiei la economia şi relaţiile de piaţă //
Probleme social-juridice ale tranzacţiei la economia de piaţă. – Ch.: Ştiinţa, 1993. – P. 7-16.
2
Bîrsan C., Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Comentariu pe articole, ediția a 2a, Ed. C.H. Beck,
București, 2010
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termenul „aequitas” se confundă cu jus civile care se traduce ca drept egal pentru toţi cetăţeni, iar
Celsus defineşte dreptul ca ars boni et aequi (dreptul este arta binelui şi echităţii)3.
Tendințele moderne indică o creștere a punctelor de interacțiune dintre autoritățile
legislative, executive și judiciare. Din ce în ce mai mult, o persoană și drepturile și libertățile sale
sunt recunoscute ca prioritate în politica publică din țările dezvoltate. În consecință, sarcina tuturor
organelor de stat este de a asigura garanțiile și protecția drepturilor omului, ceea ce necesită o
activitate eficientă și coordonată a tuturor ramurilor guvernamentale.
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Superioritatea legii faţă de oricare alte reguli umane implică un cost: acela al promisiunii pe
care o face statul că va edicta şi aplica normele juridice echitabil, urmărind un ideal de justiţie la
baza căruia stă inevitabil ideea de echitate, ca singură cale pentru o garantare reală, efectivă a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi pentru menţinerea ordinii de drept4.
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În dreptul francez, termenul „echitate” este definit ca „realizare supremă a justiţiei, mergând
uneori dincolo de ceea ce prescrie legea”5.

În dreptul englez, termenul „echitate” este definit în sensul de „just, echitabil, imparţial şi ca
un sistem al doctrinelor şi procedurilor care se dezvoltă alături de dreptul comun şi de dreptul
statutar, având originea în doctrinele şi procedurile dezvoltate gradual de Curtea Cancelariei în
scopul de a aduce un remediu deficienţelor dreptului comun”6. De asemenea, „echitatea” este
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considerată izvor al dreptului englez7.

Dreptul american defineşte „jurisdicţia echităţii” ca autoritatea unei curţi de a administra

justiţia, când nicio lege specifică nu există care să acopere cauza deferită acesteia”8.
În dreptul românesc cât și cel al Republicii Moldova, echitatea este principiu al dreptului şi

priveşte atât activitatea legiuitorului, cât şi activitatea de interpretare şi aplicare a dreptului.
Tot în ceea ce priveşte sensul echităţii în perioada interbelică Mircea Djuvara a apreciat că9

„fără dreptate, adică fără justiţie şi fără echitate, dreptul nu poate să aibă înţeles, este numai un
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mijloc de tortură al oamenilor, iar nu un mijloc de convieţuire paşnică între ei”, echitatea fiind
unul dintre elementele raţionale ale ideii de justiţie, alături de „persoană, drept, obligaţie, act
juridic, obiect juridic, egalitate, libertate şi justiţie”.
T. Vâzdoagă constată în lucrarea sa (Dreptul la un proces echitabil şi accesul la justiţie), că

multe dintre corelările și precizările efectuate de legislația penală și procesual penală în ultimii ani
în Republica Moldova, au fost determinate de crearea condițiilor favorabile realizării dreptului la

Popa N., Teoria generală a dreptului, Edit. Actami, Bucureşti, 1996, p. 126.
Măgureanu A.F., Principiile generale ale dreptului, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 208.
5
Guillien R., Vincent J., Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz, 1990, p. 217.
6
Curzon L.B., Dictionary of Law, London, Pitman Publishing, 1991, p. 163
7
Frank W.F., The general principles of English Law, London, George G. Harrap & Co Ltd, 1975, p. 16
8
Shafritz J.M., Dictionary of American Government and politics, Chicago, The Dorsey Press, 1998, p. 198
9
Djuvara M., Teoria generală a dreptului, Editura All, Bucureşti, 1995, p. 114
3
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un proces echitabil și asigurării accesului liber la justiție. Inserarea expresă a unor așa reguli cum
ar fi: dreptul fiecărei persoane de a fi informată cu privire la natura acuzației aduse împotriva sa,
controlul autorității judiciare asupra măsurilor de constrângere aplicate, termenul rezonabil în care
trebuie să se statueze asupra acuzației, echilibrul procesual al părților etc., în Codul de procedură
penală, menționează autoarea, este indispensabilă, deoarece procesul echitabil constituie o garanție
a principiului legalității, iar termenul rezonabil – o garanție a faptului că justiția, în calitate de
serviciu public, asigură apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cu eliminarea oricăror
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tergiversări.

În aceeași ordine de idei se înscrie și articolul elaborat de către doct. în dr., conf. univ. Al
Barbăneagră – Perfecționarea legislației penale – garant al dreptului la un proces echitabil10 –care
subliniază că deși au fost operate modificări importante în legislația penală, totuși, există și lacune,

.M

cum ar fi faptul că, există „suficient de multe componențe de infracțiuni a căror latură obiectivă
nu este formulată clar sau este formulată prea vag de către legiuitor, iar conținutul și caracterul
agravantelor nu sunt concretizate și definite în deplinul sens al acestui concept. Or, dreptul la un
proces echitabil include și necesitatea de a concretiza noțiunile și de a exclude la maximum
interpretarea sinonimică sau conotațiile ce permit interpretări de acest tip.”
Aşadar principiul echităţii – ex aequo et bono11, ca principiu fundamental de drept

ZA

presupune: cumpătarea legiuitorului în prescrierea drepturilor şi obligaţiilor în procesul elaborării
dreptului, imparţialitatea organelor de aplicare a dreptului.
Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice garantează că toate persoanele

vor fi egale în faţa instanţelor şi că, în examinarea în cursul unei proceduri judiciare a unei acuzaţii
penale sau a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, orice persoană va avea dreptul, într-un
termen rezonabil, la un proces echitabil şi public în faţa unei instanţe competente, independente şi
imparţiale stabilit prin lege. Articolul 14, paragraf 1, din Pactul Internaţional cu privire la
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Drepturile Civile şi Politice prevede, printre altele, că: Toţi oamenii sunt egali în faţa instanţelor
de judecată. Orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află sa fie examinat în mod echitabil
şi public de către un tribunal competent, independent şi imparţial, stabilit prin lege, care să decidă

fie asupra temeiniciei oricărei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie asupra contestaţiilor
privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil.
Atunci când un stat ratifică sau aderă la acest Pact, îşi asumă trei obligaţii în dreptul intern.

Prima este „să respecte şi să garanteze tuturor persoanelor aflate pe teritoriul său şi care se supun
jurisdicţiei sale” drepturile recunoscute de către Pact „fără nicio discriminare, bazată pe rasă,
Barbăneagră, Alexei. Perfecţionarea legislaţiei penale – garant al dreptului la un proces echitabil // Revista naţională
de drept. – 2005. – Ed. spec. – P. 31-34.
11
Butculescu C.D., Cuantica dreptului – o nouă pespectivă în percepţia fenomenelor juridice, în volumul Justiţie, stat
de drept şi cultură juridică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 98.
10
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culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine naţională sau socială, avere,
naştere sau alt statut”. Cea de-a doua obligaţie este de a face tot ce este necesar, în conformitate
cu procedurile sale constituţionale şi cu prevederile Pactului, pentru a adopta orice măsuri
legislative necesare pentru a asigura exercitarea efectivă a acestor drepturi şi libertăţi.
Cea de-a treia obligaţie este de a se asigura că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăţi
sunt încălcate are la dispoziţie un remediu efectiv, chiar dacă încălcarea a fost comisă de către o
persoană ce acţiona în virtutea unei calităţi oficiale; să se asigure că orice persoană care pretinde
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un astfel de remediu are acest drept stabilit de o autoritate judiciară, administrativă sau legislativă
competentă, sau de către sistemul juridic, şi să îmbunătăţească căile de atac disponibile; şi să se
asigure că autorităţile competente pun în practică astfel de remedii atunci când exercitarea lor este
garantată.
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Cele două principii şi drepturi fundamentale de mai sus sunt în mod egal recunoscute sau
transpuse în instrumente regionale referitoare la drepturile omului, în prevederi naţionale
constituţionale, legislative, ca şi în common law, precum şi în convenţii şi tradiţii juridice.
Principiile specifice fazei de judecată. Pe lângă principiile fundamentale care guvernează
desfăşurarea întregului proces penal, în faza de judecată îşi găsesc aplicarea şi anumite principii
specifice, neîntâlnite în alte faze ale procesului penal12.
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Publicitatea. Ca principiu specific fazei de judecată publicitatea presupune posibilitatea

oricărei persoane de a asista la desfăşurarea judecăţii, ceea ce înseamnă că locul în care se
desfăşoară şedinţa este accesibil publicului, iar şedinţa se desfăşoară „cu uşile deschise”.
Publicitatea trebuie respectată la toate termenele de judecată şi indiferent dacă şedinţa de

judecată se desfăşoară în sala de şedinţă, la sediul instanţei ori în alt loc.
Nemijlocirea. Acest principiu constă în obligaţia instanţei de a îndeplini în mod direct toate

actele procesuale şi procedurale din cuprinsul judecăţii. În acest fel instanţa intră în contact direct
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cu toate probele. Realizarea principiului nemijlocirii presupune de principiu, readministrarea

tuturor probelor care au fost administrate în faza de urmărire penală. Pentru ca nemijlocirea să fie
transpusă în fapt, legea pretinde unicitatea completului de judecată în tot cursul judecării cauzei,
iar când acest lucru nu este posibil, completul de judecată poate fi schimbat doar până la începerea
dezbaterilor.

Contradictorialitatea. Acest principiu constă în aceea că toate probele administrate în

cauza penală sunt supuse discuţiei părţilor, procurorului, instanţei şi apărătorului. De asemenea,
toate cererile şi excepţiile formulate de procuror, de către părţi precum şi de către ceilalţi subiecţi
procesuali trebuie puse de către instanţă în discuţie, după care judecătorul se va pronunţa asupra

Clements, L., Mole, N., Simmons, A. Drepturile Europene ale Omului: înaintarea unei cauze pe baza Convenției.
Chișinău: Ed. Cartier juridic, 2005, 543 p. ISBN 9975-79-367-3
12
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lor prin încheiere motivată. Toţi subiecţii cu interese contrare în soluţionarea cauzei penale au
drepturi egale în ceea ce priveşte discutarea probelor şi a cererilor/excepţiilor, putând să-şi expună
în mod liber propriile concluzii şi aprecieri în legătură cu acestea.
Oralitatea. Strâns legat de contradictorialitate, acest principiu constituie garanţia unei
judecăţi corecte şi imparţiale, deoarece permite tuturor participanţilor în cauză să formuleze oral,
cereri şi să ridice excepţiile pe care le consideră justificate.
Oralitatea nu se rezumă doar la comunicarea între participanţii la procesul penal prin viu
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grai, ci spre deosebire de urmărirea penală în care se reţine numai ceea ce s-a consemnat, în faza
de judecată la pronunţarea hotărârii, completul de judecată va ţine seama şi de ceea ce s-a discutat
în cursul dezbaterilor, aspecte care vor fi consemnate de către grefierul de şedinţă. Dacă vreuna
din părţi nu se poate exprima oral (este surdă, mută, surdomută), i se dă posibilitatea să se exprime
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în scris sau cu ajutorul unei persoane care are abilitatea de a comunica prin limbajul special. Dacă
partea alege să se exprime în scris, cele scrise de ea vor fi apoi citite celorlalte părţi de către
grefierul de şedinţă, din dipoziţia preşedintelui de instanţă.

Desfăşurarea judecăţii în şedinţă. Judecata se desfăşoară în şedinţă, adică prin prezentarea
în faţa instanţei a procurorului, a părţilor, a altor subiecţi procesuali principali, precum şi a
martorilor, experţilor şi interpreţilor, în acelaşi loc şi timp. Această trăsătură deosebeşte
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fundamental faza judecăţii, de faza urmăririi penale şi de faza camerei preliminare şi constituie o
garanţie suplimentară în ceea ce priveşte asigurarea deplinei echităţi în desfăşurarea procesului
penal. De asemenea, desfăşurarea judecăţii în şedinţă asigură respectarea dreptului de apărare, prin
posibilitatea acordată participanţilor în procesul penal de a fi prezenţi în sala de şedinţă în acelaşi
timp.

Soluţionarea cauzei. Presupune deliberarea şi luarea hotărârii, activităţi care urmează

dezbaterilor, deci după închiderea şedinţei de judecată. De regulă, deliberarea şi pronunţarea
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hotărârii au loc în aceeaşi zi în care au avut loc dezbaterile sau la o dată ulterioară acesteia, dar nu
mai târziu de 15 zile de la închiderea dezbaterilor.
Deliberarea este activitatea prin care membrii completului de judecată se sfătuiesc asupra

soluţiei care trebuie adoptată în cauza care a fost judecată. Pentru aceasta judecătorii vor examina
probele administrate atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată. La deliberare vor lua

parte numai membrii completului de judecată în faţa căruia a avut loc dezbaterea.
Completul de judecată deliberează în secret pentru a se evita orice imixtiune în activitatea

sa. Secretul deliberării constituie o garanţie a independenţei judecătorilor. Se deliberează asupra

legalităţii şi temeiniciei învinuirii, a pretenţiilor civile, a sancţiunii care trebuie aplicată, a
cuantumului despăgubirilor civile.
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Dacă în cursul deliberării instanţa consideră că anumite împrejurări trebuie lămurite şi pentru
aceasta este necesară reluare cercetării judecătoreşti ori a dezbaterilor, va repune cauza pe rol. Cu
această ocazie se va dispune din nou citarea părţilor. Luarea hotărârii urmează etapei deliberării şi
acest moment marchează soluţionarea cauzei13.
Hotărârea judecătorească trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de
judecată asupra chestiunilor supuse deliberării. Hotărârea se poate lua cu unanimitate de voturi sau
cu majoritate de voturi, dar în acest caz, motivarea opiniei separate este obligatorie.
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Printre aceste principii la fel de importante sunt și: accesul liber la justiţie,
independenţa judecătorilor, egalitatea în faţa justiţiei şi gratuitatea justiţiei, fiind intersectate
întrun punct de tangență ce reglementează înfăptuirea justiției și garantarea dreptului la un proces
echitabil al cetățenilor.
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Plecând de la ideile respective, dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre
drepturile fundamentale recunoscute într-o societate democratică a cărui garantare trebuie să fie
indiscutabilă oricărui sistem de drept existent.

În realitate, dreptul la un proces echitabil nu are o dimensiune statică, ci reflectă un drept
complex cu o serie de criterii, pe care atât legiuitorul intern, cât și cei care sunt chemaţi să aplice
legea, inclusiv destinatarii acesteia, trebuie să le respecte.
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În ceea ce privește noţiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit, din

cauza condiţiilor speciale în care a apărut între constantele drepturilor şi libertăţilor fundamentale
în sistemele juridice contemporane. În lipsa unei posibile definiţii, noţiunea de „proces echitabil”
a fost frecvent utilizată pentru a desemna ansamblul drepturilor-garanţii de ordin procedural,
oferite justiţiabililor prin articolul 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care

permit punerea în valoare a drepturilor protejate prin instrumentul european.
Procesul de definire a instituţiei juridice a „procesului echitabil”, determinarea naturii
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juridice a acesteia comportă valenţe dificil de stabilit, în sensul că este atât de complexă în conţinut
şi implică atât de mul te obligaţii pentru state, încât este imposibil de spus dacă persoana de drept
privat titulară a acestui drept beneficiază de un drept sau de o libertate, dacă este un drept absolut

ori un drept relativ, dacă obligaţia este una negativă ori una pozitivă sau dacă obligaţia impusă
statului este o obligaţie de rezultat ori de mijloace.
Practica relevă rolul important pe care îl joacă art. 6 în cadrul sistemului Convenţiei: este

vorba despre dispoziţia cea mai des invocată în faţa jurisdicției Convenţiei şi, probabil, în faţa
instanţelor naţionale. În acest context, Curtea admite că noţiunea de „proces echitabil” a cunoscut
în jurisprudenţa sa una dintre cele mai remarcabile evoluţii în timp, marcată în principal de

Pamfil, M.L. Apel. Citare. În Revista de drept penal a Asociației Române de Științe Penale. Anul XII, nr.4
octombrie –decembrie. București, 2005, pag.56-65. ISSN 1223-0790
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importanţa acordată aparenţei şi de sensibilitatea crescută a publicului faţă de organizarea şi
administrarea justiţiei. În alt context, lipsa clarității noţiunii „proces echitabil” nu constituie o
caracteristică esenţialmente negativă, dat fiind faptul că permite instanţei europene să descopere,
în cadrul echităţii stricto sensu, o serie de garanţii care nu sunt menţionate expres în textul art. 6
al CEDO, cum ar fi însăşi „egalitatea armelor” sau „contradictorialitatea”. Prin lipsa definiţiei,
noţiunea de „proces echitabil” este des folosită de Strasbourg pentru a desemna ansamblul
drepturilor oferite justiţiabililor prin intermediul art. 6 al CEDO14.
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Importanţa acestor reguli de procedură nu trebuie subestimată, deoarece nu este suficient a
enumera anumite drepturi substanţiale protejate aşa cum o fac mai multe convenţii şi tratate
internaţionale, ci trebuie găsite şi mecanismele de procedură prin care acestea să fie apărate.
CtEDO este pe deplin conştientă de aceasta, afirmând că, prin protejarea dreptului la un proces
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echitabil, art. 6 din CEDO vizează protecţia principiului preeminenţei dreptului, necondiționat
legat de noţiunile de societate democratică şi stat de drept15.

Practic stabilirea obiectului dreptului la un proces echitabil impune determinarea domeniului
de aplicare sub aspect material a textului art. 6 CEDO, mai precis delimitarea contestaţiilor cu
privire la drepturi şi obligaţii cu caracter civil şi acuzaţia în materie penală. Aceste două noţiuni,
aşa cum am mai arătat, au caracter autonom specific Convenţiei, fiind uneori diferite de sensul dat
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de dreptul intern. Cu toate acestea, interpretarea noţiunilor în jurisprudenţa Curţii se reali zează
într-un singur sens, respectiv dacă un drept este calificat ca fiind civil, în sistemul de drept intern,

el va primi aceeaşi calificare şi pe terenul de aplicare a art. 6 al CEDO16.
După cum observăm, art. 6 ș1 se referă atât la procedurile civile, cât şi la cele penale, în timp

ce pragraful 2 şi paragraful 3 se aplică doar dreptului penal.
De aceea este important de reţinut că, în egală măsură, există principii de „echitate”

subordonate acestui articol, dar care nu sunt în mod expres enunţate, deşi au o anume importanţă
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pentru aplicarea acestei dispoziţii. Estimând dispoziţiile legislaţiei moldovenești, precizăm că ele

sunt concepute şi structurate distinct, comparativ cu prevederile CEDO. Ele sunt cuprinse în
capitolele distincte ale Constituţiei sau fac parte din cuprinsul legilor. Conţinutul drepturilor
reglementate de legiuitorul nostru național este cel puţin parţial diferit de acela al prevederilor
Convenţiei, de aici decurgând obligaţii distincte ale organelor statului.

Reid, K. Ghidul specialistului în Convenția Europeană a drepturilor Omului. Chișinău: Editura Cartier Juridic,
2005. 669 p. (.83, 145, 178p.) ISBN 978-9975-79-395-7
15
Dreptul
la
un
proces
echitabil.
Privire
generală
http://
www.academia.edu/7327876/DREPTUL_LA_UN_PROCES_ECHITABIL
16
Roghină G.E. Dreptul la un proces civil echitabil în lumina Convenţiei europene a drepturilor omului și a
jurisprudenţei în materie: Rezumat al tezei de doctor în drept. Sibiu (România), 2012. 25 p
14
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Importanţa unui corp judiciar competent, independent şi imparţial pentru apărarea
drepturilor omului este accentuată şi de faptul că implementarea tuturor celorlalte drepturi depinde,
în cele din urmă, de buna administrare a justiţiei
Un corp judiciar competent, independent şi imparţial este de asemenea esenţial pentru ca
instanţele să îşi îndeplinească rolul în susţinerea constituţionalismului şi a statului de drept.
O putere judecătorească de o integritate indiscutabilă reprezintă instituţia de bază, esenţială
pentru asigurarea respectării democraţiei şi a statului de drept. Chiar şi atunci când alte metode de
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protecţie eşuează, puterea judecătorească asigură un parapet care protejează publicul împotriva
oricăror încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sale prevăzute de lege. Aceste observaţii se aplică
atât la nivel naţional – în contextul fiecărui stat – cât şi global, considerând puterea judecătorească
globală ca un mare zid de apărare a statului de drept în lume.
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Asigurarea integrităţii judecătorilor la nivel mondial este aşadar o sarcină ce necesită multă
energie, pricepere şi experienţă. Aceasta este exact ceea ce a încercat Grupul Judiciar pentru
Consolidarea Integrităţii Justiţiei (Grupul pentru Integritate Judiciară) de la înfiinţarea sa în anul
2000.17

Principiile de Bază ale Naţiunilor Unite cu privire la Independenţa Puterii Judecătoreşti au
menirea de asigura şi de a promova independenţa justiţiei şi se adresează în primul rând statelor.
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Aceste principii pornesc de la premisa că judecătorii sunt responsabili de conduita lor în faţa unor
instituţii anume create pentru a asigura respectarea standardelor judiciare, instituţii ce sunt ele
însele independente şi imparţiale, şi de la premisa că aceste principii au fost stabilite pentru a
completa regulile legale şi deontologice existente faţă de care judecătorii sunt supuşi, şi nu să le
substituie (Anexa 1).

Principiile de la Bangalore privind Conduita Judiciară au fost acceptate de diverse sectoare

ale puterii judecătoreşti mondiale şi de către agenţiile internaţionale interesate de integritatea
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procedurilor judiciare. Prin urmare, Principiile de la Bangalore sunt tot mai des văzute ca un
document pe care toţi judecătorii şi toate sistemele de drept îl pot accepta fără rezerve.
Nu numai că unele state au adoptat Principiile de la Bangalore, ci alte state şi-au modificat

propriile principii de conduită judiciară, folosindu-le ca model. Şi organizaţiile internaţionale leau privit favorabil şi le-au dat girul lor. Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, prin
rezoluţia 2006/23 din 27 iulie 2006, a invitat statele membre ale Naţiunilor Unite, în conformitate
cu sistemele lor de drept naţionale, să încurajeze pe judecătorii lor să ia în considerare Principiile
de la Bangalore atunci când revizuiesc sau elaborează reguli referitoare la conduita profesională şi
etică a judecătorilor.

Comentariu
asupra
principiilor
de
la
bangalore
privind
conduita
judiciară,
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=78fd70dc-d8e5-9d3d-a51d-5ab705938316&groupId=252038
17
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Principiile de la Bangalore asupra Conduitei Judiciare reprezintă un instrument de mare
valoare potenţială nu numai pentru sistemele puterii judecătoreşti ale tuturor naţiunilor, dar şi
pentru publicul general şi pentru toţi cei preocupaţi de stabilirea unor baze solide pentru o putere
judecătorească mondială de o integritate impecabilă.
În ceea ce privește forța juridică a Convenției Europene a Drepturilor Omului în ordinea
juridică națională, atât prevederile acestui instrument, cât și jurisprudența Curții Europene a
Drepturilor Omului au „aplicabilitate directă”, impunându-se cu „forță constituțională și
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supralegislativă”18. Articolul 6, paragraful 1, din Convenţia Europeană pentru Apărarea
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale din 1950 prevede, printre altele, că: Orice
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a
cauzei sale, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărâ, fie
acuzaţii penală împotriva sa.
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asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei
Articolul 8, paragraf 1, din Convenţia Americană privind Drepturile Omului, adoptată în
1969 prevede, printre altele, următoarele: Orice persoană are dreptul la un proces, beneficiind de
garanţiile legale şi într-un termen rezonabil, în faţa unui tribunal competent, independent şi
imparţial, înfiinţat anterior prin lege, în fundamentarea oricărei acuzaţii penale ce i se aduce sau
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cu scopul stabilirii drepturilor şi obligaţiilor sale de natură civilă, de muncă, fiscale sau de orice
altă natură.

Legislaţia Moldovei conţine marea majoritate a garanţiilor pentru independența și

imparțialitatea judecătorilor.

Încrederea publicului în sistemul de justiţie, în autoritatea morală şi în integritatea

judecătorilor este de maximă importanţă într-o societate democratică modern.
Astfel, este esenţial ca judecătorii, fiecare individual şi toţi în colectiv, să respecte şi să
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onoreze funcţia judiciară ca fiind un mandat public şi să se străduiască în a spori şi a menţine
încrederea publicului în sistemul judiciar, iar principala responsabilitate de a promova şi a menţine
standardele înalte ale conduitei judiciare revine în primul rând corpului judiciar din fiecare ţară.

1.2.

Conceptul și conținutul de imparțialitate, obiectivitate și echitate în raport cu
domeniul procedurilor penale

Justiția este principalul garant al drepturilor și libertăților cetățenilor, asigură statul de drept,

echilibru între alte ramuri ale guvernului, creează un echilibru al intereselor publice și private prin
Bârsan C., Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi și libertăți, Ed. C.H.
Beck, București, 2005, pp. 100-103.
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activitățile sale. Principiul cheie pe care se bazează însăși existența instanței este principiul
separării puterilor. În raport cu ramura sistemului judiciar, acest principiu presupune independența
instituțională a sistemului judiciar și independența individuală a judecătorilor.
Mai mult, prin aderarea la CEDO, la 12 septembrie 1997, Republica Moldova s-a angajat să
respecte drepturile garantate de aceasta și a recunoscut jurisdicția Curții Europene a Drepturilor
Omului (CtEDO). Timp de 23 de ani, de când Republica Moldova este parte a Convenției
Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) au fost constatate peste 600 de încălcări ale

D

drepturilor omului19.

Obiectivitatea și imparțialitatea participanților profesioniști la procedurile penale reprezintă
baza pentru asigurarea legalității, validității, corectitudinii și calității justiției. Nu întâmplător, întro serie de acte juridice internaționale (articolul 10 din Declarația universală a drepturilor omului],

.M

paragraful 1 al articolului 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale, articolul 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice și
altele), s-a reflectat cerința obiectivității și imparțialității participanților profesioniști la procedurile
penale, corectitudinea procedurilor judiciare în cauzele penale.

Una dintre componentele justiției este absența părtinirii cu privire la circumstanțele cazului.
Judecătorul trebuie să aibă capacitatea de a se abstra de la impactul negativ al factorilor negativi

ZA

externi. Judecătorul ar trebui să-și formeze opinia asupra cazului pe baza probelor disponibile în
dosarul penal, pe baza condamnării sale interioare, ghidat de lege și conștiință.
Părtinirea are proprietăți dăunătoare asupra justiției corecte, mai ales în cazurile în care

judecătorul știe în prealabil despre rezultatul examinării și soluționării cazului.
Prejudecată înseamnă ostilitate față de o atitudine, o prejudecată preconcepută, în timp ce

prejudecata însăși este o prejudecată negativă, o opinie care s-a pre-format despre cineva sau ceva.

Prejudecățile se referă la imparțialitate. Dacă judecătorul nu este imparțial, atunci el poate acorda

TE

preferință uneia dintre părți.

Instituirea unei opinii divergente a unui judecător este, de asemenea, o garanție importantă

a obiectivității unei hotărâri judecătorești. Dreptul unui judecător la o opinie divergentă, atât
verbală, cât și scrisă, este o garanție procedurală a principiului independenței sale. Opinia diferită
a unui judecător într-un dosar penal se formează pe o bază de fapt, legală și morală.
O opinie divergentă a unui judecător nu este un act care determină drepturile și obligațiile

participanților la proceduri sau implică orice alte consecințe procedurale pentru aceștia. În același
timp, instanțele de casare și instanțele de supraveghere trebuie să examineze în scris opinia
divergentă a unui judecător și să ia în considerare argumentele prezentate în aceasta la evaluarea
CRJM, Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: peste 600 de violări în 23 de ani, https://crjm.org/wpcontent/uploads/2020/09/CRJM-23ani-CtEDO.pdf
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corectitudinii deciziilor luate într-un dosar penal. Din toate cele spuse, putem concluziona că
imparțialitatea este una dintre cele mai importante condiții pentru asigurarea unei anchete active,
imparțiale și cuprinzătoare, examinarea cazului și luarea unei decizii corecte și rezonabile cu
privire la acesta.
Dacă judecătorul, procurorul, anchetatorul sau interogatorul sunt într-adevăr interesați de
rezultatul cauzei sau există alte circumstanțe care ridică îndoieli cu privire la obiectivitatea,
corectitudinea și capacitatea lor de a investiga sau de a soluționa cazul pe fond în conformitate cu

D

legea, atunci nu pot rezolva în mod imparțial toate problemele cauzei penale. ... În consecință,
imparțialitatea poate fi privită atât ca o calitate necesară a unui judecător, cât și ca o cerință pentru
un judecător în procesul de examinare și soluționare a fondului unui caz penal.

Independența sistemului judiciar nu este un privilegiu, ci o condiție necesară pentru ca

.M

judecătorii să își exercite puterile de soluționare echitabilă și imparțială a litigiilor. Judecătorul
trebuie să fie ghidat de lege și de condamnări interne, iar orice interferență externă sau intrasistemică poate submina încrederea societății civile în sistemul judiciar20.

Independența judiciară instituțională și individuală este strâns legată, deoarece independența
judecătorilor individuali poate fi asigurată numai dacă există o protecție instituțională suficientă
pentru independența sistemului judiciar. Este la fel de important să se asigure că independența

ZA

judecătorilor individuali este protejată de influența nejustificată în cadrul sistemului judiciar. În

consecință, independența judiciară prevede nu numai garanții de protecție împotriva presiunii
externe - independența externă, ci și, ceea ce nu este mai puțin important, garanții procedurale
interne de protecție.

Dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 impune ca orice cauză să fie audiată de

către o „instanţă independentă şi imparţială” instituită de lege. Există o legătură strânsă între
noţiunile de independenţă şi imparţialitate obiectivă21.

TE

Art. 6 § 1 impune independenţa faţă de alte puteri – şi anume faţă de cea executivă şi cea

legislativă – dar şi faţă de alte părţi. Deşi conceptul de separare a puterilor între organele politice
ale statului şi autoritatea judiciară tinde să obţină o importanţă tot mai crescută în jurisprudenţa

Curţii, nici art. 6, nici vreo altă prevedere a Convenţiei nu obligă statele să respecte vreun concept
teoretic constituţional referitor la limitele admise privind interacţiunea dintre acestea.
Pentru a stabili dacă un organism poate fi considerat „independent”, Curtea ia în considerare

criteriile următoare (Findlay împotriva Regatului Unit, pct. 73):

20

Barbăneagră, Alexei. Impactul dreptului internaţional penal asupra dreptului penal al Republicii Moldova: [al VIIIlea Seminar int. de criminalistică, 5-6 mai 2005, Cluj-Napoca] // Revista de criminologie, criminalistică şi penologie.
– 2005. - Nr 4. – P. 242-248
21
Olteanu, C. Dreptul la un proces echitabil – garant al libertății individuale și siguranței persoanei. Revista
Națională de Drept nr.6/2013. pag. 37-40. ISSN 1811-0770
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–

Modul de desemnare şi durata mandatului membrilor săi;

–

Existenţa unei protecţii împotriva presiunilor externe;

–

Întrebarea dacă există sau nu o aparenţă de independenţă.
Lipsa de garanţii suficiente privind independenţa judecătorilor în cadrul magistraturii, în

special vizavi de ierarhia acestora, poate conduce Curtea la concluzia că îndoielile pe care le are
un reclamant cu privire la independenţa şi imparţialitatea instanţei pot fi considerate ca fiind
obiectiv justificate (Parlov-Tkalčić împotriva Croaţiei, pct. 86; Daktaras împotriva Lituaniei, pct.

D

36; Moiseyev împotriva Rusiei, pct. 184).

Art. 6 § 1 impune oricărei instanţe care intră sub incidenţa domeniului său de aplicare să fie
imparţială. Imparţialitatea se defineşte, de regulă, prin lipsa oricărei prejudecăţi sau atitudini
părtinitoare şi poate fi analizată în diverse moduri [Kyprianou împotriva Ciprului (MC), pct. 118;

.M

Micallef împotriva Maltei (MC), pct. 93].

Standardul Curții Europene a Drepturilor Omului Necesitatea judecării cauzei de către o
instanță imparțială a fost analizată în mod constant de C.E.D.O dintr-o dublă perspectivă:
subiectivă și obiectivă. În cauza Hauschildt contra Danemarcei, Curtea a arătat că: „existenţa
imparţialităţii, în sensul conferit de articolul 6 paragraful 1, se determină prin aplicarea unui test
subiectiv, constând în examinarea convingerilor personale ale unui judecător anume într-o cauză

ZA

dată şi, în acelaşi timp, pe baza unui test obiectiv, al cărui scop este de a stabili dacă judecătorul a
oferit garanţii suficiente pentru a elimina orice dubiu legitim în cauza respectivă” (paragraful47);
Referitor la criteriul obiectiv, trebuie determinat „dacă independent de comportamentul personal
al judecătorului, anumite fapte verificabile permit de a suspecta imparţialitatea acestuia; în această
privinţă, chiar şi circumstanţele pot avea importanţă. Elementul determinant constă în faptul dacă
temerile reclamantului pot fi considerate ca fiind justificate în mod obiectiv." (paragraful.48)22
În cauza Tocono şi Profesorii Prometeişti c. Moldova, Curtea arată că ,,într-o societate

TE

democratică este de o importanţă fundamentală ca instanţele judecătoreşti să inspire încredere
populaţiei şi, în primul rând, acuzatului, în cazul procedurilor penale. În acest sens, articolul 6 cere
instanţei, care cade sub incidenţa sa, să fie imparţială. Imparţialitatea, în mod normal, denotă
absenţa prejudecăţii sau părtinirii, existenţa sau absenţa acesteia putând fi probată în diferite
moduri.

Astfel, Curtea face distincţie între o abordare subiectivă, adică încercarea de a constata

convingerea personală sau interesul unui judecător într-o anumită cauză, şi o abordare obiectivă,

adică determinarea dacă el a oferit garanţii suficiente pentru a exclude orice îndoială legitimă în
acest sens. În ceea ce priveşte al doilea test, atunci când testul se aplică unui complet de judecători,

22

Hotărârea din 24.05.1989, disponibilă pe http://hudoc.echr.coe.int/
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aceasta înseamnă că este necesar de a stabili dacă, pe lângă comportamentul personal al oricăruia
dintre membrii acelui complet, există fapte care pot fi stabilite şi care pot trezi dubii în ceea ce
priveşte imparţialitatea.
În această privinţă, chiar aparenţele pot avea o anumită importanţă. Atunci când se hotărăşte
dacă într-o anumită cauză există motive legitime de a bănui că un complet nu este imparţial,
punctul de vedere al celor care pretind că acesta nu este imparţial este important, dar nu decisiv.
Ceea ce este decisiv este dacă această bănuială poate fi obiectiv justificată”23. (paragraful 29)

D

,,În ceea ce priveşte testul subiectiv, imparţialitatea judecătorului este prezumată până la
proba contrarie (cauza Castillo Algar contra Spaniei, cauza Gautrin şi alţii contra Franţei, cauza
D.P. contra Franţei).

Nu există o delimitare fixă între imparţialitatea subiectivă şi imparţialitatea obiectivă,

.M

deoarece comportamentul unui judecător poate nu doar să genereze pentru un observator extern
îndoieli justificate cu privire la imparţialitatea judecătorului (demers obiectiv), ci poate viza şi
chestiunea opiniei personale a judecătorului (demers subiectiv).

În consecinţă, în situaţia în care găsirea unor dovezi care să infirme prezumţia de
imparţialitate subiectivă a judecătorului este dificilă, cerinţa privind imparţialitatea obiectivă
conferă o garanţie suplimentară importantă. Referitor la testul obiectiv, trebuie determinat dacă

ZA

judecătorul oferă garanţii suficiente pentru a exclude orice bănuială legitimă în privinţa sa.
Existenţa unei bănuieli legitime de lipsă de imparţialitate se apreciază ţinând seama inclusiv de
optica celui acuzat, chiar dacă aceasta nu are un caracter decisiv.
Există două situaţii posibile în care se pune problema lipsei de imparţialitate în îndeplinirea

atribuţiilor judiciare [Kyprianou împotriva Ciprului (MC), pct. 121]:
–

Prima este funcţională prin natura sa şi se referă, de exemplu, la exercitarea de către aceeaşi

persoană a unor funcţii diferite în cadrul procesului judiciar sau existenţa unor legături ierarhice

TE

sau de alt tip între aceasta şi o altă persoană în procesul respectiv.

–

A doua are un caracter personal şi are ca origine comportamentul unui judecător întro cauză

dată.

Exercitarea unor diferite funcţii judiciare. Simplul fapt că un judecător a luat deja

decizii înainte de proces, în special în ceea ce priveşte arestul preventiv, nu poate fi considerat ca
justificând în sine temerile cu privire la imparţialitatea sa; ceea ce contează este amploarea şi natura
acestor decizii (Fey împotriva Austriei, pct. 30; Sainte-Marie împotriva Franţei, pct. 32; Nortier
împotriva Ţărilor de Jos, pct. 33). Atunci când o decizie de menţinere în detenţie presupune
existenţa unei vinovăţii care să fie „foarte clară”, imparţialitatea instanţelor poate da naştere la

23

Hotărârea din 26.06.2007, disponibilă pe http://hudoc.echr.coe.int/
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îndoieli, iar temerile reclamantului în această privinţă pot fi considerate justificate în mod obiectiv
(Hauschildt împotriva Danemarcei, pct. 49-52).
Faptul că un judecător a figurat la un moment dat printre membrii parchetului nu constituie
un motiv de temere în ceea ce priveşte lipsa de imparţialitate; cu toate acestea, în situaţia în care
un judecător, după ce a ocupat în cadrul parchetului o funcţie de natură a-i fi încredinţat un anumit
dosar spre soluţionare în cadrul atribuţiilor sale, este sesizat în aceeaşi cauză în calitate de magistrat
care se pronunţă în cauză, justiţiabilii au dreptul să se teamă că acesta nu oferă garanţii suficiente

D

de imparţialitate [Piersack împotriva Belgiei, pct. 30, lit. b) şi d)].

Exercitarea succesivă a funcţiilor de judecător de instrucţie şi de judecător care se pronunţă
de către aceeaşi persoană în aceeaşi cauză a condus, de asemenea, Curtea că concluzioneze că
imparţialitatea instanţei de judecată ar putea părea discutabilă în viziunea reclamantului (De

.M

Cubber împotriva Belgiei, pct. 27-30).

Existenţa unor îndoieli justificate în mod obiectiv cu privire la imparţialitatea preşedintelui
unei instanţe de judecată a fost constatată ca urmare a faptului că soţul acesteia conducea echipa
de anchetă însărcinată cu instrumentarea cazului reclamanţilor (Dorozhko şi Pozharskiy împotriva
Estoniei, pct. 56-58).

Situaţii de natură personală. Autorităţilor judecătoreşti li se cere maximă discreţie atunci

ZA

când trebuie să se pronunţe, pentru a li se garanta imaginea de judecători imparţiali. Această
discreţie presupune să nu utilizeze presa, chiar şi pentru a răspunde unor provocări. Acestea sunt
prevăzute de imperativele superioare ale justiţiei şi de grandoarea funcţiei judiciare (Buscemi
împotriva Italiei, pct. 67; Lavents împotriva Letoniei, pct. 118).
Astfel, în cazul în care un preşedintele instanţei a folosit în public expresii care trădau o

apreciere negativă a cauzei reclamantului înainte de a prezida organismul judiciar chemat să
soluţioneze cauza, declaraţiile au fost de natură să justifice obiectiv temerile reclamantului cu

TE

privire la imparţialitatea sa (Buscemi împotriva Italiei, pct. 68; a se vedea, de asemenea, Lavents
împotriva Letoniei, pct. 119, în care un judecător a adus critici publice apărării şi s-a declarat în

mod public surprins de faptul că acuzatul nu a pledat nevinovat).
În literatura de specialitate, se arată că principiile dreptului sunt adevărate „daturi” pe care

trebuie să le conţină orice lege...recunoscute de ordinea juridică a statelor, principiile de drept au

un rol creator în cadrul fenomenului juridic24.
Acest principiu, ca valoare morală fundamentală a societăţii, acţionează şi în sfera

raporturilor juridice, fiind un principiu fundamental al activităţii de legiferare şi de aplicare a

dreptului. Din principiul echităţii, se deduce noţiunea de justitie, ca stare generală ideală a

24

Niemesch M., Teoria generală a dreptului, Editura Hamangiu, Bucuresti, p. 71
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societăţii, pentru asigurarea fiecărui memdru al societăţii luat individual şi pentru toţi împreună în
scopul satisfacerii drepturilor şi intereselor legitime ale lor.25
Astfel, se poate concluziona că justiţia reprezintă unul din factorii esenţiali de consolidare a
celor mai importante relaţii sociale, deoarece ea reprezintă virtutea morală fundamentală, cu scopul
de a asigura armonia şi pacea socială, la a cărei realizare contribuie în aceeaşi măsură regulile
religioase, morale şi juridice. Nimic din ceea ce este legat de drept şi instituţiile sale nu are voie
să păşească în afara sferei binelui, echităţii şi moralei.

D

Echitatea, ca valoare morală fundamentală a societăţii moderne, acţionează şi în sfera
raporturilor juridice, fiind un principiu fundamental al activităţii de legiferare şi de aplicare a
dreptului. În domeniul contractelor civile, unii autori francezi, printre care E. Gounot, au apreciat
că dreptului obiectiv i se supune în mod necesar orice convenţie care îşi întemeiază valoarea

.M

juridică şi efectele sale pe conformitatea cu binele comun şi echitatea26.

Ion Guceac, menționa că: „Dreptul la un proces echitabil presupune posibilitatea de adresare
în instanța de judecată care corespunde anumitor standarde din domeniul drepturilor omului. În
același timp, nu trebuie să uităm că un proces judiciar poate fi echitabil numai în cazul în care
judecătorii instanței sunt independenți de puterea judecătorească”27. Desfășurând subiectul
analizat constituționalistul I. Guceac, evidențiază: „Convenția Europeană asigură două tipuri de

ZA

garanții: a) drepturile materiale și b) drepturile procesuale. De menționat că drepturile procesuale
în calitatea lor de garanții ale liberului acces la justiție sunt chemate să confere eficiență drepturilor
materiale”.

De asemenea, garanțiile procesului echitabil, constituie subiect de discuție și în cadrul

Manualului judecătorului pentru cauze civile28 editat în rezultatul contribuției a numeroși
cercetători și practicieni în domeniul justiției, cum ar fi: Poalelungi M., Filincova S., Sârcu D. etc.
Astfel, Titlul I al acestei lucrări, întitulat Garanțiile juridice ale unui proces echitabil, elaborat

TE

de către M. Poalelungi și V. Pârlog, oferă o analiză detaliată a exigențelor care în conformitate cu
art.6 din CEDO formează conținutul conceptului de proces echitabil.
În acest context, autorii relevă că, „ideile de echitate şi justiţie operante într-o societate

democratică denotă faptul că este inimaginabil de a garanta dreptul de acces la o instanţă, care nu
satisface per se garanţiile de bază ce fundamentează nucleul protecţiei drepturilor individuale.
Mecanismul de garantare al Convenţiei europene vizează protecţia unor drepturi efective şi
concrete, şi nu a unor drepturi teoretice şi iluzorii. Astfel, este insuficient ca statele să autorizeze

25

Idem, p.32
Pop L., Drept civil român. Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, pp. 75-118.
27
Guceac I. Curs elementar de drept constituţional. Vol. II. Chişinău: F.E.P. Tipografia Centrală, 2004, 496 p.
28
Udroiu M., Nemeş A. Dreptul de acces la justiţie şi limitele sale în cadrul procesului penal.// ,,Dreptul”, nr. 12 din
2008, p. 231-252
26
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accesul la justiţie neîngrădit, în virtutea obligaţiilor pozitive ce le revin, ele sunt ţinute să asigure
că un tribunal îndeplineşte anumite calităţi şi satisface anumite exigenţe pentru a putea fi
considerat o instanţă de jurisdicţie în sensul normei internaţionale, accesul la care este determinant
în restabilirea drepturilor încălcate”29.
Judecata în echitate Fiat iustitia, pereat mundus – să fie justiţie chiar dacă ar pieri lumea,
este diftongul latin care dăinuie de peste două ilenii şi reprezintă principiul călăuzitor pentru
justiţie şi justiţiabil principiu care desăvârşeşte legătura ombilicală a justiţiei cu societatea, cu

D

lumea, ba mai mult, justiţia este trecută chiar deasupra lumii iar în esenţă ne spune că decât să ne
abatem de la calea dreaptă, de la just, de la lege, de la mecanismul inventat pentru a face traiul în
societate acceptabil, mai bine să piară totul. În acest sens, în sistemul judiciar american, după ce
pronunţă sentinţa, judecătorii şi în prezent, spun Justice has been done (Justiţia a fost făcută).

.M

Din punct de vedere conceptual, faza judecăţii se desfăşoară în patru etape:
1.

Judecata în primă instanţă (sau judecata în fond cum mai este denumită);

2.

Judecata în căile ordinare de atac (judecata în apel şi contestaţia);

3.

Judecata în căile extraordinare de atac (contestaţie, contestaţie în anulare, revizuire, recurs

în casaţie, redeschiderea procesului penal);
4.

Judecata pentru unificarea practicii judiciare (recursul în interesul legii şi procedura

ZA

dezlegării unor chestiuni de drept).

Uneori, din motive bine întemeiate (de ex. apariţia unor cazuri de nulitate absolută), anumite

etape ale judecăţii pot fi reluate şi parcurse din nou pentru a se asigura deplina respectare a
dispoziţiilor legale care garantează aflarea adevărului şi respectarea drepturilor participanţilor.
Faza judecăţii este alcătuită dintr-un complex de activităţi procesuale care se desfăşoară într-o
anumită ordine prevăzută în lege, pe durate de timp variabile, cu o anumită ritmicitate (termene)
care vor conduce la soluţionarea definitivă a cauzei.
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Procesele echitabile sunt singura modalitate de prevenire a erorilor de justiție și sunt o parte

esențială a unei societăți democratice. Orice persoană acuzată de o infracțiune ar trebui să aibă o

vinovăție sau o inocență determinată de un proces legal corect și eficient.
Fără procese echitabile, victimele nu pot avea încredere că se va face dreptate. Fără procese

echitabile, încrederea în guvern și statul de drept se prăbușește.
Dreptul la un proces echitabil nu este nou; a fost recunoscută de multă vreme de comunitatea

internațională drept un drept fundamental al omului. În ciuda acestui fapt, este un drept care este
abuzat în multe țări de pe glob, cu consecințe umane și sociale devastatoare30.

Drăganu T. Consideraţii critice cu privire la caracterul absolut atribuit dreptului la liber acces la justiţie de Legea
de revizuire a Constituţiei din 21 noiembrie 2003.// „Pandectele Române,” nr. 4 din 2004, p. 109-117
30
Renucci J.-F. Tratat de drept european al drepturilor omului. Bucureşti: Editura Hamangiu, 2009, 1128 p.
29
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În același context, al evidențierii trăsăturilor definitorii caracteristice procesului echitabil, sa impus articolul elaborat de către C. Olteanu, Dreptul la un proces echitabil – garant al libertății
individuale și siguranței persoanei. Cercetătorul abordând conceptul de libertate individuală prin
prisma procesului echitabil, nu se rezumă la o definiție a acestuia din urmă, ci încearcă a elucida
conţinutul acestui drept în baza prevederilor Convenţiei Europene şi formulează garanţiile,
inclusiv constituţionale de asigurare plenară a dreptului la un proces echitabil ca drept fundamental
al unui stat de drept, subliniind că printre aceste garanții se înscriu: accesul liber la justiție;

D

soluţionarea procesului de către un „tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege”;
recunoaşterea şi facilitarea dreptului la apărare; posibilităţi procesuale în principiu egale pentru
părţile din proces, indiferent de calitatea lor; motivarea hotărârii, pentru ca justiţiabilul, pe de o
parte, să rămână convins că procesul său a fost echitabil şi, pe de altă parte, el să poată cere
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îndreptarea greşelilor săvârşite de instanţă, prin exercitarea căilor de atac; publicitatea dezbaterilor,
examinarea cauzei într-un termen rezonabil31.

Renunţarea la garanţiile unui proces echitabil. Nici litera, nici spiritul art. 6 din Convenţie
nu împiedică o persoană să renunţe de bunăvoie la garanţiile unui proces echitabil în mod expres
sau tacit. Totuşi, pentru a fi luată în considerare, din perspectiva Convenţiei, renunţarea la dreptul
de a lua parte la şedinţa de judecată trebuie să fie stabilită în mod neechivoc şi să fie susţinută de

ZA

un minim de garanţii corespunzătoare gravităţii sale. În plus, trebuie să nu fie contrară niciunui
interes public important [a se vedea Hermi împotriva Italiei (MC), pct. 73; Sejdovic împotriva
Italiei (MC), pct. 86].

Înainte să se considere că un acuzat a renunţat implicit, prin comportamentul său, la un drept

important din perspectiva art. 6, trebuie să se stabilească faptul că putea să prevadă în mod
rezonabil consecinţele actelor sale [Hermi împotriva Italiei (MC), pct. 74; Sejdovic împotriva
Italiei (MC), pct. 87].
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Sfera de aplicare a art. 6 § 1 a în materie penală. Dreptul la un „proces public” garantat

de art. 6 § 1 implică în mod necesar dreptul la o „şedinţă de judecată” (Döry împotriva Suediei,
pct. 37).

Principiul unui proces public are o importanţă deosebită în cauzele penale, în care acuzatul

trebuie, în principiu, să poate să se prezinte în primă instanţă [Tierce şi alţii împotriva San Marino,
pct. 94; Jussila împotriva Finlandei (MC), pct. 40].
Dreptul la o audiere echitabilă și publică și la pronunțarea publică a hotărârii trebuie să ia în

considerare absența influenței directe sau indirecte, a presiunii sau a intimidării sau a intruziunii
Chiriță R. Paradigmele accesului la justiție. Cât de liber e accesul liber la justiție? În: http://www.unbr.ro/publicamarticolul-intitulat-paradigmele-accesului-la-justitie-cat-de-liber-e-accesul-liber-la-justitie-reprodus-cu-acordulautorului-lect-univ-dr-radu-chirita-facultatea-de-d/
31
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din orice parte sau din orice motiv, să privească atitudinea ostilă a publicului sau să sprijine o parte
în sala de judecată tolerată de instanță, prejudecată rasială a juriului.
Cu toate acestea, obligaţia de a ţine o şedinţă publică nu este absolută în toate cauzele
reglementate de latura penală a art. 6. Având în vedere extinderea conceptului „acuzaţie în materie
penală” la cauze care nu se încadrează în categoriile tradiţionale de drept penal (de exemplu,
contravenţiile administrative, infracţiunile vamale şi majorarea impozitelor), „acuzaţiile în materie
penală” nu au toate aceeaşi greutate.
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Procedura căii de atac. Prezentarea în persoană a acuzatului nu are totuşi aceeaşi
importanţă decisivă în apel sau recurs ca prezentarea în primă instanţă. Modalităţile de aplicare a
art. 6 din Convenţie în procedura judecării căii de atac depind de particularităţile procedurii în
cauză; trebuie să se ţină seama de ansamblul procedurii desfăşurate în sistemul juridic intern şi de
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rolul jucat de instanţa de apel sau de recurs în sistem [Hermi împotriva Italiei (MC), pct. 60].

Pronunţarea publică a hotărârilor. Curtea nu se consideră obligată să adopte o interpretare
literală a cuvintelor „pronunţată mod public” (Sutter împotriva Elveţiei, pct. 33; Campbell şi Fell
împotriva Regatului Unit, pct. 91). În principiu, forma de publicitate a „hotărârii” prevăzută de
dreptul intern al statului în cauză trebuie evaluată în lumina particularităţilor procedurii respective
şi în funcţie de scopul art. 6 în materie: de a permite controlul puterii judecătoreşti de către public

ZA

pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil.

Stabilirea duratei procedurii. Întrucât art. 6 § 1 oferă oricărei persoane dreptul la judecarea

într-un termen rezonabil a cauzei sale, el are ca obiect, în materie penală, să asigure că persoanele
acuzate nu fac obiectul unui capăt de acuzare o perioadă prea mare de timp şi să se ia o decizie
asupra temeiniciei acestuia [Wemhoff împotriva Germaniei, pct. 18; Kart împotriva Turciei (MC),
pct. 68].

Perioada care trebuie luată în considerare începe din ziua în care persoana este pusă sub
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acuzare (Neumeister împotriva Austriei, pct. 18).

Complexitatea unei cauze poate ţine, de exemplu, de numărul capetelor de acuzare, de

persoanele implicate în procedură, cum ar fi inculpaţii şi martorii, sau de dimensiunea
internaţională a litigiului (Neumeister împotriva Austriei, pct. 20: în speţă, tranzacţiile în litigiu

aveau ramificaţii în diferite ţări, ceea ce a necesitat asistenţa Interpolului şi punerea în aplicare a
tratatelor de asistenţă judiciară reciprocă pentru a efectua anchete în străinătate, 22 de persoane
fiind implicate, unele stabilite în străinătate). O cauză prezintă, de asemenea, o complexitate foarte
mare atunci când suspiciunile ţin de infracţionalitatea „gulerelor albe”, de exemplu, o fraudă la
scară largă care implică mai multe societăţi sau tranzacţii complexe care urmăresc să se sustragă
de la controlul organelor de anchetă penală şi care necesită o expertiză contabilă şi financiară
importantă (C.P. şi alţii împotriva Franţei, pct. 30).
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Sfera de aplicare a art. 6 § 2 a în materie penală. Art. 6 § 2 reglementează procesele
penale în întregime, indiferent de rezultatul urmăririi penale, şi nu doar examinarea temeiniciei
acuzaţiei (a se vedea, printre multe altele, Poncelet împotriva Belgiei, pct. 50; Minelli împotriva
Elveţiei, pct. 30; Garycki împotriva Poloniei, pct. 68).
Prezumţia de nevinovăţie nu poate înceta să se aplice în apel doar pentru că acţiunea în primă
instanţă a determinat condamnarea persoanei în cauză, atunci când procesul continuă în apel sau
recurs (Konstas împotriva Greciei, pct. 36).
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Odată ce s-a dovedit, potrivit legii, că acuzatul este vinovat de săvârşirea infracţiunii în
cauză, art. 6 § 2 nu se poate aplica în raport cu afirmaţiile formulate cu privire la personalitatea şi
comportamentul persoanei în cauză în cadrul procedurii de aplicare a pedepsei, cu excepţia cazului
în care acuzaţiile sunt de aşa natură şi un asemenea grad încât echivalează cu formularea unei noi
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„acuzaţii”, în sensul autonom pe care această noţiune îl are în cadrul Convenţiei (a se vedea Phillips
împotriva Regatului Unit, pct. 35; Böhmer împotriva Germaniei, pct. 55; Geerings împotriva
Ţărilor de Jos, pct. 43).

Scopul art. 6 § 2 din Convenţie este de a împiedica încălcarea dreptului la un proces penal
echitabil prin declaraţii prejudiciabile, strâns legate de acest proces. Există o diferenţă
fundamentală între a afirma că cineva este doar suspectat de săvârşirea unei infracţiuni şi o
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declaraţie judecătorească fără echivoc, prin care se susţine, fără să existe o condamnare definitivă,
că persoana în cauză a săvârşit infracţiunea respectivă.
Prezumţia de nevinovăţie este încălcată în cazul în care, fără stabilirea legală prealabilă a

vinovăţiei unui învinuit, o hotărâre judecătorească referitoare la acesta reflectă opinia conform
căreia este vinovat.

Ceea ce contează în aplicarea art. 6 § 2 este sensul real al declaraţiilor în cauză şi nu forma

lor textuală (Lavents împotriva Letoniei, pct. 126). Faptul că reclamantul a fost găsit în cele din
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urmă vinovat nu poate anula dreptul iniţial al acestuia de a fi prezumat nevinovat, atâta vreme cât

vinovăţia sa nu a fost dovedită potrivit legii (a se vedea Matijašević împotriva Serbiei, pct. 49;
Nešťák împotriva Slovaciei, pct. 90, cu privire la deciziile de menţinere a reclamanţilor în arest)
Cerinţele art. 6 § 3 reprezintă aspecte specifice ale dreptului la un proces echitabil, garantat

de primul paragraf al art. 6 [Sakhnovskiy împotriva Rusiei (MC), pct. 94; Gäfgen împotriva
Germaniei (MC), pct. 169].
Garanţiile enunţate în mod expres la art. 6 § 3 ilustrează noţiunea de proces echitabil în

anumite situaţii procedurale tipice, constatate în materie penală, dar scopul intrinsec al acestora
este întotdeauna acela de a garanta sau de a contribui la garantarea caracterului echitabil al
procesului penal în ansamblul său. Aşadar, acestea nu reprezintă un scop în sine şi, în consecinţă,
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trebuie interpretate în lumina funcţiei pe care o îndeplinesc în contextul general al procedurii
(Mayzit împotriva Rusiei, pct. 77; Can împotriva Austriei, pct. 48).
Art. 6 § 3 lit. a) exprimă necesitatea acordării unei atenţii deosebite notificării persoanei în
cauză cu privire la „acuzaţia” care i se aduce. Actul de acuzare joacă un rol hotărâtor în trimiterea
în judecată: de la comunicarea acuzaţiilor, persoana învinuită este oficial înştiinţată în scris cu
privire la baza juridică şi factuală a acuzaţiilor care i se aduc [Kamasinski împotriva Austriei, pct.
79; Pélissier şi Sassi împotriva Franţei (MC), pct. 51].
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Acuzatul trebuie să fie informat în mod corespunzător şi pe deplin cu privire la orice
modificare a acuzaţiei, inclusiv modificările care au legătură cu „cauza” acesteia, şi trebuie să
dispună de timpul şi înlesnirile necesare pentru a reacţiona la aceste modificări şi pentru a-şi
organiza apărarea pe baza oricărei noi informaţii sau afirmaţii [Mattoccia împotriva Italiei, pct. 61;
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Bäckström şi Andersson împotriva Suediei (dec.)].

Informaţia trebuie să fie comunicată inculpatului în timp util, astfel încât să îşi poată pregăti
apărarea, acesta fiind scopul principal implicit al art. 6 § 3 a) [C. împotriva Italiei (dec.), unde
notificarea acuzaţiei reclamantului cu patru luni înainte de procesul acestuia a fost considerată
acceptabilă; a se vedea, în schimb, Borisova împotriva Bulgariei, pct. 43-45, unde reclamanta a
dispus doar de două ore pentru a-şi pregăti apărarea, fără un avocat].

ZA

Art. 6 § 3 lit. b) priveşte două elemente ale unei apărări veritabile, şi anume chestiunea

înlesnirilor şi cea a timpului. Această dispoziţie implică faptul că activităţile aferente apărării pe
fond a acuzatului pot cuprinde tot ceea ce este „necesar” pregătirii procesului. Acuzatul trebuie să

îşi poată organiza apărarea în mod corespunzător şi fără restricţii în ceea ce priveşte posibilitatea
de a invoca orice mijloc de apărare în cadrul procesului şi de a influenţa astfel rezultatul procedurii
(Can împotriva Austriei, pct. 53; Gregačević împotriva Croaţiei, pct. 51).
Al treilea şi ultimul drept enunţat la art. 6 § 3 lit. c), dreptul la asistenţă judiciară, face
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obiectul a două condiţii.

În primul rând, acuzatul trebuie să dovedească faptul că nu dispune de suficiente mijloace

financiare. Totuşi, nu este necesar să facă acest lucru „dincolo de orice îndoială rezonabilă”; este
suficient să existe „unele indicii” în acest sens, sau, cu alte cuvinte, să poate fi stabilită „absenţa

unor indicii clare în sens contrar” (Pakelli împotriva Germaniei, pct. 34).
În al doilea rând, statele contractante nu sunt obligate să ofere asistenţă judiciară decât „în

cazul în care interesele justiţiei o impun”; acestea trebuie apreciate ţinând seama de faptele speţei

în ansamblu: nu doar de situaţia din momentul pronunţării deciziei cu privire la cererea de asistenţă
judiciară, ci şi de situaţia din momentul în care instanţa naţională s-a pronunţat pe fond (Granger

împotriva Regatului Unit, pct. 46).
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Art. 6 § 3 lit. c) consacră dreptul la o asistenţă judiciară care trebuie să fie „concretă şi
efectivă”. Or, simpla desemnare a unui avocat din oficiu nu este suficientă pentru a asigura
eficienţa acestei asistenţe, deoarece este posibil ca avocatul din oficiu să moară, să fie grav bolnav,
să nu îşi poată exercita atribuţiile o perioadă îndelungată sau să se sustragă de la îndatoririle sale
(Artico împotriva Italiei, pct. 33).
Art. 6 § 3 lit. d) consacră principiul conform căruia, înainte ca inculpatul să poată fi declarat
vinovat, toate probele trebuie să fie prezentate, în principiu, în faţa acestuia în şedinţă publică, în
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vederea unei dezbateri în contradictoriu. Acest principiu nu se aplică fără excepţii, dar acestea nu
pot fi acceptate decât sub rezerva dreptului la apărare; ca regulă generală, acestea impun să i se
ofere acuzatului o posibilitate adecvată şi suficientă de a contesta mărturiile acuzării şi de a-i
interoga pe autorii acestora, fie la momentul depoziţiei acestora, fie într-o etapă ulterioară
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Art. 6 § 3 lit. e) garantează dreptul la asistenţă gratuită din partea unui interpret, în scopul
traducerii sau interpretării tuturor actelor sau declaraţiilor din cadrul procedurii împotriva unui
inculpat, al căror sens trebuie să îl înţeleagă sau pe care trebuie să le comunice în limba folosită
de instanţă pentru a beneficia de un proces echitabil [Luedicke, Belkacem şi Koç împotriva
Germaniei, pct. 48; Ucak împotriva Regatului Unit (dec.); Hermi împotriva Italiei (MC), pct. 69;
Lagerblom împotriva Suediei, pct. 61].
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Dreptul la apel poate fi efectiv doar dacă inculpatul a fost informat despre motivele

condamnării într-un termen rezonabil. Acest drept este legat de dreptul învinuitului la o hotărâre

motivată. Dreptul învinuitului la un apărător pentru a-i reprezenta interesele în cadrul procedurii
de apel se supune unor condiţii similare dreptului la apărător în cadrul examinării cauzei în prima
instanţă: acest drept trebuie să fie realizat în interesele justiţiei.
În mod semnificativ, menţionăm drept exemplu de excepţie în cazul Ilaşcu şi alţii c.

Moldovei şi Rusiei, examinată de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, care a

TE

constatat încălcarea de către Moldova şi Rusia a articolului 34 al CoEDO, care apără dreptul la

cereri individuale sau apel la Curtea Europeană. în timp ce fiind deţinuţi în Transnistria,
reclamanţii au fost supuşi agresiunii şi li s-a spus că "motivul agresiunii era cererea lor adresată
Curţii Europene pentru Drepturile Omului". Mai mult ca atât, în timp ce dl Ilaşcu căuta posibilităţi
de eliberare a camarazilor săi, după eliberarea proprie, Preşedintele Republicii Moldova "1-a
acuzat public pe dl Ilaşcu, ca fiind cauza menţinerii în detenţie a camarazilor săi, prin refuzul
retragerii cererii sale împotriva Moldovei şi Federaţiei Ruse" la Curtea Europeană pentru
Drepturile Omului. Curtea Europeană a declarat că asemenea declaraţii ce provin de la cea mai
înaltă autoritate a unui Stat Contractant, care face ca ameliorarea situaţiei reclamanţilor să depindă
de retragerea cererii depuse împotriva acestui stat sau a altui stat contractant, reprezintă o presiune
directă destinată să împiedice exercitarea dreptului la un recurs individual.
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1.3. Motivarea deciziei judiciare ca component al legalității procedurilor judiciare și a
asigurării echității: probleme și perspective.
Dreptul la o hotărâre judecătorească motivată include obligația instanțelor judecătorești „de
a-și motiva hotărârile, chiar dacă acest lucru nu urmează a fi înțeles ca necesitate de a da un răspuns
detaliat pentru fiecare argument”. Instanța trebuie să analizeze în hotărârea sa toate argumentele

D

importante pentru soluționarea cazului.

Deşi legea impune ca toate hotărârile judecătoreşti să fie motivate, motivarea insuficientă a
hotărârilor judecătoreşti reprezintă una din cele mai serioase deficienţe ale justiţiei moldoveneşti.
Deseori, judecătorii reproduceau textul legii în hotărârea judecătorească fără a explica cum
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se aplică această prevedere legală în situaţia concretă. De asemenea, mulţi judecători nu s-au simţit
obligaţi să combată fiecare argument esenţial invocat de parţi, creându-se impresia că argumentul
nici nu a fost luat în considerare. Carenţele în motivarea hotărârilor judecătoreşti din RM au fost
menţionate în hotărârile CtEDO: Hot. Becciev c. Moldovei şi Şarban c. Moldovei, ambele din 4
octombrie 2011; Grădinar c. Moldovei, 8 aprilie 2008; Vetrenko c. Moldovei, 18 mai 2010 etc.
Carențe în motivarea hotărârilor judecătorești au fost menționate anterior în diferite
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rapoarte32.

În anul 2011, a fost creat un Grup de lucru în cadrul MJ, care a elaborat un șir de modificări

la CPC. Argumentul principal invocat pentru justificarea iniţiativei respective este reducerea
volumului de muncă a judecătorilor. Ca rezultat, Parlamentul a introdus modificări în proiectul

primit de la Guvern (art. 236 CPC), conform cărora s-a exclus motivarea obligatorie a hotărârilor
judecătoreşti de prima instanţă, cu excepţia cazurilor în care părţile cer în mod expres motivarea
hotărârii, dacă hotărârea este contestată sau urmează a fi recunoscută şi executată pe teritoriul altui
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stat33.

Această modificare a fost criticată de ONG-uri care au atenționat asupra problemelor ce pot

apărea la implementare.34
CJI și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modificarea art. 236 al CPC, menționând că

această modificare ar putea fi contrară art. 6 al CEDO. Mai mult, conform jurisprudenței CtEDO,
motivarea hotărârilor judecătorești este importantă nu doar pentru interesul individual, ci și pentru
a permite controlul publicului asupra hotărârii.35

Programul de Monitorizare a Proceselor de Judecată în Republica Moldova. Raport Final, realizat de Misiunea
OSCE în Moldova, OSCE/BIDDO 2009-2019
33
Legea pentru modificarea și completarea CPC, nr. 155 din 5 iulie 2012.
34
Apelurile publice adresate Parlamentului: apelul din 26 iunie 2012 cu privire la iniţiativa de modificare a CPC
referitoare la motivarea hotărârilor judecătoreşti, disponibile pe pagina web: www.crjm.org
35
Hot. CtEDO în cauza Tatishvili c. Rusiei, 9 iulie 2007, par. 58…
32
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Curtea Europeană a interpretat articolul 6 alin. 1 și a explicat că instanța penală are datoria
să explice motivele hotărârii. În același timp, acest lucru nu implică obligația tratării tuturor
argumentelor particulare formulate de părți. Curtea Europeană a subliniat faptul că Convenția nu
impune un model de redactare a hotărârii. Se va aprecia de la caz la caz asupra modalității în care
instanța și-a respectat îndatorirea de a-și motiva hotărârea. Exemplul tipic este furnizat de
următoarea opinie exprimată de Curte: Articolul 6 alin. 1 al Convenției prevede obligația
instanțelor de a-și motiva hotărârile, dar nu poate fi înțeles în sensul că acesta prevede obligația
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furnizării unui răspuns detaliat pentru fiecare argument. Doar în funcție de circumstanțele cauzei
se poate stabili dacă instanța și-a respectat sau nu obligația de a-și exprima motivele. (Krasulya
împotriva Rusiei, 22 februarie 2007, nr. 12365/03, alin. 50).

Capitolul 2 prezintă imaginea de ansamblu asupra regulilor care guvernează obligația de a
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motiva o hotărâre judecătorească, ca o cerință prealabilă a principiului privind dreptul la un proces
echitabil, așa cum este dezvoltat în articolul 6 al Convenției Europene.

Datoria de a motiva hotărârea este deseori înțeleasă drept datoria de a soluționa cele mai
importante probleme ale cauzei. Motivarea hotărării judecătorești cu nerespectarea echității în
procesul penal în mod deliberat.

Corolarul puterii este responsabilitatea. Creşterea puterii judecătoreşti, relevată uneori de
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acuzaţiile guvernanţilor, dar şi de părţile implicate în judecată, reînnoieşte întrebarea, rămasă
clasică, a responsabilizării serviciului public al justiţiei şi, deopotrivă, a magistratului36 [1, p.171173]

Literatura juridică a definit abaterea judiciară ca fiind „o încălcare cu vinovăţie de către

salariat, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a obligaţiilor sale, inclusiv a normelor de
comportare”37.

Pentru a da eficienţă principiului proporţionalităţii, instanţele disiciplinare, la
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individualizarea sancţiunilor aplicate magistratului, au în vedere mai multe criterii: împrejurările
concrete ale comiterii abaterii, consecinţele acţiunii magistratului în activitatea judiciară, atingerea
adusă prestigiului justiţiei, circumstanţele personale ale acestuia (vechimea în instanţă, conduita
sa anterioară comiterii abaterii şi pe parcursul cercetării disciplinare, evaluarea profesională în
timp etc.)

Dacă e să facem trimitere la dreptul comparat, ca exemplu, în Italia a fost reformat sistemul

răspunderii disciplinare a magistraţilor în anul 2006, prin care s-a stabilit că răspunderea

disciplinară este antrenată doar în cazul existenţei dolului şi culpei grave. Abaterile disciplinare
Sabourault D. Rapport 6 – La fonction jurisdictionelle entre autorité, indépendence et responsabilité, Justice et
responsabilité de l’Etat, „Droit et justice”, Presses Universitaires de France, Paris, 2001.
37
Beligrădeanu Ş. Ştefănescu I.T., Discuţii privind încetarea de drept a contractului individual de muncă II, Dreptul,
nr. 1/2004., p.7
36
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sunt grupate în două categorii: abateri disicplinare în exerciţiul funcţiunii şi abateri disciplinare în
afara exerciţiului funcţiunii. Criteriile de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt stabilite prin lege
în funcţie de gravitatea abaterii. De exemplu, nu pot fi controlate disciplinar întârzierile în
redactarea hotărârilor, dacă acestea au loc din cauza încărcăturii sarcinilor de serviciu, cu condiţia
să nu producă consecinţe asupra prestigiului ordinului Magistraţilor 38.
În Franţa, abaterile disicplinare nu sunt circumstanţiate prin texte de lege distincte, ele sunt
descrise prin formularea unor cerinţe generale: „Orice neîndeplinire din partea unui magistrat a
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îndatoririlor sale, a onoarei, delicateţei sau demnităţii constituie o greşeală disciplinară”. Este
diferit faptul că efectuarea unei anchete preliminare se dispune de către ministrul Justiţiei şi este
încredinţată inspecţiei generale, care nu are un regulament, iar activitatea este supusă unor principii
generale care guvernează activitatea judiciară.
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La 15 august 2014, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Legea nr.
178 din 25 iulie 2014, cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, care a intrat în vigoare
la 01.01.2015.

Totuși, ideea responsabilităţii magistratului ar putea fi privită ca un impediment într-o
judecată liberă, care aduce în discuţie interese contradictorii (imparţialitate-independenţăresponsabilitate pentru actul judiciar), dar, în realitate, ea răspunde principiului independenţei
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magistratului. Controlul activităţii publice a magistratului prin responsabilizarea sa disciplinară
într-un cadru organizat şi în afara oricăror influenţe din afara sistemului include o finalitate
esenţială, şi anume – realizarea echilibrului garantat prin Constituţie şi prin legile de organizare
judiciară, între independenţa şi responsabilitatea sa39. [9, p.295]
Dacă instanța nu se pronunță deloc asupra unor chestiuni importante, precum erori

procedurale invocate comise de către instanțele inferioare, atunci acest lucru poate conduce de cele
mai multe ori la încălcarea articolului 6, par. 1 și a dreptului la un proces echitabil.
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De exemplu: Curtea a constatat de asemenea că a avut loc o încălcare a articolului 6 par. 1

de vreme ce „instanțele naționale au ales pur și simplu să nu se pronunțe asupra unor încălcări
grave ale legii constatate de instanța inferioară și asupra anumitor aspecte fundamentale, precum
faptul că persoana acuzată a avut un alibi pentru presupusul moment al săvârșirii crimei”. Grădinar

împotriva Moldovei, nr. 7170/02, pct. 117, 8 aprilie 2008 (Speța 5).
Deciziile sunt pronunțate în diferite cauze privind procedura în fața CEDO (de regulă,

admisibilitatea, reparația echitabilă etc.). În majoritatea cauzelor care sunt soluționate pe fond, nu

se pronunță o decizie deoarece admisibilitatea este analizată în hotărârea însăși (la fel și reparația
38

Decretul legislativ din Italia nr. 109 din 23 februarie 2006 cu privire la Reglementarea abaterilor disciplinare ale
magistraţilor, a sancţiunilor corespunzătoare şi a prevederilor privind aplicarea acestora
39
Gwenola K. La responsabilité personelle des magistrats de l’ordre judiciaire, Université Montpellier, Faculté de
Droit, thèse du doctorat, 2003.
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echitabilă etc.). Doar în anumite cazuri excepționale, cauza ce va fi soluționată pe fond, va fi
analizată mai întâi din punct de vedere al admisibilității acesteia. În consecință, deciziile sunt de
regulă pronunțate atunci când cauza este considerată a fi inadmisibilă și nu va fi soluționată pe
fond. Cu toate acestea, o parte din deciziile de acest fel conțin informații utile privind interpretarea
Convenției. În general, hotărârile sunt mai importante decât deciziile. Acestea soluționează cauza
pe fond, constatând încălcarea sau neîncălcarea drepturilor omului respective. Cele mai importante
hotărâri sunt cele pronunțate de Marea Cameră.
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Totuși, trebuie făcută diferența între decizie (în franceză décision) și hotărâre (arrêt).

Curtea Europeană își redactează hotărârile folosind un stil clar și discursiv, își structurează
motivarea în mai multe secțiuni și subsecțiuni, astfel încât cititorul să poată cu ușurință să găsească
problema pe care o caută. Mai mult decât atât, textul este scris folosindu-se puncte numerotate,
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ceea ce facilitează trimiterile la acestea.

Hotărârile respectă în prezent o structură fixă, după cum urmează40:
1) Legendă:

(i) indicarea secțiunii (cameră, marea cameră)

(ii) numele cauzei (părți, de regulă numele întregi fără anonimizare)
(iii) numărul cererii
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(iv) tipul soluției (hotărâre sau decizie)

(v) locul și data soluției (vi) componența camerei
2) Procedura/procedure/procédure. Această parte descrie procedura în fața Curții (sau

Comisie, cum se numea anterior). De regulă, judecătorii naționali nu trebuie să studieze această
parte.

3) În fapt/the facts/en fait. Această parte descrie cauza, adică relatarea cererii și cursul

acesteia în fața instanțelor naționale. În plus, vom regăsi aici dreptul național aplicabil în cauză și
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jurisprudența națională. Atunci când un judecător dintr-un alt stat membru decât statul membru

care a fost parte la proces aplică hotărârea Curții, dreptul național aplicabil ar trebui studiat cu
atenție. În caz contrar, există pericolul ca din hotărârea Curții să fie trase concluzii greșite:
practicile naționale care au fost aprobate sau condamnate de Curte pot să fie foarte diferite de
practicile naționale din celălalt Stat membru. Bineînțeles, acest aspect diferă de la caz la caz, având
în vedere că există hotărâri ale Curții care pot fi ușor generalizate, neluând în considerare
specificitățile unui anume sistem juridic. Pe de altă parte, există alte cauze în care judecătorul
trebuie să citească cu atenție dreptul și jurisprudența relevantă pentru a evita obținerea unor soluții

40

Васяев А.А., Князькин С.А. Мотивированность судебных решений - стандарт Европейского суда по правам
человека // Адвокат, http://base.garant.ru/57740777/
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greșite pentru propria cauză. Uneori, această parte conține și observații asupra dreptului comparat
sau internațional și practicile din domeniu.
4) În drept/the law/en droit. Această parte reprezintă opinia Curții. Aici regăsim
argumentarea și motivarea juridică a Curții. Textul începe de regulă cu un rezumat al argumentelor
părților cu privire la cauză și mai apoi urmează motivarea Curții. Textul debutează cu problemele
preliminare incluzând admisibilitatea, cu excepția cazului în care aceste aspecte au fost tratate întro decizie anterioară pe admisibilitate. După chestiunile procedurale, Curtea analizează fondul
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cauzei, pe care îl structurează apoi în funcție de problemele ridicate. Acest lucru face ca lecturarea
hotărârii să fie mai ușoară, întrucât cititorul poate să treacă peste acele aspecte care nu îl
interesează.
au fost încălcate sau nu.
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5) Soluția. Partea finală a hotărârii în care Curtea constată dacă drepturile persoanei în cauză
6) Opinii comune și separate. Judecătorii din cadrul Curții sunt abilitați să-și exprime
opinia separată sau comună și să o publice împreună cu hotărârea. Deși opiniile nu sunt în
concordanță cu hotărârea, acestea ajută adesea cititorul să înțeleagă mai bine dispozițiile hotărârii.
De aceea, este de regulă util să se citească chiar și aceste opinii.

Motivarea hotărârilor judecătoreşti. Potrivit jurisprudenţei sale constante care reflectă un
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principiu legat de buna administrare a justiţiei, hotărârile judecătoreşti trebuie să indice în mod
suficient motivele pe care se întemeiază [Papon împotriva Franţei (dec.)].
Scopul motivării este de a demonstra părţilor că au fost ascultate, contribuind astfel la o mai

bună acceptare de către acestea a deciziei. În plus, în obligă pe judecător să-şi întemeieze motivarea

pe argumente obiective şi să prezerve drepturile apărării. Cu toate acestea, întinderea obligaţiei de
motivare poate varia în funcţie de natura hotărârii şi trebuie analizată în lumina circumstanţelor

speţei (Ruiz Torija împotriva Spaniei, pct. 29).
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În cazul în care o instanţă nu este obligată să furnizeze un răspuns detaliat fiecărui argument

invocat (Van de Hurk împotriva Ţărilor de Jos, pct. 61), din hotărâre trebuie să reiasă cu claritate
că problemele invocate în speţă au fost abordate (a se vedea Boldea împotriva României, pct. 30).
Instanţele naţionale trebuie să indice suficient de clar motivele pe care se întemeiază, astfel

încât justiţiabilul să-şi poată exercita în mod util dreptul de recurs de care dispune
(Hadjianastassiou împotriva Greciei şi Boldea împotriva României).
Motivarea deciziilor juraţilor. CPC la art.241 alin.(5) prevede: „În motivare se indică:

circumstanţele pricinii, constatate de instanţă, probele pe care se întemeiază concluziile ei
privitoare la aceste circumstanţe, argumentele invocate de instanţă la respingerea unor probe, legile
de care s-a călăuzit instanţa”, iar CPP la art.394 prevede că partea descriptivă a sentinţei de
condamnare trebuie să cuprindă (Anexa 2):
33

1) descrierea faptei criminale, considerată ca fiind dovedită, indicându-se locul, timpul,
modul săvârşirii ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele şi consecinţele infracţiunii;
2) probele pe care se întemeiază concluziile instanţei de judecată şi motivele pentru care
instanţa a respins alte probe;
3) indicaţii asupra circumstanţelor care atenuează sau agravează răspunderea;
4) în cazul când o parte a acuzaţiei este considerată neîntemeiată – temeiurile pentru aceasta;
5) încadrarea juridică a acţiunilor inculpatului, motivele pentru modificarea învinuirii dacă
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la judecată s-a efectuat aşa ceva etc.

Juraţii în materie penală rareori emit verdicte motivate şi, într-o serie de cauze, Comisia şi
Curtea au examinat impactul asupra aspectului legat de echitatea procesului.

Convenţia nu impune ca juraţii să ofere o motivare a deciziei lor, iar art. 6 nu se opune ca un
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inculpat să fie judecat de un juriu popular, chiar dacă verdictul în cazul său nu este motivat [Saric
împotriva Danemarcei (dec.)]. Nu e mai puţin adevărat că, pentru ca cerinţele unui proces echitabil
să fie respectate, publicul şi, în primul rând, inculpatul trebuie să fie în măsură să înţeleagă
verdictul care a fost pronunţat. Acest fapt reprezintă o garanţie esenţială împotriva arbitrarului
[Taxquet împotriva Belgiei (MC), pct. 92; Legillon împotriva Franţei, pct. 53].
În faţa curţilor cu juraţi la care participă un juriu popular, trebuie să existe o adaptare la
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particularităţile procedurii în care, cel mai adesea, juraţii nu sunt obligaţi – sau nu pot – săşi

motiveze opiniile. În acest caz, art. 6 impune să se verifice dacă inculpatul a putut beneficia de
garanţii suficiente pentru a evita orice risc de arbitrar şi pentru a-i permite să înţeleagă motivele

condamnării sale.

Aceste garanţii procedurale pot consta, de exemplu, în instrucţiuni sau clarificări date

juraţilor, de către preşedintele curţii cu juraţi, cu privire la problemele juridice expuse sau probele
prezentate şi în întrebări specifice, neechivoce transmise juriului de către acest magistrat astfel
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încât să se creeze un cadru care să poată servi drept temei pentru verdict sau care să compenseze
în mod adecvat lipsa motivării răspunsurilor date de juriu [a se vedea R. împotriva Belgiei (dec.),
Zarouali împotriva Belgiei (dec.), Planka împotriva Austriei (dec.) şi Papon împotriva Franţei

(dec.)]. Curtea a constatat o încălcare a art. 6 § 1 într-o cauză în care curtea cu juraţi a refuzat să

adreseze întrebări separate fiecăruia dintre acuzaţi cu privire la existenţa unor circumstanţe
agravante, împiedicând astfel juriul să determine răspunderea penală individuală a reclamantului
(Goktepe împotriva Belgiei, pct. 28).
Cele mai importante aspecte ale cauzei asupra cărora instanța trebuie să se pronunțe sunt

deseori dependente de activitatea părților. Chiar dacă instanța nu este obligată să analizeze în mod
particular toate argumentele formulate de părți (în special, în cazul unor cereri stufoase), aceasta
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trebuie să se pronunțe cel puțin asupra celor mai importante argumente formulate în timpul
procesului.
Un exemplu este situația în care prima instanță a refuzat să aibă în vedere raportul expertului
în cauză și inculpatul a criticat vehement în apel acest refuz pe motiv că a fost nejustificat și prin
urmare nelegal. În ciuda acestui lucru, inculpatul nu a primit niciun răspuns la argumentele
invocate din partea instanței de apel: Curtea consideră că raportul întocmit de expertul numit în
cauză reprezenta o probă importantă în susținerea apărării reclamantului și care ar fi fost decisivă
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în stabilirea dacă faptele imputate au fost de natură penală. Modalitatea în care hotărârea instanței
de apel nu se pronunță deloc asupra legalității respingerii raportului de expertiză este incompatibilă
cu noțiunea unui proces echitabil, care reprezintă baza articolului 6. (Krasulya împotriva Rusiei,
nr. 12365/03, pct. 52, 22 februarie 2007)
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De asemenea, schimbările nejustificate (sau neexplicate) ale opiniei aceleiași instanțe pe
parcursul aceluiași proces pot să conteze. De exemplu: Cauza a fost inițiată printr-o cerere (nr.
36552/02) contra Republicii Moldova, depusă la 17 august 2002 la Curte, în conformitate cu
Articolul 34 din Convenția privind Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
("Convenție") din partea cetățeanului Republicii Moldova, dl Vilen Vetrenco (“reclamant"). În
particular, reclamantul a pretins precum că dânsul a fost suspus relelor-tratamente întru darea
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declarațiilor autodenunțătoare și după aceasta a fost condamnat în baza acestor declarații, precum
că el a fost ilegal arestat și la momentul inițial al investigației lui nu i s-a oferit acces la un avocat
ales. În principal, reclamantul s-a plâns asupra pretinsei inechități a procedurilor penale inițiate

împotriva lui, inclusiv și omisiunea instanțelor naționale de a prezenta suficiente motive în

justificarea condamnării lui.

Ceea ce este de asemenea important pentru Curtea Europeană este dacă argumentele

inculpatului pot fi considerate drept nesemnificative sau care nu pot influența rezultatul procesului
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penal: Nu este rolul [Curții] de a re-examina circumstanţele cauzei, care deja au fost apreciate de

instanţele naţionale, sau de a acţiona în calitate de „a patra instanţă” şi să decidă asupra vinovăţiei
sau nevinovăţiei reclamantului. […] unul din standardele articolului 6 declară că este în sarcina
instanţelor naţionale de a considera cele mai importante argumente ridicate de părţi şi de a aduce
motive în sensul acceptării sau refuzului acestora.
Totuși, [...], instanţele naţionale au ales pur și simplu să rămână reticente la o serie de aspecte

fundamentale, cum ar fi alibi pentru presupusul moment al comiterii infracţiunii. Curtea nu poate
găsi nicio explicaţie pentru asemenea omisiuni în hotărârile instanţelor naţionale [...]. Acest lucru
este unul frapant, având în vedere că două instanţe au achitat reclamantul în prima rundă a

procedurii [...] şi din momentul în care în absenţa oricăror noi probe menţionate în hotărârile
judecătoreşti ale instanţelor, acestea l-au condamnat în a doua rundă de proceduri, desconsiderând
35

circumstanţele care anterior au condus la achitarea reclamantului [...]. Prin urmare instanţele
naţionale nu au motivat hotărârile pronunțate. (Speța: Vetrenko împotriva Moldovei, 18 mai 2010,
nr. 36552/02).
În cauza Osman împotriva Regatului Unit, nr. 23452/94, 28 octombrie 1998, Curtea a
formulat următoarele condiții privind obligația pozitivă a statului de a lua măsurile operaționale
necesare: autoritățile au cunoscut sau au trebuit să cunoască la acel moment existența unui risc real
și imediat asupra vieții unei persoane identificate sau a mai multor persoane, provocat de faptele

D

penale ale unei terțe persoane și...nu a luat măsurile în limita competențelor lor pe care le-au
considerat rezonabile și care ar fi putut să evite pericolul respectiv (pct. 116).

Convenţia nu prevede evident obligaţia autorităţilor naţionale de a elucida toate faptele
cauzei, ci doar acelea care sunt importante pentru stabilirea circumstanţelor relevante pentru
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aplicarea standardului Convenţiei, spre exemplu privind utilizarea forţei şi pentru stabilirea
faptului dacă se angajează răspunderea oficială (Anusca împotriva Moldovei, nr. 24034/07, pct.
40, 18 mai 2010).

Stabilirea unei pedepse corecte Așa cum s-a subliniat mai sus, cerințele articolelor 2 și 3
depășesc etapa anchetei oficiale, atunci când aceasta s-a încheiat cu trimiterea în judecată în fața
instanțelor naționale, și acțiunea penală în ansamblul său, inclusiv faza de judecată, trebuie să
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satisfacă cerințele obligației pozitive de a proteja viețile omenești prin intermediul legii.
Un alt aspect important, constituie erorile din motivările instanței ca factor ce contribuie

la încălcările obligațiilor procedurale prevăzute în articolele 2 și 3 al art. 6. Încălcările obligațiilor
procedurale săvârșite de către stat, inclusiv anumite obligații cu privire la motivarea hotărârilor
judecătorești, sunt cele mai frecvente violări ale articolului 2 din Convenție (dreptul la viață) și ale
articolului 3 (interzicerea torturii, tratamentul inuman și degradant).
Prin urmare, motivarea este cea mai importantă activitate a judecătorului în care acesta, în
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urma evaluării probelor şi aprecierii tuturor circumstanţelor importante pentru stabilirea
adevărului, aduce explicaţii şi argumente în favoarea unei anumite hotărâri.
Astfel, motivarea hotărârii judecătorești constituie o garanţie pentru părţi în faţa eventualului

arbitrariu judecătoresc, precum şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se putea exercita

controlul judiciar, circumscriindu-se astfel noţiunii de proces echitabil în condiţiile prevăzute de
art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În același timp, potrivit liniilor directorii
cuprinse în actele menționate supra, toate deciziile judecătorești trebuie să fie inteligibile, redactate
într-un limbaj clar, simplu și accesibil - o condiție prealabilă pentru înțelegerea lor de către părți
și de publicul larg.
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CAPITOLUL II. PRACTICA JUDICIARĂ ÎN PROCEDURILE PENALE
DIN PERSPECTIVA MOTIVĂRII HOTĂRÂRII JUDECĂTOREȘTI ÎN
CONTEXTUL ECHITĂȚII PROCESUAL PENALE.
2.1. Natura juridică și tipurile de hotărâri ale instanței de fond în procesul penal
Instanţele judecătoreşti sunt considerate subiectele principale ale activităţii procesuale
penale şi au atribuţii bine determinate de lege, în toate fazele procesului penal. Instanţa de judecată
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este organul care soluţionează conflictul de drept penal, realizând prin hotărârea pronunţată,
tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi de comiterea infracţiunilor. Instanţele judecătoreşti
fac parte din autoritatea judecătorească, una din cele trei puteri ale statului. Ele sunt organizate
într-un sistem, pe grade ierarhice şi sunt formate din judecători profesionişti, selecţionaţi după
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criterii legale. Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali.
Instanţele de judecată îndeplinesc atribuţii esenţiale în cadrul procesului penal şi anume: judecarea
cauzelor şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti, punerea în executare a hotărârilor penale41.
În conformitate cu legislația națională, hotărârile judecătorești sunt clasificate în dependență
de diferite criterii, aceasta având un rol important la emiterea unei hotărâri calitative.
Din punct de vedere al conţinutului, hotărârile pot fi integrale și parţiale (dispozitivul
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hotărârii). Această ierarhizare are importanță din considerentul că hotărârile integrale sunt
constituite din toate cele 4 componente: partea introductivă, partea descriptivă, motivare și

dispozitiv, pe când hotărârile parțiale sunt alcătuite doar din partea introductivă și dispozitiv. O
altă clasificare a hotărârilor judecătorești ține de forța juridică a hotărârii.
Astfel, distingem:

1) Hotărâre definitivă. Rămân definitive hotărârile judecătorești emise în primă instanță,

supuse apelului, după examinarea pricinii în apel. Hotărârile definitive au puterea lucrului judecat
provizorie, care se va consolida ori desființa în funcție de soluția eventualului recurs. Ele păstrează
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această putere chiar și atunci când se află în curs de judecare o contestație în anulare sau o cerere
de revizuire. Orice hotărâre definitivă are putere de lucru judecat până ce nu va fi înlocuită printro altă hotărâre.

2) Hotărâre irevocabilă. Rămân irevocabile hotărârile judecătorești: a) emise în primă

instanţă, după expirarea termenului de apel, dacă participanţii interesaţi nu au exercitat calea de
atac corespunzătoare; b) emise de instanţa de apel, după expirarea termenului de recurs, dacă
participanţii interesaţi nu au exercitat calea de atac corespunzătoare; c) emise de instanţa de recurs,
după examinarea recursului [6, art.254 alin.(2)].

Dolea, I. Comentariu aplicativ al Codului de Procedură Penal. Chișinău: Cartea Juridică, 2016. p .761 ISBN 9789975-3111-3-7.
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Astfel, sunt irevocabile acele hotărâri care nu pot fi contestate nici cu apel, nici cu recurs,
adică în privința lor instanțele judecătorești nu se mai pot expune, litigiul de drept considerânduse din acel moment soluționat.
Un alt criteriu de clasificare a hotărârilor judecătorești este în funcție de momentul
executării. După cum avem litigii cu obiecte diferit, la fel și hotărârile au termeni diferiți de
executare. Clasificarea respectivă ne ajută să conștientizăm că, putem obține rezultatul așteptat în
termeni corespunzători tipului de litigiu:

D

1) Hotărâre cu executare tipică, care se execută în modul stabilit de lege, după expirarea
termenului în care persoanele interesate își pot exercita căile de atac;

2) Hotărâre cu executare imediată, care se execută imediat după pronunțare, fără curgerea
termenului de declarare a apelului ori recursului.

.M

Din punct de vedere al duratei acțiunii lor, hotărârile judecătorești pot fi: cu acțiune
nelimitată în timp, provizorii (vremelnice) sau intermediare.

O hotărâre provizorie sau vremelnică ar putea fi revocată sau modificată în chiar cursul
procesului de către instanţa de judecată (în condiţiile legii și de principiul când se schimbă situaţia
de fapt avută în vedere), iar la finalul procesului hotărârea finală (hotărâre propriu-zisă) va menţine
măsurile astfel dispuse, le va modifica sau le va revoca (fie și implicit prin intermediul efectelor

ZA

directe ale soluţiei pronunţate.

Prevederile art.142 al.2 din Constituția RM sunt în totală concordanță cu litera și spiritul

CEDO care conține standardele minime în domeniul drepturilor omului, precum și cu dispoziția
art.17 al Convenției care conține la rândul ei interdicția „distrugerii drepturilor sau libertăţilor
recunoscute de prezenta Convenţie, sau limitări ale acestor drepturi şi libertăţi, decât cele prevăzute
de această Convenţie”.

În jurisprudența națională (Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție a RM, cu privire la

TE

aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei Europene pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: nr.3 din 9 iunie 2014) însă, pe bună
dreptate s-a menționat că, „necesitatea respectării termenelor rezonabile a procesului de judecată
nu poate justifica limitarea altor drepturi, prevăzute în art. 6 din Convenţia Europeană (de exemplu,
dreptul la egalitatea procedurală ale părţilor din proces, dreptul inculpatului de a pune o întrebare

martorului acuzării). Astfel, instanţa nu ar trebui sub pretextul respectării termenelor rezonabile în
cadrul procesului de judecată să refuze în cercetarea probelor necesare pentru o completă şi corectă
soluţionare a cazului, care pe cale de consecinţă ar încălca principiul egalităţii armelor.”
Soluţionarea unei cauze penale nu poate fi lăsată la latitudinea oricărui organ judiciar şi legea
este aceea care stabileşte competenţa organelor judiciare, prin delimitarea drepturilor şi atribuţiilor
acestor organe.
38

Privită din punct de vedere al fazei procesului penal, judecata cuprinde patru etape: judecata
în primă instanţă (în fond) - judecata în căile ordinare de atac (apel şi contestaţie) judecata în căile
extraordinare de atac (contestaţia în anulare, revizuirea şi recursul în casaţie); judecata pentru
unificarea practicii judiciare (recursul în interesul legii şi procedura dezlegării unor chestiuni de
drept).
Primele trei etape ale judecăţii sunt instituite în vederea soluţionării legale şi temeinice a
cauzelor penale, privite în mod individual.

D

Judecarea în primă instanţă a cauzelor presupune în primul rând prezenţa organelor judiciare
(instanţa şi procurorul) apoi a părţilor, precum şi a persoanelor care pot ajuta la rezolvarea
conflictului de drept penal dedus judecăţii. Ţinând seama de rolul important al procurorului în
asigurarea respectării legii, în prezent dispoziţiile legii prevăd participarea procurorului la toate
nu participă la judecată.
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şedinţele de judecată, excepţie făcând acele situaţii în care se menţionează în mod expres că acesta
Alături de inculpat şi celelalte părţi, la judecarea cauzelor penale în primă instanţă pot
participa martori, experţi şi interpreţi, care trebuie citaţi.

Pe baza notelor luate, după şedinţa de judecată, grefierul va consemna modul în care s-a
desfăşurat şedinţa de judecată într-o încheiere de şedinţă. Excepţie face cazul când cauza se
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soluţionează, hotărârea se pronunţă în aceeaşi zi în care a avut loc judecata şi atunci nu se mai
întocmeşte o încheiere separată.

Încheierea de şedinţă trebui să cuprindă următoarele: date cu privire la denumirea instanţei,

identitatea judecătorilor, procurorului şi a grefierului, data la care s-a ţinut şedinţa de judecată, cu

menţiunea dacă a fost publică sau secretă/nepublică, identitatea părţilor prezente, a celor lipsă,
menţiunea dacă au fost legal citate, identitatea apărătorului şi indicarea părţilor cărora le acordă
asistenţă; fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi textele de lege în care este
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încadrată fapta; mijloacele de probă care au fost supuse dezbaterilor contradictorii; cererile şi
excepţiile formulate de către procuror, de persoana vătămată, de părţi şi de ceillaţi participanţi la
proces; concluziile procurorului şi ale părţilor; măsurile luate în cursul şedinţei (de ex., amânarea
cauzei, dispoziţia de revocare a arestării preventive sau de menţinere a ei) - modul de rezolvare a
cererilor şi excepţiilor formulate de participanţi; - noul termen de judecată.
Încheierea de şedinţă se întocmeşte de grefier și se semnează de către preşedintele

completului de judecată şi de către grefier. Încheierea de şedinţă face posibil controlul legalităţii
şi temeiniciei judecăţii, astfel că lipsa acesteia va atrage sancţiunea nulităţii absolute a întregii
şedinţe de judecată. Lipsa încheierii de şedinţă sau unele neregularităţi ale acesteia trebuie invocate
la prima şedinţă următoare pentru a se putea proceda la reconstituirea datelor referitoare la
activitatea procesuală.
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Cercetarea judecătorească. Această etapă are ca obiect administrarea probelor necesare
rezolvării cauzei penale. Mai este denumită şi anchetă judecătorească. În cadrul ei se
readministrează probele din faza de urmărire penală, dar la cererea părţilor şi a procurorului ori
chiar din oficiu se pot administra şi probe noi42.
Administrarea probelor în cercetarea judecătorească începe prin ascultarea inculpatului.
Neascultarea inculpatului atrage nulitatea hotărârii dacă implică o vătămare care nu a putut fi
înlăturată în alt mod. Inculpatul este lăsat întâi să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost
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trimis în judecată, apoi i se pot pune întrebări de către de către procuror, de persoana vătămată, de
partea civilă, de partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi precum şi de apărătorul
inculpatului a cărui ascultare se face.

Dacă în cauză sunt mai mulţi inculpaţi, ascultarea fiecăruia se face în prezenţa celorlalţi
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inculpaţi. Uneori însă ascultarea unui inculpat în prezenţa celorlalţi coinculpaţi ar putea impieta
asupra aflării adevărului, astfel că instanţa poate dispune ca ascultarea lui să se facă fără ca ceilalţi
să fie de faţă. Declaraţiile luate însă separat sunt citite în mod obligatoriu celorlalţi inculpaţi după
ascultarea lor. După ascultarea inculpaţilor se va proceda la ascultarea celorlalte părţi, după aceeaşi
procedură ca şi în cazul inculpaţilor.

Urmează apoi o activitate deosebit de importantă în cercetarea judecătorească şi anume
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ascultarea martorilor. Aceştia sunt invitaţi pe rând în sala de judecată şi sunt ascultaţi după aceeaşi

procedură ca şi inculpaţii. După ce martorul a fost ascultat, i se pot pune întrebări de către instanţă,
de către procuror, de partea care l-a propus şi apoi şi de către celelalte părţi. Dacă ascultarea

martorului nu mai este posibilă (spre exemplu acesta a decedat ori e plecat din ţară şi nu i se
cunoaşte domiciliul ori nu poate să se prezinte), instanţa va proceda la citirea depoziţiei date de el
în cursul urmăririi penale şi va ţine seama de ea în cursul judecării cauzei.
Când unul sau mai mulţi martori lipsesc, instanţa poate dispune amânarea cauzei.
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Martorul care lipseşte nejustificat poate fi adus silit la instanţă.
După ascultare, martorii rămân în sala de şedinţă până la terminarea actelor de cercetare care

se desfăşoară în cauza respectivă. Acest lucru va împiedica martorii ascultaţi să ia legătura cu cei

care nu au fost încă ascultaţi. Se poate şi renunţa la audierea anumitor martori, dar această
posibilitate trebuie pusă în discuţie şi instanţa să fie de acord cu ea.
Dispoziţiile pentru ascultarea martorului se aplică în mod corespunzător şi în caz de ascultare

a expertului sau interpretului.

Бойко, Е.Н. Реализация принципа законности при заочном рассмотрении уголовных дел в суде первой
инстанции. Articol publicat în Revista «Вестник ЮУрГУ», выпуск № 40, 2009. Серия «Право» выпуск 20.
pag.21-23.ISSN 2412-0588
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Dacă în cauza supusă judecăţii există mijloace materiale de probă, instanţa poate dispune din
oficiu sau la cerere, aducerea şi prezentarea lor. După aducerea lor, mijloacele materiale de probă
pot fi examinate de instanţă, de procuror sau de către părţi, se arată martorilor sau experţilor pentru
a face precizări cu privire la ele. Se poate întâmpla ca din cercetarea judecătorească să rezulte
necesitatea administrării unor probe noi şi atunci instanţa amână în acest scop judecarea cauzei
sau judecarea ei în continuare.
Probele noi sunt acelea care nu au fost administrate în cauză. Asupra cererilor de
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administrare a noilor probe instanţa se pronunţă motivat prin admiterea sau respingerea lor.
Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot renunţa la probele pe care le-au propus, dacă se
apreciază că acestea nu mai sunt necesare.

Conform art. 95, alin. 2 C.proc.pen., chestiunea admisibilităţii datelor în calitate de probe o
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decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părţilor, ori, după caz instanţa de
judecată. Aprecierea admisibilităţii este şi în acest caz lăsată subiectului oficial, urmând ca acesta,
drept rezultat al verificărilor efectuate să stabilească întrunirea elementelor necesare prevăzute de
art. 95 C.proc.pen. Aprecierea admisibilităţii nu poate fi considerată ca fiind legală dacă nu sunt
verificate drept existente şi cerinţele anterior enunţate, atât la etapa anterioară administrării
propriu-zise, cât şi ulterior acesteia.
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Art. 100 C.proc.pen., prin însăşi definirea administrării probelor, identifică subiecţii în drept

a realiza acest tip al activităţii procesual penale: organul de urmărire penală la faza prejudiciară şi

instanţa de judecată, respectiv şi evident la faza judiciară. Modul în care aceştia intervin în
administrare, drept efect al principiilor oficialităţii şi contradictorialităţii sunt diferite. Organul de
urmărire penală, în virtutea rolului activ, atribuit de principiul oficialităţii şi accesului liber la
justiţie art. 19 alin (3), art. 28 şi art.254 C.proc.pen, va fi în drept să efectueze administrarea
probelor fără a fi necesară o sesizare sau solicitare în acest sens din partea altor persoane sau
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organe, deşi acestea sunt admisibile, constituind modalitatea de participare în probatoriu a
subiecţilor neoficiali. Instanţa însă, pentru garantarea imparţialităţii nu poate interveni în
probatoriu, decât la cererea procurorului sau, după caz a celorlalte părţi la proces. Excepţionale
sunt situaţiile când instanţa ar putea administra probe din oficiu. Ar fi cazul, spre exemplu,
expertizei obligatorii, care din anumite considerente nu a fost dispusă la faza de urmărire penală
sau a situaţiilor în care legea atribuie expres respectivul drept instanţei de judecată. În plus, legea
procesual penală oferă şi apărătorului dreptul de a participa la administrarea probelor, dar
conţinutul şi sfera acţiunilor ce pot fi realizate de acesta sunt semnificativ limitate, în raport cu

competenţele atribuite în acest sens procurorului sau organului de urmărire penală43.
Dolea, I. Drepturile persoanei în probatoriul penal. Chișinău: Ed. Cartea Juridică, 2009. 416p. ISBN 978-99759927-7-0
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Cercetarea judecătorească se consideră terminată atunci când au fost administrate toate
probele necesare aflării adevărului şi urmează discutarea lor în condiţii de oralitate, publicitate şi
contradictorialitate.
Dezbaterile judiciare constituie o activitate specifică judecăţii şi constă în efectuarea de
expuneri, formularea orală şi contradictorie a concluziilor, în faţa instanţei de către procuror şi de
către părţi, reprezentanţii ori apărătorii acestora.
Pe bună dreptate se consideră că etapa dezbaterilor reprezintă punctul culminant al
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procesului penal în care funcţiile procesuale sunt exercitate cu amploare maximă.

Potrivit sensului restrâns al noţiunii şi care ne şi interesează, dezbaterile judiciare sunt acea
parte a şedinţei de judecată în care se dă cuvântul procurorului şi părţilor pentru a-şi expune
punctul de vedere în legătură cu situaţia de fapt şi de drept rezultată din cercetarea judecătorească
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precum şi în legătură cu orice altă problemă.

Dezbaterile au ca obiect însuşi fondul cauzei şi rezolvarea acesteia, referindu-se la existenţa
faptei, la vinovăţia şi rolul inculpatului la săvârşirea ei, la circumstanţele reale şi personale care se
circumscriu pericolului social al faptei şi periculozităţii infractorului.

Dezbaterile judiciare sunt obligatorii astfel că lipsa lor duce la nulitatea absolută a hotărârii
judecătoreşti pronunţate în cauză atunci când participarea procurorului, a inculpatului şi a
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apărătorului său este obligatorie. Fiind o parte a activităţii procesuale, dezbaterile se desfăşoară
într-o ordine prestabilită şi se axează pe anumite probleme şi anume: stabilirea situaţiei de fapt,
concluziile de drept care se pot trage din situaţia de fapt prezentată, aprecierea socială a faptei, şi
a persoanei inculpatului, în vederea unei juste individualizări a sancţiunii penale.
Pentru motive temeinice, dezbaterile pot fi întrerupte, dar întreruperea nu poate fi mai mare

de 3 zile. În cadrul dezbaterilor, procurorul pune concluzii atât în latura penală cât şi în latura civilă
a cauzei.
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Poziţia procurorului în sala de şedinţă trebuie să aibă un rol educativ atât pentru inculpat cât

şi pentru cei prezenţi în sala de judecată. Dacă cercetarea judecătorească nu confirmă învinuirea,

procurorul va formula motivat concluzii de achitare sau de încetare a procesului penal. Î
n latura civilă a procesului penal procurorul este obligat să susţină interesele civile în faţa

instanţei de judecată atunci când persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de
exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, chiar dacă aceasta nu este constituită parte civilă.
Ultimul cuvânt al inculpatului reprezintă un moment distinct al judecăţii când preşedintele

completului de judecată, înainte de a se încheia dezbaterile, dă ultimul cuvânt inculpatului
personal. Aceasta reprezintă o garanţie a dreptului de apărare, dându-se posibilitatea inculpatului
să-şi exprime liber poziţia cu privire la fondul cauzei.
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Acest moment procesual a ultimului cuvânt acordat inculpatului are o importanţă deosebită,
inculpatul nu poate fi întrerupt în cadrul ultimului cuvânt, nu i se pot pune întrebări, iar dacă s-a
omis acordarea ultimului cuvânt, acest lucru atrage sancţiunea nulităţii relative Ori de câte ori în
ultimul său cuvânt inculpatul relevă fapte ori împrejurări noi utile pentru soluţionarea cauzei ,
instanţa va dispune reluarea cercetării judecătoreşti.
După terminarea dezbaterilor care este marcată de ultimul cuvânt al inculpatului,
preşedintele declară şedinţa închisă şi se trece la deliberare şi la uarea hotărârii.
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Dacă consideră necesar, preşedintele instanţei poate să ceară părţilor să depună concluzii
scrise, dar şi părţile pot proceda în acest fel chiar dacă nu li s-a cerut de către instanţă.

Deliberarea şi obiectul deliberării. Procedura deliberării primei instanţe de judecată se
desfăşoară după regulile comune, cu unele particularităţi. Astfel completul de judecată deliberează
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întâi cu privire la chestiunile de fapt, adică la temeinicia învinuirii, apoi în măsura în care s-a
reţinut că a săvârşit fapta dedusă judecăţii, asupra chestiunilor de drept privind răspunderea penală
şi sancţiunea care i se va aplica inculpatului.

După rezolvarea laturii penale, se deliberează cu privire la chestiunile de fapt şi de drept
referitoare la prejudiciul cauzat prin infracţiune, răspunderea civilă a inculpatului şi a părţii
responsabile civilmente precum şi cu privire la stabilirea modalităţilor de reparare a prejudiciului.
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În final, completul de judecată deliberează cu privire la măsurile preventive şi asiguratorii,

mijloacele materiale de probă, cheltuielile judiciare, precum şi asupra oricărei probleme care ţine

de justa soluţionare a cauzei.

Deliberarea asupra chestiunilor de fapt se realizează prin operaţiunea de apreciere a probelor.
Dacă instanţa constată în timpul deliberării că nu au fost lămurite toate aspectele de fapt ale

cauzei, va dispune prin încheiere repunerea cauzei pe rol şi va proceda la administrarea probelor
considerate necesare. După aceasta se vor relua dezbaterile asupra cauzei şi se va trece la o nouă
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deliberare.

Delibererea se desfăşoară în secret, participând numai membrii completului de judecată.
Luarea hotărârii. Acesta este actul jurisdicţional prin care se soluţionează cauza şi

marchează activitatea de înfăptuire a justiţiei. Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului de voinţă

al membrilor completului de judecată (dacă acel complet este format din mai mulţi judecători cum
este cazul judecăţii în fond care se desfăşoară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) şi care decid fie
în unanimitate, fie în majoritate.
Opinia separată formulată de un judecător trebuie motivată. După luarea hotărârii se

redactează minuta, adică actul procedural în care se consemnează ceea ce s-a hotărât.
Hotărârea prin care se soluţionează cauza în primă instanţă se numeşte sentinţă penală.
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Soluţiile care se pot da asupra laturii penale a cauzei. Instanţa hotărăşte prin sentinţă
asupra laturii penale a cauzei, pronunţând după caz condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei,
amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.
Condamnarea inculpatului este soluţia cel mai des adoptată în practica judiciară.
Renunţarea la aplicarea pedepsei se pronunţă atunci când infracţiunea comisă este de o
gravitate redusă, ţinând seama de natura urmărilor produse, mijloacele folosite, motivul, scopul
urmărit, iar pedeaspa prevăzută în lege nu depăşeşte 5 ani închisoare.
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Amânarea aplicării pedepsei se pronunţă dacă pedeapsa stabilită este amenda sau închisoarea
de cel mult 2 ani (inclusiv în cazul concursului de infracţiuni), inculpatul e de acord să presteze o
muncă în folosul comunităţii, iar pedeapsa prevăzută de lege este mai mică de 7 ani închisoare.
Amânarea aplicării pedepsei se dipune pentru un termen de supraveghere de 2 ani.
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Achitarea inculpatului se pronunţă atunci când din probele administrate rezultă că în cauză
este incident vreunul din cazurile de la art. 16 literele a-d din Codul de procedură penală.
De asemenea, hotărârea de achitare trebuie motivată în fapt şi în drept.
Executarea hotărârilor penale: constă în aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor conţinute în
hotărârile judecătoreşti rămase definitive.

În literatura de specialitate44 se afirmă că există şi o fază ulterioară fazei de executare a

ZA

hotărârilor penale, aşa numita fază post-executorie care are ca scop stingerea consecinţelor
condamnării: reabilitarea, repararea pagubei materiale ori a daunei morale în cazul privării
nelegale de libertate, condamnării pe nedrept sau în alte cazuri. Unii autori contestă existenţa celei
de-a patra faze a procesului penal, considerând că procesul penal ia sfârşit odată cu executarea

pedepsei. Cu toate acestea, în realitate, încheierea executării pedepsei nu duce la stingerea tuturor
consecinţelor condamnării. Aceste faze caracterizează procesul penal tipic, dar există şi situaţii

când legea reglementează procese penale atipice cărora le lipsesc atât faza camerei preliminare,
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faza de judecată cât şi executarea şi faza post-executorie (acele procese penale care i-au sfârşit în
urma ordonanţei procurorului de scoatere de clasare sau renunţare la urmărirea penală).
Odată rămase definitive, hotărârile judecătoreşti capătă autoritate de lucru judecat, ceea ce

conduce la prezumţia legală că reflectă adevărul. Autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri
judecătoreşti va conduce la anumite efecte: - un efect pozitiv şi anume acela că hotărârea poate fi

pusă în executare, - un efect negativ, care constă în împiedicarea exercitării unei noi acţiuni penale

împotriva aceleiaşi persoane, pentru aceeaşi faptă.

Protecția dreptului la un proces echitabil conform convenției europene a drepturilor omului, Manual pentru
practicieni în domeniul dreptului, https://rm.coe.int/protecia-dreptului-la-un-proces-echitabil-conform-conven-ieieuropene-/1680990cea
44
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Încetarea procesului penal se dispune de către instanţă atunci când constată existenţa
vreunuia din cazurile de la art. 16 literele e-j din Codul de procedură penală. Şi această din urmă
soluţie trebuie motivată atât în fapt cât şi în drept.
Pe parcursul cercetării judecătoreşti pot să apară anumite situaţii care impun schimbarea
încadrării juridice.
Schimbarea încadrării juridice. Încadrarea juridică a faptei presupune realizarea de către
organul judiciar a concordanţei între faptă ca realitate obiectivă şi textul legal care o descrie şi
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incriminează. Realizarea încadrării juridice a faptei are importanţă atât pentru aplicarea corectă a
legii penale, cât şi pentru buna desfăşurare a procesului penal.

În funcţie de încadrarea juridică a faptei se stabileşte organul de urmărire penală competent,
cauzei, a apărătorului, etc.
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instanţa competentă, compunerea completului de judecată, prezenţa procurorului la judecata
Schimbarea încadrării juridice a faptei poate fi cerută de procuror, de către părţi sau poate fi
pusă în discuţie din oficiu de către instanţa de judecată. Punerea în discuţia părţilor a noii încadrări
juridice este necesară, reprezentând punerea în practică a principiului contradictorialităţii45. Dacă
noua încadrare juridică a faptei se referă la o infracţiune pentru care este necesară plângerea
prealabilă a persoanei vătămate, instanţa o va chema şi o întreabă dacă înţelege să formuleze
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plângere penală prealabilă.

Când persoana vătămată formulează o astfelde plângere, instanţa va continua cerectarea

judecătorească, iar în caz contrar va dispune încetarea procesului penal.
În concluzie, judecata: cea mai importantă fază, permite continuarea activităţii începute în

faza urmăririi penale, desfăşurându-se cu respectarea principiilor de publicitate, oralitate,

contradictorialitate, continuitate şi nemijlocire şi soluţionează conflictul de drept penal născut din
săvârşirea infracţiunii.
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Reglementarea motivării hotărârii judecătorești se bucură de prevederi legale consistente în

toate legislațiile țărilor care au aderat la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, iar conținutul dreptului la un proces echitabil în sensul autonom atribuit

de Curtea Europeană a Drepturilor Omului a impus o anumită conduită pentru judecătorii și
legiuitorii statelor semnatare ale Convenției, sub aspectul motivării hotărârii.

Ojindovschii, D. Contradictorialitatea părților în procesul penal. Revista Națională de drept nr. 4/ 2001. fila 73-76.
ISSN 1811-0770
45

45

2.2. Forma actului judiciar final în cadrul procedurile penale: probleme de aplicare a
legii și de asigurare a echității procesului penal.
Înainte de a analiza dispoziţiile legale care reglementează conţinutul hotărârii judecătoreşti,
trebuie subliniat că acest act de procedură îmbracă întotdeauna forma scrisă, care este necesară
pentru asigurarea conservării hotărârii, comunicarea ei către părţi, cunoaşterea motivelor care au
determinat pronunţarea soluţiei, posibilitatea realizării controlului judiciar sau a exercitării căilor
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de atac de retractare, posibilitatea punerii ei în executare.

Hotărârea judecătorească este adoptată în numele legii. Legea nr.155 din 05.07.2012 pentru
modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al R. Moldova a adus schimbări inclusiv
asupra conținutului hotărârilor judecătorești. Aceste schimbări au fost introduse cu scopul de a
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favoriza și facilita procesul de deliberare, întrucât legiuitorii au considerat că aceste două elemente
sunt de prisos și tărăgănează procesul de deliberare. Însă, persoanele interesate și anume pentru
atacarea hotărârii cu apel ori recurs pot solicita motivarea hotărârii.

Motivarea se emite în termen de 15 zile de la solicitare. În privința acestui termen sunt multe
neînțelegeri deoarece termenul de declarare a apelului este de 30 zile de la data pronunțării
dispozitivului hotărârii, astfel s-ar putea omite termenul de declarare a apelului. Însă această
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situație este rezolvată din motiv că apelantul poate depune la instanța care a emis hotărârea cererea
de apel nemotivată, iar după ce va obține și motivarea hotărârii – poate depune o cerere de apel
motivată. Hotărârea judecătorească este integrală (adică este constituită din: partea introductivă,
partea descriptivă, motivare şi dispozitiv) în următoarele situații: a) participanţii la proces, în
termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului hotărârii, solicită în mod expres acest lucru.
Termenul de 30 de zile este un termen de decădere. b) participanţii la proces, în termen de 30 de
zile de la pronunţarea dispozitivului hotărârii, depun cerere de apel. c) hotărârea judecătorească
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urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat. Fiecare parte a hotărârii se
evidenţiază separat în textul acesteia.
În Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti, se
menționează, calitatea hotărârilor judecătoreşti depinde nu numai de fiecare judecător implicat, ci
şi de un anumit număr de variabile care sunt în afara procesului de administrare a justiţiei, cum ar
fi: calitatea legislaţiei, resursele adecvate alocate sistemului judiciar, calitatea pregătirii juridice a
specialiștilor care emit hotărârea, procedura și instrumentarea dosarului, elementele inerente ale
hotărârii etc46.
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Avizul nr.11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)
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Această inteligibilitate necesită o structură coerentă a hotărârii şi enumerarea argumentaţiei
într-un stil clar şi accesibil tuturor.
În partea introductivă se indică locul şi data adoptării, denumirea instanţei care o pronunţă,
numele membrilor completului de judecată, al grefierului, al părţilor şi al celorlalţi participanţi la
proces, al reprezentanţilor, obiectul litigiului şi pretenţia înaintată judecăţii, menţiunea despre
caracterul public sau închis al şedinţei.
De exemplu: „HOTĂRÂRE În numele Legii 21 martie 2017 mun. Chişinău Judecătoria
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Chișinău sediul Buiucani Instanţa compusă din: Preşedintele şedinţei, Judecătorul A.B. Grefier
C.D. Examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui E.F.
împotriva lui G.H., Direcţia pentru protecţia drepturilor copilului sectorului Buiucani, privind
desfacerea căsătoriei şi determinarea domiciliului copilului minor, instanţa de judecată...”.
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Elementul primordial al unei hotărâri este indicarea instanței care a emis-o, căci numai așa
se poate de determinat dacă a fost competentă ori nu în soluționarea cauzei civile și dacă hotărârea
a fost pronunțată legal. Totodată, prin indicarea numelui judecătorilor se poate de stabilit dacă
judecătorii care au participat la dezbateri sunt și acei care au participat la deliberare și sunt
competenți în pronunțarea hotărârii. Viciile cu privire la aceste particularități pot constitui temei
de casare a hotărârii. Numele părților și calitatea acestora pe care o au în proces sunt necesare de
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a fi indicate pentru identificarea lor. Dacă este greșit indicat numele unei părți, fie din erori tehnice,
aceasta nu duce la casarea hotărârii și nu îi atinge valabilitatea.
În partea descriptivă se indică succint pretenţiile reclamantului, obiecţiile pârâtului şi

explicaţiile celorlalţi participanţi la proces. Obiectul pretențiilor este cel arătat în cererea de
chemare în judecată, cu excepția cazurilor când aceasta a fost modificată sau completată pe
parcursul judecății. Susținerile părților vor cuprinde succint numai faptele și împrejurările care au
importanță pentru soluționarea pricinii, precum și argumentele de drept care au fost prezentate de
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părți în cadrul dezbaterilor. Se vor indica și dovezile pe care părțile și-au întemeiat pretențiile și

obiecțiile.

În partea de motivare se indică: circumstanţele pricinii constatate de instanţă, probele pe care

se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe, argumentele invocate de instanţă la
respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa.
Motivarea hotărârii, este în opinia autorului român G. Boroi „opera judecătorului care

trebuie să demonstreze în mod logic deplina concordanță dintre soluția din cauza respectivă și
realitate”, constituie una dintre cele mai esențiale garanții împotriva arbitrarului judecătoresc,
calității actului de justiție și oferă posibilitatea unui cerc larg de persoane de a cunoaște motivele
ce au determinat pronunțarea unei anumite hotărâri.
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Obligația motivării se impune spre a arăta că judecătorii au examinat fiecare pretenție sau
obiecție pe care au înaintat-o părțile și, totodată, spre a se da posibilitate instanțelor superioare să
controleze dacă judecarea s-a făcut cu respectarea legii.
Motivarea trebuie să fie clară, precisă şi necontradictorie, astfel încât din ea să rezulte
justeţea soluţiei pronunţate. O motivare corectă presupune: răspunsuri precise la toate capetele de
cerere şi la toate apărările formulate, pe baza tuturor probelor administrate în cauză, a argumentelor
şi raţionamentelor juridice, a principiilor şi a regulilor de drept substanţial şi procesual; referirea
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la realitatea faptelor şi la judecăţile verificate în concret în speţa respectivă, prin evitarea
motivărilor sprijinite pe formulări generale, abstracte; consecvenţa şi principialitatea, care exclud
existenţa considerentelor contradictorii (legea nu interzice motivarea alternativă sau subsidiară,
întrucât, în acest caz, un considerent nu îl exclude pe celălalt); respectarea strictă a soluţiei
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dispozitivul hotărârii. Astfel, motivarea unei hotărâri nu reprezintă o problemă de volum, ci una
de conţinut. Instanţa trebuie să prezinte motivele care au determinat-o să pronunţe soluţia, iar nu
stări descriptive, fără relevanţă pentru rezolvarea pricinii (spre exemplu, nu este suficientă redarea
în rezumat a probelor administrate, ci trebuie să se înfățișeze temeiurile pentru care s-a respins o
probă, pentru care din două probe s-a ales una și s-a înlăturat cealaltă etc..
Dispozitivul cuprinde concluzia instanţei judecătoreşti privind admiterea sau respingerea
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integrală sau parţială a acţiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea şi termenul de atac al
hotărârii. De exemplu: „H O T Ă R Ă Ş T E: Se respinge cererea de chemare în judecată depusă

de I. R., cu privire la ....,. Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen
de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului.

Dispozitivul este partea cea mai importantă a unei hotărâri judecătorești și cuprinde doar

soluția adoptată de instanță cu privire la pretențiile deduse judecății.
Din dispozitiv face parte și soluția pronunțată de instanță cu privire la repartizarea

TE

cheltuielilor de judecată și, totodată, el se cere a fi întocmit astfel încât pe baza lui să se poată

executa hotărârea. Dacă în dispozitiv nu este indicată prestația concretă la care este obligat pârâtul,
atunci această hotărâre este incompletă și susceptibilă de casare, iar în cazul în care dispozitivul a
fost întocmit neclar, părțile pot cere explicarea acestuia de către instanța care a emis hotărârea.
De asemenea, dispozitivul conține și informații cu privire la căile de atac ale hotărârii. Astfel,

persoanele i-au cunoștință cu ele și sunt informate operativ și eficient cu privire la dreptul de a

ataca hotărârea. În cazul în care instanţa judecătorească stabileşte modul şi termenul de executare
a hotărârii, dispune executarea ei imediată sau ia măsuri pentru asigurarea executării, în dispozitiv
se face o menţiune în acest sens.
Căile de atac. Apelul se declară în termen de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului
hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.
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Recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei
integrale.
Suspendarea executării hotărârii Apelul suspendă executarea hotărârii pronunţate în primă
instanţă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Recursul nu suspendă executarea hotărârii, cu excepția cazurilor strămutării de hotare,
distrugerii de plantații și semănături, demolării de construcții sau de orice alt bun imobil, precum
și în alte cazuri prevăzute de lege.
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Hotărârea judecătorească se execută, în modul stabilit de lege, după ce rămâne definitivă, cu
excepţia următoarelor cazuri, când se execută imediat după pronunţare:
Cerințe generale înaintate față de hotărârea judecătorească:

Hotărârea nu poate proveni decât de la autoritatea căreia legea i-a atribuit împuternicirea

înfăptuirii justiţiei.
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1.

2.

Instanţa care poate pronunţa hotărâri trebuie să fie constituită în condiţiile prevăzute de lege.

3.

Hotărârea trebuie să fie deliberată de către judecătorii care au participat nemijlocit la

examinarea pricinii în fond.
4.

Hotărârea urmează a fi adoptată cel puţin cu majoritatea voturilor judecătorilor care au

participat la examinarea pricinii.

Deliberarea în vederea adoptării hotărârii se impune a fi secretă.

6.

Rezultatul deliberării trebuie să fie confirmat în scris, sub semnătura tuturor judecătorilor
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5.

care au participat la examinare, chiar dacă unii au opinii separate.
7.

Hotărârea se pronunţă în public.

8.

Hotărârea va fi comunicată părţilor, precum şi altor participanţi la proces.
Exigențe înaintate față de hotărârea judecătorească. Prin exigențe înaintate față de

hotărârea judecătorească înțelegem totalitatea cerințelor invocate de legislația procesual civilă
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asupra conținutului, formei, precum și procedurii de adoptare şi pronunţare a acestui act de
dispoziție al instanței. Pentru ca hotărârea judecătorească să-și producă efectele scontate, este

necesar ca ea să corespundă cerințelor legislației procesual civile, nerespectarea cărora pot servi
temei de casare sau anulare a hotărârii judecătorești de către instanțele ierarhic superioare.
Cerințe faţă de conţinutul hotărârii. Hotărârea judecătorească trebuie să fie:

1.

Legală, adică să fie adoptată în strictă conformitate cu normele legale ce reglementează

raportul juridic litigios. Se consideră că normele de drept aplicate în soluționarea litigiului sunt
încălcate atunci când sunt aplicate eronat de către instanța de judecată și anume când instanța nu a

aplicat legea care trebuia să fie aplicată, a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată, a interpretat
eronat legea, ori a aplicat eronat analogia legii ori a dreptului.
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2.

Întemeiată, ceia ce presupune că instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele

constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată. O hotărâre
judecătorească este întemeiată dacă: circumstanțele importante pentru soluționarea justă a pricinii
sunt constatate și elucidate pe deplin; circumstanțele pricinii sunt dovedite cu probe veridice și
suficiente; concluziile instanței expuse în hotărâre corespund circumstanțelor pricinii. Temeinicia
hotărârii se referă la elucidarea circumstanțelor și aprecierea dovezilor.
3.

Necondiționată, adică nu cuprinde anumite condiții cu referire la apariția sau stingerea unui
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drept, ori care impune executarea obligațiilor de către pârât numai în cazul în care va apărea un
drept, spre exemplu în cazul în care va dobândi un drept de proprietate prin contracte juridice de
înstrăinare asupra unui anumit bun ori alte situații.
4.

Certă, prin determinarea exactă a existenței sau inexistenței dreptului încălcat ce trebuie
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apărat ori restabilit prin instanță și obligația ce trebuie executată. Hotărârea trebuie să conțină clar
cui aparține dreptul încălcat, cine este obligat la repararea prejudiciului, ce drept este încălcat,
precum și să conține o soluție clară atât pentru subiecții raportului material litigios, cât și pentru
ceilalți participanți la proces.
5.

Deplină, adică să dea răspuns la toate pretențiile înaintate în acțiunea inițială și cea

reconvențională, precum și a rezolva problema repartizării între părți a cheltuielilor de judecată.
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Redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii judecătorești. Hotărârea se redactează

de către judecător sau, după caz, în cazul completelor colegiale, de către unul dintre membrii
completului care a participat la soluţionarea cazului, conform desemnării preşedintelui. La
deliberare i-au parte numai judecătorii în faţa cărora a avut loc judecarea cauzei, deliberarea
făcându-se cu respectarea principiului deliberării secrete a completului de judecată, fie compus din
3 judecători, 5 judecători ori unul singur. În camera de deliberare este interzis accesul altor
persoane, inclusiv a grefierului. Divulgarea deliberărilor este interzisă prin lege, iar nerespectarea
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acestei cerințe duce la răspunderea judecătorului care a divulgat deliberarea.
Completul de judecată deliberează, sub conducerea preşedintelui şedinţei, toate problemele

prevăzute de lege care urmează să fie soluţionate, apreciază probele, determină circumstanţele şi
caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admiterea acţiunii.
Fiecare problemă urmează să fie pusă astfel încât să se poată da un răspuns afirmativ sau negativ.
Judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorităţii semnează hotărârea, dar este în

drept să expună în scris opinie separată, care se înmânează preşedintelui şedinţei şi se anexează la
dosar. Opinia separată nu se anunţă şi nu se citeşte în şedinţa de judecată.
Rezultatul deliberării se consemnează în hotărârea integrală sau în dispozitivul ei, semnat de
toţi judecătorii care au participat la deliberare, inclusiv de judecătorul care are opinie separată.
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Modificările operate în cuprinsul hotărârii se consemnează mai sus de semnăturile
judecătorilor.
La deliberarea hotărârii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele
are au importanţă pentru soluţionarea pricinii, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului
juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii. Dacă, în timpul
deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi circumstanţe importante pentru soluţionarea
pricinii sau cercetarea suplimentară a unor probe, instanţa judecătorească emite o încheiere de
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reluare a dezbaterilor judiciare.

După examinarea pricinii în fond, instanţa audiază din nou susţinerile orale ale
participanţilor la proces și replicile. După pronunţarea hotărârii, instanţa care a adoptat-o nu este
în drept să o anuleze nici să o modifice. Totuși, instanţa judecătorească poate, la cererea
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participanţilor la proces, să corecteze greşelile sau omisiunile din hotărâre care țin de nume,
calitatea procesuală, orice alte erori materiale sau de calcul evidente. Problema corectării unor
astfel de greşeli se soluţionează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică
locul, data şi ora şedinţei de judecată.

Neprezentarea lor însă nu împiedică examinarea corectării greşelilor. Încheierea prin care
instanţa judecătorească se pronunţă asupra cererii poate fi atacată cu recurs.

ZA

Finalităţile hotărârilor judecătoreşti – res judicata în lumina art. 6. Res judicata

presupune că odată ce o hotărâre civilă sau o achitare de ordin penal a devenit definitivă, ea trebuie
să devină obligatorie instantaneu și nu ar trebui să existe niciun risc de a fi anulată (Brumarescu).
Acest drept își are originea în principiul securității juridice (Ryabykh c. Rusiei, paragraful 51-58).
Principalele exemple de încălcare a acestei dispoziții implică intervenții prin recurs extraordinar
sau special din partea diverșilor funcționari de stat aflați în poziții înalte, cu scopul de a reexamina
cazul după termenele limită prin care un recurs în condiții obișnuite s-a putut realiza (Brumărescu,
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Ryabykh). Puterea instanței superioare de recurs ar trebui să fie exercitată, în principiu, prin
intermediul unor etape obișnuite de apel și proceduri de casație cu un număr limitat de cazuri și
termene limită previzibile (Ryabykh; a se vedea, de asemenea, OOO " Link Oil SPB " c. Rusiei,
dec.).

Căile de atac extraordinare trebuie să fie strict limitate la circumstanțe foarte convingătoare

și ele nu ar trebui să devină un recurs deghizat: simpla posibilitate de a exista două puncte de

vedere cu privire la subiectul de drept nu este un motiv pentru reexaminare (Ryabykh). Cu toate
acestea, o condamnare penală poate fi anulată în urma unei reexaminări extraordinare, cu condiția
ca anularea este justificată de un neajuns serios în acțiunea originară (Lenskaya c. Rusiei,
paragraful 36-44). Statele nu trebuie să influențeze stabilirea judiciară a unui litigiu prin adoptarea
unei noi legislații. Chiar dacă o intervenție legislativă care predetermină rezultatul unui dosar aflat
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pe rolul instanţei poate fi justificată de "temeiuri convingătoare de interes general", în principiu,
motivele financiare nu pot justifica o astfel de intervenție (Arnolin c. Franței, paragraful 73-83 ).
În același timp, nu există nici o încălcare a principiului securității juridice în cazul în care o parte
pierde cazul drept urmare a unei modificări în jurisprudența referitoare la normele de procedură,
care au fost realizate în timp ce acțiunea era încă în curs de desfășurare.
În materia căilor de atac, legislatorul din Republica Moldova vine cu anumite modificări şi
concretizări ce au ca obiectiv asigurarea eficientizării justiţiei şi consolidării garanţiilor
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procedurale. Căile de atac tradiţionale (apelul şi recursul) sunt utilizate pe larg de justiţiabili, fapt
ce a permis obținerea unei bogate jurisprudenţe naţionale în materie penale. Unele instituţii, cum
ar fi Recursul în interesul legii sau Revizuirea cauzei în urma pronunţării hotărârii de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului au ca obiectiv asigurarea securităţii raporturilor juridice şi 10 a

a Drepturilor Omului.
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excluderii procedurii consecinţelor negative provocate de o hotărâre contrară Convenţiei Europene
În concluzie, baza de fapt a hotărârii este judecata instanței asupra faptelor care au stat la
baza cererii și opoziției la cerere. Instanța indică din ce motive a considerat anumite circumstanțe
ale cauzei stabilite și, de asemenea, de ce a ajuns la o astfel de concluzie cu privire la relația
părților.
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Hotărârea oferă, de asemenea, temeiul său juridic, ceea ce înseamnă că instanța, după

stabilirea circumstanțelor de fapt ale cauzei, efectuează o calificare juridică a relației dintre părți,
indicând legea relevantă care reglementează raportul juridic în litigiu.
Hotărârea judecătorească, ca orice act de procedură, urmează să întrunească atât condițiile

de formă, cât și de conținut. Legalitatea și temeinicia hotărârii se referă la condițiile de fond impuse
față de acest act de procedură. Potrivit unei alte opinii față de o hotărâre judecătorească este impusă

și condiția de a fi motivată, care reprezintă o exigență de sine stătătoare în raport cu temeinicia
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hotărârii, întrucât instanța de judecată urmează prin anumite procedee logice să facă o îmbinare
dintre legalitatea și temeinicia hotărârii.
Partea motivantă a hotărârii conține fundamentarea de fapt și de drept a concluziilor instanței

în cauza penală: sunt menționate circumstanțele cauzei, care au fost stabilite de instanță; sunt
indicate dovezi care să justifice concluziile făcute de instanță; sunt expuse motivele prin care

instanța respinge anumite probe; este indicată legea, care a fost ghidată de instanță la luarea
deciziei.

2.3. Cerințele de echitate pentru o hotărâre. Exemple din jurisprudență.

Curtea Europeană accentuează constant ideea conform căreia „dreptul la un proces echitabil”
semnifică de fapt „principiul preeminenţei dreptului”. Prevederile art.6 din Convenţie fac obiectul
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unei interpretări dinamice şi teleologice. Tocmai un proces echitabil asigură libertatea
fundamentală şi siguranţa persoanei.
Principiul non bis in idem și-a găsit aria de aplicare în dreptul național, chiar dacă au existat
mai multe dezbateri în acest sens. În conformitate cu art. 4 din Constituție și art. 7 CPP,
reglementările internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale își găsesc o
aplicabilitate directă în procesul penal. Este firesc ca în cea mai mare măsură să se aplice Convenția
Europeană a Drepturilor Omului și jurisprudența CtEDO. În acest aspect, judecătorul național este
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primul judecător al Convenției, determinat prin efectul autorității de lucru interpretat. Potrivit
efectului respectiv, judecătorul național este obligat să aplice dispozițiile Convenției prin prisma
interpretărilor date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului47.

În activitatea de exercitare a justiției, cunoașterea normelor materiale și procesuale și a

.M

jurisprudenței internaționale și naționale, deși este o condiție imperativă, nu este una suficientă.
Judecătorului îi sunt înaintate cele mai înalte exigențe de moralitate. În special, acestea se referă
la prioritatea îndatoririlor judecătorești față de orice alte activități ale judecătorului; înalta
responsabilitate și conștiință ale judecătorului; asigurarea calității actului de justiție. În acest scop,
este important ca magistrații naționali să dispună de instrumentele internaționale referitoare la
comunicarea cu mass-media, atât direct cât și prin intermediul purtătorului de cuvânt; accesul
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presei la ședințele de judecată; dreptul la replică al magistratului ș.a.

Articolul 6 cuprinde întregul proces atât în cauzele civile cât și în cele penale, inclusiv

stabilirea despăgubirilor și a pedepsei, chiar în cazul în care problema condamnării a fost delegată
executivului.

Cu toate acestea, articolul nu se aplică în diverse proceduri legate de stabilirea "acuzației

penale", care intră în vigoare după ce condamnarea și sentința au devenit active (Delcourt), cum
ar fi: cerere de eliberare pe cauțiune sau condiționat (X c. Austriei, dec, 1961.); solicitare pentru
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reluarea procesului (Franz Fischer c. Austriei, dec.); solicitarea de reducere a pedepsei (X c.
Austriei, dec, 1962.); proceduri după ce reclamantul a fost recunoscut ca fiind neadecvat pentru

procesul penal (Antoine c. Regatului Unit, dec.); proceduri de stabilire în care închisoare
pedeapsa se va executa (X c. Austriei, dec, 1977.); realizarea clasificării pe criteriul securității
deținuților (X c. Regatului Unit, dec, 1979.); rechemarea unui deținut eliberat condiționat
(Ganusauskas c. Lituaniei, dec.); extinderea pedepsei unui recidivist prin dispoziția guvernului
(Koendjbiharie c. Olandei).

47

Eficienţa şi echitatea justiţiei standarde europene, http://irdo.ro/irdo/pdf/539_ro.pdf
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Articolul 6 este inaplicabil în cadrul procedurilor în fața instanțelor constituționale în cele
mai multe sisteme juridice atât timp cât instanțele constituționale decid cu privire la
compatibilitatea legislației în mod abstract (Valašinas c. Lituania, dec.).
Cu toate acestea, articolul 6 poate fi aplicat în cazul în care decizia unei instanțe
constituționale este de natură să afecteze rezultatul unui litigiu asupra căruia se aplică articolul 6
(Olujic, 31- 43).
Articolul 6 este inaplicabil în cazul încercărilor nereușite de a redeschide procedurile penale
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sau civile - în baza faptelor noi sau prin intermediul unor proceduri de atac extraordinare sau
speciale privind punctele din legislație - care nu sunt accesibile direct pentru individ în mod
personal și a cărui executare depinde de puterea de apreciere a unei autorități specifice (Tumilovich
c. Rusiei, dec).
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Articolul 6 nu se aplică atât timp cât autoritățile naționale nu sunt de acord să redeschidă
cazul, chiar și în situația în care solicitarea reclamantului pentru redeschidere a fost înaintată în
rezultatul hotărârii Curții care a depistat o încălcare a Convenției în legătură cu procedurile interne
contestate (Franz Fischer, dec.).

Cu toate acestea, odată ce un caz a fost redeschis sau căi de atac extraordinare a fost acordate,
garanțiile articolului 6 se vor aplica pentru procedurile judiciare care decurg din acestea (Vanyan
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c. Rusiei, paragraful 56-58).

Dreptul la un proces echitabil şi public, trebuie de asemenea să fie respectat în cadrul

procedurii de apel. Aceste drepturi includ, printre altele, dreptul la examinarea cauzei într-un
termen rezonabil, dreptul la condiţii favorabile pentru a se pregăti pentru apel, dreptul la un
apărător, dreptul la egalitatea armelor (inclusiv dreptul de a fi informat despre cererile depuse de
către cealaltă parte), dreptul la judecarea de către o instanţă competentă, independentă şi
imparţială, instituită de lege, într-un termen rezonabil şi dreptul la o hotărâre motivată, pronunţată
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оn mod public.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la articolul 6 cuprinde un

sistem complex de reguli.
Articolul 6 fixează prezumția de adevăr stabilită de către instanțele judecătorești naționale,

cu excepția cazului în care procedurile naționale au diminuat esența prevederilor articolului 6, cum

ar fi cazurile de Entrapment (Ramanauskas c. Lituaniei [CG], paragraful 48-74), deși celelalte
cauze constituie, mai degrabă, o excepție decât o regulă. Articolul 6 presupune examinarea
corectitudinii procedurilor aplicate în ansamblu - și anume ținând cont de toate etapele și
oportunitățile acordate unui reclamant – dar nu presupune evaluarea unui defect de procedură
izolat în sine.
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În același timp, în ultimii ani Curtea a început să acorde o importanță mai mare anumitor
momente semnificative în decursul anchetării - în special, chestionării suspectului în cadrul
procedurilor penale (Imbrioscia c. Elveției, paragraful 39-44; Cauza Salduz c. Turciei [CG],
paragraful 56-62; Panovits c. Ciprului, paragraful 66-77; Dayanan c. Turciei, paragraful 31-43;
Pishchalnikov c. Rusiei, paragraful 72- 91).
Indiferent dacă o analiză realizată de către o instanță superioară poate remedia un defect de
procedură dintr-o etapă incipientă a procedurilor în dependență de natura interferenței, de
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competențele și sfera de aplicare a analizei realizată de instanța superioară (Rowe și Davis c.
Regatului Unit, paragraful 61-67).

Într-un mod similar, lipsa unor garanții procedurale într-o etapă ulterioară a procedurilor
poate fi compensată prin posibilitatea reclamanților de a-și fi exercitat drepturile lor la un stadiu
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anterior (a se vedea, cu toate acestea, García Hernández c. Spaniei, paragraful 26-36).

De regulă, o persoană poate pretinde la statutul de "victimă" a unei încălcări în temeiul
articolului 6 numai în cazul în care procedurile sunt finisate, și de îndată ce o persoană este găsită
vinovată de o infracțiune (Oleksy c. Poloniei, dec.), sau a pierdut într-un caz civil (cel puțin în
parte).

Există unele excepții totuși, în condițiile încălcării "accesului la o instanță" sau a "termenului
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rezonabil" pretențiile pot apărea fără o hotărâre judecătorească definitivă. Prezumția de
nevinovăție (articolul 6 / 2), poate fi de multe ori încălcată fără ca o persoană să fie urmărită penal

sau condamnată.

În timp ce Curtea a indicat rareori că drepturile consfințite prin articolul 6 sunt la nivel, o

imagine de ansamblu amplă a jurisprudenței Convenției atestă că anumite elemente ale acestor

prevederi - cum ar fi dreptul de acces la o instanță (de exemplu, Ashingdane c. Regatului Unit,
paragraful 55-60) - sunt foarte aproape de a fi etichetate drept a fi la nivel într-un mod similar cu

TE

drepturile garantate de articolele 8 și 11 din Convenție.
Pentru a-și îmbunătăți statutul său de drept calificat în temeiul articolului 6, Curtea a precizat

că ceea ce constituie un proces echitabil nu poate fi determinat de un principiu unic invariabil, ci
trebuie să depindă de circumstanțele unui caz particular.
Ca urmare, o evaluare de proporționalitate sui generis în conformitate cu articolul 6 a fost

aplicată de cele mai multe ori, de asemenea, cunoscută și sub numele de evaluarea esenței dreptului
– de exemplu, atunci când un nivel diferit de protecție a privilegiului împotriva autoincriminării a

fost stabilit ținând cont de infracțiuni minore (contravenții, sau așa-numitele "infracțiuni

administrative", în unele sisteme juridice europene), în contrast cu regulile care se aplică la
investigarea infracțiunilor mai grave, sau atunci când un grad mai scăzut de protecție a egalității
părților a fost confirmată în cauzele civile în comparație cu cele penale.
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Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) a elaborat o sinteză a violărilor constatate
de CtEDO în privința Republicii Moldova din momentul aderării la Convenție48.
Începând cu 2010, CRJM a analizat activitatea CtEDO în cauzele moldovenești pentru
fiecare an: 201049, 201150, 201251, 201352, 201453, 201554, 201655, 201756, 201857 și 201958.
Astfel, în perioada 12 Septembrie 1997 – 30 iunie 2020, CtEDO a pronunțat 461 de hotărâri,
în care a constatat 616 violări ale CEDO de către Republica Moldova.
Cel mai des încălcate drepturi sunt:
Dreptul la un proces echitabil (Art.6 CEDO) – 200 de violări (32,5%);



Interzicerea torturii (Art.3 CEDO) – 142 de violări (23%);



Dreptul la libertate şi siguranță (Art. 5 CEDO) – 92 de violări (15%);

D



Sinteza a fost elaborată în baza studierii jurisprudenței CtEDO în cauzele moldovenești

.M

disponibile pe pagina web a CtEDO59. Violările au fost sistematizate într-un tabel, în funcție de
articole și tipuri de violări constatate de CEDO.

În cele ce urmează au fost selectate câteva cazuri relevante subiectului de cercetare, din
perspectiva celor descrise mai sus.

Petrov c. Moldovei (5570/07) 15/05/ 2018 Art. 6 paragraful 1 și 3 (d) CEDO Radierea cererii
de pe rol (lipsa dorinței de a menține cererea pe rol)
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BusinessInvestiții pentru Toți S.A. și Boris Yampolskiy c. Moldovei (45682/07) 02/10/ 2018

Primul reclamant - Art. 6 ș 1 CEDO - fapta imputată nu constituia infracțiune la momentul semnării

contractului; durata procedurilor penale; Al doilea reclamant - Art. 6 ș 1 CEDO - motivarea
insuficientă a hotărârii judecătorești; Ambii reclamanți - art. 1 Prot.1 CEDO - sechestrul îndelungat

al banilor acestora în cadrul urmăririi penale

Popova c. Moldovei (29162/14) 20/11/ 2018 Art. 2 CEDO și Art. 6 ș 1 CEDO - investigarea

defectuoasă a omorului fiicei reclamantei
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Art. 6 § 1 CEDO – casarea unei sentinţe de achitare irevocabile prin recurs în anulare:

Bujniţa (36492/02) 16/01/2007 definitivă 16/04/2007

48

https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/09/CRJM-23ani-CtEDO.pdf
https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/raport.activ_.ctedo_.2010.28.01.2011.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/Raport.activ_.ctedo_.2011.fin_1.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/Raport.activ_.ctedo_.2012.20.02.2013-11.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/07/Hot-CtEDO-2013.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2015/01/05-Nota-Analitica-Ianuarie-2015-1.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2016/01/CRJM-NA-CtEDO-2015-1.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2017/01/NA-CRJM-CtEDO-2016-ro-final-web-1.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2018/01/CRJM-NA-Activitatea-CtEDO-2017.pdf
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https://crjm.org/wp-content/uploads/2019/01/NA-CEDO-2018-fin.pdf
58
https://crjm.org/wp-content/uploads/2020/01/Nota-analitica-CtEDO-2019.pdf
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https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBE
R%22]%7D
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Art. 6 § 1 CEDO – condamnarea reclamantului în recurs fără examinarea directă a probelor:
Popovici (289/04 şi 41194/04) 27/11/2007 definitivă 02/06/2008
Art. 6 § 1 CEDO – condamnarea reclamantului în recurs fără examinarea directă a probelor:
Năvoloacă (25236/02) 16/12/2008 definitivă 16/03/2009
Art. 6 § 1 CEDO – condamnarea reclamanților bazată pe probe obținute prin tortură: Levinţa
(17332/03) 16/12/2008 definitivă 16/03/2009
Art. 6 CEDO – condamnarea penală fără a clarifica discrepanţele esenţiale dintre probele
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acuzării şi fără a combate alibiul reclamantului. Vetrenko (36552/02) 18/05/2010 definitivă
04/10/2010

Art. 6 § 1 CEDO – condamnarea reclamantului fără motive suficiente: Grădinar (7170/02)
08/04/2008 definitivă 08/07/2008: (Speța 5)
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În cazul Grădinaru încălcarea art. 6 § 1 a fost evident. Reclamantul a pretins că procedurile
penale pornite împotriva soţului său nu au fost echitabile. Ea a pretins că, pe parcursul urmăririi
penale şi a judecării cauzei, au fost încălcate peste o sută de prevederi legale diferite, după cum a
fost pe deplin confirmat de către Tribunalul Chişinău.

Guvernul a susţinut că instanţele judecătoreşti naţionale au pronunţat hotărâri motivate
adoptate în urma examinării tuturor probelor din dosar şi a aprecierii depline a circumstanţelor
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cauzei. În opinia lui, Curtea nu poate să ia locul instanţelor judecătoreşti naţionale prin
reexaminarea probelor. Instanţele judecătoreşti naţionale care au examinat cauza lui G. au fost

„independente şi imparţiale” în conformitate cu cerinţele articolului 6 şi au asigurat „egalitatea
armelor” şi alte garanţii procedurale pentru reprezentanţii lui G. B. Aprecierea Curţii 1. Principii
generale

Curtea reiterează că efectul articolului 6 § 1 este inter alia de a impune unei instanţe obligaţia

de a efectua o examinare adecvată a rgumentelor şi probelor, fără a prejudicia aprecierea dată de
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instanţă acestora sau relevanţa acestora pentru decizia acesteia, având în vedere că nu este sarcina
Curţii să examineze dacă argumentele au fost, în mod adecvat, examinate (a se vedea Perez v.
France [GC], nr. 47287/99, § 80, ECHR 2004-I, şi Buzescu v. Romania, nr. 61302/00, § 63, 24

mai 2005).

Aplicarea acestor principii în această cauză. În această cauză, deşi G. a decedat înainte de

reexaminarea cauzei pornite împotriva sa, el a fost găsit vinovat de comiterea crimei de care a fost
acuzat. Curtea are rezerve serioase faţă de un sistem de drept care permite judecarea şi
condamnarea persoanelor decedate, având în vedere imposibilitatea evidentă a unor astfel de

persoane de a se apăra. Totuşi, circumstanţele speciale ale acestei cauze vizează o cerere depusă
de reclamant în calitate de rudă a persoanei decedate şi de reprezentant legal de a continua
procedurile pentru a dovedi nevinovăţia acesteia. Având în vedere această cerere şi constatările
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sale de mai jos, Curtea nu consideră necesar de a decide dacă condamnarea lui G. după moartea
acestuia a constituit în sine o violare a articolului 6 al Convenţiei în această cauză.
După hotărârea CtEDO, CSJ a redeschis în mare parte proceduri naţionale. Toate soluţiile
CSJ sunt compatibile cu hotărârile CtEDO.
Totuşi, uneori motivarea hotărârilor CSJ nu respecta în tocmai poziţia CtEDO exprimată în
hotărâre. Astfel, în cauza Popovici, Plenul CSJ a casat iniţial atât condamnarea, cât şi achitarea
reclamantului, deşi CtEDO s-a referit în hotărârea sa doar la condamnare.

D

În cauza Grădinar, Plenul CSJ a înlăturat condamnarea reclamantului pe motiv că acesta a
fost condamnat după deces. Această motivare nu este conformă cu hotărârea CtEDO, care a
constatat că condamnarea a avut loc în lipsa probelor suficiente.

În aceeaşi cauză Plenul CSJ a respins cererea unei persoane condamnate în baza aceloraşi
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probe în acelaşi dosar cu reclamantul, deşi CPP îi permitea să examineze această cerere (a se vedea
art. 424 alin. 2 CPP). Motivarea Plenului CSJ în hotărârile Popovici şi Grădinar sugerează că CSJ
a încercat să se conformeze hotărârilor CtEDO, însă a dorit să limiteze beneficiile pe care le putea
aduce redeschiderea procedurilor pentru reclamanţi sau terţi. Această abordare este îngrijorătoare
având în vedere că ambele hotărâri au fost adoptate unanim de către Plenul CSJ60.
Ceea ce este important pentru Curte este echitatea procedurilor în ansamblu. În Speța 4 este
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prezent cazul respingerii pretențiilor reclamantului privind inechitatea procedurilor , în temeiul
articolului 35 §§ 3 şi 4 al Convenţiei: ”Reclamantul s-a mai plâns de faptul că instanţele
judecătoreşti care lau condamnat nu au argumentat de ce nu au fost de acord cu constatările din
hotărârea Tribunalului Bălţi din 5 iunie 2001. Curtea consideră acest argument neesenţial.
După casarea acestei hotărâri, a avut loc o rejudecare deplină a cauzei. Toate probele au fost

examinate din nou iar toţi martorii au fost audiaţi repetat. În aceste circumstanţe, nu se poate spune
că instanţele judecătoreşti naţionale erau obligate să aducă motive pentru că s-au abătut de la
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hotărârea din 5 iunie 2001, care era diferită (a se compara cu soluţia diferită din hotărârea Salov
v. Ukraine, nr. 65518/01, §§ 90-92, ECHR 2005-... (extracts)). În lumina celor expuse mai sus,
Curtea consideră că pretenţia reclamantului privind inechitatea procedurilor urmează a fi respinsă,
ca fiind vădit nefondată, în temeiul articolului 35 §§ 3 şi 4 al Convenţiei”.
În cauza Plotnicova c. Moldovei, Curtea a constatat încălcarea articolului 6 ș 3 al Convenţiei

pentru ca instanţele nu au acordat atenţie solicitării reclamantului de a asculta un martor şi pentru
ca procurorul nu a pus la dispoziţia apărării toate materialele anchetei. Astfel, reclamanta, o femeie
de afaceri, a fost acuzată de escrocherie pentru că ar fi imprumutat bani de la patru persoane, bani

Executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Republica Moldova, … = Execution of
judgments of the ECtHR by the Republic of Moldova, 1997-2012 / resp. ed.: Vladislav Gribincea; Centrul de Resurse
Juridice din Moldova. – Ch.: S. n., 2012 (Tipogr. “Imprint Plus”). – 196 p., https://www.zdg.md/wpcontent/uploads/2013/12/Executarea-hotararilor-CtEDO-de-catre-RM-1997-2012.pdf
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pe care nu i-ar fi întors. În cadrul procesului penal, reclamanta a solicitat ascultarea în calitate de
martor a unuia dintre creditorii săi pentru a demonstra că acestuia i-au fost restituiţi banii. Cu toate
acestea, instanţele investite cu judecarea cazului au ignorat solicitarea reclamantei şi nici măcar
nu au adoptat o decizie în privinţa ei prin care să o admită sau să o respingă. În plus, în cadrul
anchetei, organul de anchetă a solicitat o comisie rogatorie din Franţa. Rezultatele obţinute în urma
acestei proceduri erau favorabile reclamantei, însă procurorul nu a considerat de cuviinţă să le
pună la dispoziţia apărării şi nici măcar să le anexeze la dosar. Curtea a reiterat că din motive de
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echitate a procedurii, acuzaţia trebuie să pună la dispoziţia apărării orice piesa probantă fie ea
favorabilă sau nu acuzatului.

În cauza Dan c. Moldovei, reclamantul acuzat de luare de mită, a fost achitat de prima
instanţă. Acuzarea se baza în principal pe declaraţiile unor martori. Ascultând martorii acuzării,
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prima instanţă şi-a exprimat dubii referitor la credibilitatea lor. Cea de a doua instanţa însă, a avut
o altă parere despre credibilitatea martorilor, chiar daca nu i-a ascultat în persoană ci doar le-a citit
depoziţiile.

Prin urmare, Curtea de Apel a casat hotărârea de achitare şi l-a condamnat pe reclamant.
Curtea a considerat că, având în vedere miza mare pentru reclamant, 148 era imperativ pentru
Curtea de Apel să-i asculte din nou pe martorii acuzării, pentru a-şi putea crea o parere despre

ZA

credibilitatea lor. Aprecierea credibilităţii unui martor este o sarcină complexă care, de obicei, nu
poate fi efectuată prin simpla citire a depoziţiilor acelui martor.
Judecatorul trebuie să-l poată observa pe martor, să-i poată vedea reacţiile şi să-i poată pune

intrebări înainte de a-şi crea o parere despre credibilitatea lui. Deoarece Curtea de Apel nu a făcut
acest lucru, Curtea a constat încălcarea articolului 6 ș 1 al Convenţiei.
O problemă oarecum asemănătoare a avut loc în cauza Popovici c. Moldovei, caz în care

reclalmantul a fost achitat în prima instanţă de către Curtea de Apel. Curtea Supremă, judecând
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recursul în ultima instanţă, a casat acea hotărâre şi judecând din nou fondul cauzei l-a condamnat
pe reclamant la detenţie pe viaţă fără nici macăr a-l asculta şi fără a administra probele. Curtea a

considerat că nu era posibil pentru Curtea Supremă să judece fondul cauzei fără a-l asculta pe
acuzat în persoană şi fără a administra probele în prezenţa lui şi, prin urmare, a constatat o încălcare
a articolului 6 ș 1 al Convenţiei.
Un caz clasic de încălcare a articolui 6 îl constituie cauza Ziliberberg v. Moldova, caz în care

reclamantul sancţionat cu amendă pentru săvârşirea unei contravenţii, nu a fost citat, sau mai bine
zis a fost citat cu mare întârziere la şedinţa Curţii de Apel în care s-a examinat şi respins recursul
lui. Curtea a considerat că reclamantul nu putea să-şi pregătească apărarea în condiţiile în care nici
n-a ştiut despre data şedinţei Curţii de Apel şi a constatat încălcarea articolului 6 al Convenţiei.
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În final, o ultimă problemă în baza articolului 6 al Convenţiei constatată de Curte, a fost
încălcarea principiului prezumţiei de nevinovaţie în acelaşi caz Popovici din cauza faptului că pe
durata procesului penal, până la intervenirea unei condamnări a reclamantului, Procurorul General
a dat un interviu în care l-a numit pe reclamant cap al unei organizaţii criminale. Curtea a
considerat că o asemenea declaraţie făcută de o persoana cu o asemenea funcţie constituia o
declaraţie de vinovăţie a reclamantului care încuraja publicul să creadă în vinovăţia lui şi influenţa
instanţa.
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Problema o constituie dacă infracțiunea este definită de către sistemul juridic intern ca fiind
de ordin penal, disciplinar sau ambele cazuri (Engel). O clasificare internă clară în sfera penală
prezintă în mod automat cazul în temeiul domeniului de aplicare al articolului 6 la acest capitol;
cu toate acestea, lipsa unei astfel de clasificări comportă doar o valoare relativă, astfel că criteriile
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de ordinul doi și trei devin mult mai eficiente (Weber c. Elveției, paragraful 32-34). În cazul în
care dreptul intern nu este transparent asupra acestui aspect - la fel ca în cazul Ravnsborg c. Suediei
(paragraful 33), pe când problema a apărut cu privire la caracterizarea internă a unei amenzi
aplicate pentru declarații nefondate în instanța de judecată de către un participant la procedurile
civile - devine inevitabilă doar analiza criteriilor de ordinul doi și al trei.

Stabilirea tipul infracțiunii, este o sarcina mai grea decât prima - clasificarea în dreptul intern
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(Weber, paragraful 32). Acest fapt presupune o comparație a dreptului intern și a domeniului său
de aplicare cu altele, compararea infracțiunilor din acel sistem juridic (Engel, paragraful 80-85).
Dispozițiile interne care vizează pedepsele pentru o anumită infracțiune sunt, în principiu,

de natură "penală"; în unele cazuri, cu toate acestea, scopul pedepsei poate coexista cu scopul
disuasiv: ambele obiective pot fi prezente, și prin urmare, nu se exclud reciproc (Öztürk c.

Germaniei, paragraful 53).

În cazul în care legea își propune să prevină o infracțiune comisă de către un anumit grup
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sau categorie de persoane (soldați, prizonieri, medici, etc.), există o probabilitate mare ca aceasta
să fie considerată ca fiind de ordin disciplinar și nu intră sub incidența articolului 6 (Demicoli c.
Maltei, paragraful 33).
În timp ce Curtea a recunoscut avantajele de dezincriminare a unui comportament - cum ar

fi infracțiuni minore de trafic - care nu implică deschiderea unui dosar penal pentru infractor și

ușurează sistemul de administrare a justiției cu mai puține cazuri importante, statele sunt protejate
prin articolul 6 de la privarea arbitrară a infractorilor minori de la garanțiile procedurale ample
care ar trebui să se aplice în cazurile de ordin "penal" (Öztürk).
Pedeapsa trebuie să comporte, mai degrabă, un caracter punitiv decât să devină pur și simplu

un mijloc de intimidare pentru a fi clasificată drept "penală"; având în vedere caracterul punitiv al
pedepsei implicate, posibilul grad de severitate (suma) al pedepsei devine irelevant (Öztürk). O
60

pedeapsă constituind privarea de libertate drept sancțiune, chiar și pentru o durată relativ scurtă,
cataloghează aproape în mod automat acțiunea drept "penală". În Zaicevs c. Letoniei (paragraful
31-36) trei zile de "detenție administrativă" pentru sfidarea curții a fost considerată drept
infracțiune în domeniul penal (a se vedea, de asemenea, Menesheva c. Rusiei, paragraful 94-98).
În concluzie, În esenţa sa, dreptul la un proces echitabil este un drept fundamental al
persoanei, căruia îi corespunde obligaţia corelativă a statului ce constă în abţinerea de la orice
mijloace sau forme de îngrădire a exerciţiului acestui drept. Modalităţile concrete de manifestare
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ale obligaţiei generale de abstenţiune ale statului sunt mutiple. Importantă este cunoaşterea
conţinutului noţiunilor incidente şi conexe dreptului la un proces echitabil, care a fost precizat în
jurisprudenţa fostei Comisiei şi Curţii Europene a Drepturilor Omului. Întrucât Convenţia nu este
un document politic, ci unul juridic, parte integrantă a dreptului intern moldovenesc, conţinul
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drepturilor omului, precizat de jurisdicția de la Strasbourg, constituie „standarde internaţionale”
pe care Republica Moldova şi le-a asumat, iar practica judicară națională de acum încolo trebuie

TE
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să acorde o atenţie sporită jurisprudenţei Curţii.
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CAPITOLUL III. FORȚA JURIDICĂ A UNEI HOTĂRÂRI
JUDECĂTOREȘTI ÎN PROCESELE PENALE DIN PERSPECTIVA
ECHITĂȚII PROCESULUI PENAL
3.1. Probleme ale „stabilității” unei hotărâri judecătorești. Calitatea hotărârii judecătorești
din perspectiva echității procesului penal.
Valorile umane au sens doar în contextul vieții umane. Ne fundamentăm deciziile și
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idealurile etice în nevoia și preocuparea noastră umană. Acest lucru se datorează faptului că toate
filozofiile și religiile pe care le cunoaștem sunt create de oameni și nu pot, în final, să evite
părtinirea încorporată a unei perspective umane. Această perspectivă umană ne limitează la
modurile umane de a înțelege lumea.
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Nici justiția nu poate fi percepută decât în sfera umanului. Atunci când rațiunea este
abandonată, nu există „curte de apel” în care să poată fi soluționate diferențele de
opinie. Cunoașterea umană nu este perfectă. Recunoaștem că instrumentele pentru testarea
cunoașterii - simțurile umane și rațiunea umană - sunt vulnerabile. Din acest punct de vedere,
oricare raționament trebuie argumentat și motivat.

Prin urmare, a fundamenta o poziție idealistă privind o justiție divină și universală ar
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presupune o eroare de judecată (umană). În cazul justiției, mai mult decât în alte domenii,
scepticismul absolutismului și a adevărului absolut este o greșeală fundamentală. Acest lucru se

datorează faptului că valorile noastre se bazează pe nevoile, interesele și dorințele noastre, care,
ele însele, se referă adesea la o perspectivă idealistă asupra comunităților sociale.
Legalitatea procesului penal este asigurată în toate fazele procesului penal, deci atât în faza

de urmărire penală cât şi în faza camerei preliminare, a judecăţii şi a executării hotărârilor penale,
precum şi în cea post-executorie. Totuși, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de
condamnare, persoana este considerată nevinovată.
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Înscrierea acestui principiu în legislaţiile lumii este expresia superiorităţii acelor concepţii

criminologice care consideră că nu există criminali înnăscuţi, iar criminalitatea este rezultatul
acţiunii mai multor factori de natură economică, socială, politică, biolgică, etc. Vinovăţia se

stabileşte aşadar în cadrul unui proces, cu respectarea garanţiilor procesuale, iar simpla învinuire
ori inculpare nu înseamnă şi stabilirea vinovăţiei. În dreptul nostru, suspectul sau inculpatul nu
trebuie să-şi dovedească nevinovăţia, iar sarcina probei revine organelor judiciare. Până la
adoptarea unei hotărâri penale definitive de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei,
amânarea aplicării pedepsei sau încetare a procesului penal, inculpatul are statutul de persoană
nevinovată.
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Orice îndoială se interpretează în favoarea învinuitului sau inculpatului conform principiului
“in dubio pro reo”, iar în caz de îndoială ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunţe
o soluţie de achitare. După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, prezumţia de
nevinovăţie va fi răsturnată cu efecte “erga omnes” (faţă de oricine).
Dreptul la un proces echitabil, care include și accesul liber la justiție și prezumția
nevinovăției, este unul din drepturile cu cea mai largă aplicare și cea mai mare jurisprudență
dezvoltată de CtEDO.
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Aflarea adevărului în procesul penal presupune ca între concluziile la care ajung organele
judiciare şi realitatea obiectivă să existe o concordanţă deplină. Pentru a ajunge la adevăr, în cursul
procesului penal trebuie desfăşurate activităţi de cercetare a faptelor, a împrejurărilor în care
acestea sau săvârşit precum şi a persoanelor implicate.
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A afla adevărul într-o cauză penală înseamnă a stabili dacă fapta există, de cine a fost
săvârşită şi în ce împrejurări, dacă întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni şi dacă
autorul ei răspunde penal pentru fapta săvârşită.

Aprecierea probelor este guvernată de principiul liberei aprecieri a probelor de către organele
judiciare, neavând o valoare dinainte stabilită prin lege. Instanţa poate pronunţa condamnarea unui
inculpat numai atunci când are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială
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rezonabilă. Hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării
pedepsei nu se poate baza într-o măsură determinantă numai pe declaraţiile investigatorului, ale
colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi. Uneori însă, activitatea de aflare a adevărului prin probe
poate cunoaşte momente când se ajunge la o situaţie de îndoială. Când îndoiala care rezultă din
probe nu poate fi înlăturată, se va face aplicarea regulii “in dubio pro reo”, adică orice îndoială
este interpretată în favoarea învinuitului sau inculpatului61.
Din punct de vedere filosofic, adevărul reprezintă reflectarea justă, verificată prin practică a
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obiectelor şi fenomenelor din natură şi societate, existente în afara conştiinţei şi independent de
ea. În procesul penal, organele judiciare sunt ţinute să procedeze la aflarea adevărului şi la
înlăturarea erorilor în cadrul limitat al faptelor şi împrejurărilor care fac obiectul probaţiunii.
Pentru aceasta trebuie stabilită procedura adecvată pentru a se asigura organelor judiciare
posibilitatea ca prin respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, să ajungă cu ajutorul
probelor la adevăr.

Juriștii sunt dedicați anchetei libere, care văd valoarea reală a sistemelor sociale existente și

care promovează sau ar trebui să promoveze libertatea și echitatea în comunitate, și nu doar din

Vîzdoagă T. Esența, structura și importanța acuzării. În: Analele Științifice ale Universității de Stat din Moldova.
Științe juridice. Probleme actuale ale jurisprudenței: realizări și perspective. Serie nouă nr.6. Chișinău, 2002.
pag.317-327
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perspectiva prezentului, ci și din perspectiva viitorului. O justiţie independentă, imparţială,
eficientă şi integră reprezintă un parametru de bază a unui stat de drept democratic. O funcţie
importantă în acest sens revine judecătorilor.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului constituie o referinţă fundamentală a drepturilor
şi libertăţilor omului. În Declaraţie se arată că baza libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume este
recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi
inalienabile. Aceasta îşi propune să creeze o lume a libertăţii şi demnităţii care trebuie să aparţină
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tuturor oamenilor, indiferent de religie, rasă sau sex. În temeiul Declaraţiei s-au elaborat pacte,
tratate, convenţii şi constituţii. Atât Declaraţia, cât şi Constituţia, obligă autorităţile, mai ales
justiţia şi implicit justiţia constituţională, la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale,
printre care şi acele drepturi şi libertăţi prin intermediul cărora se asigură neatingerea laturii
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spirituale a personalităţii uname. 62

Practica judiciară este uniformă dacă este constantă, omogenă şi lipsită de diferenţieri.
Termenul uniform explică că un fenomen juridic devine uniform dacă este la fel, este constant,
lipsit de variații. Astfel, Judecătorul este obligat să cunoască practica judecătorească uniformă.
Potrivit art.15 alin.(1) lit.c) din Legea nr.544/1996, judecătorii sunt obligaţi ... să respecte întocmai
cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei şi să asigure interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei.
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Curtea Constituţională în Hotărârea sa nr.28/2010 s-a referit la sintagma „interpretarea şi

aplicarea neuniformă a legislaţiei” prevăzută anterior în art.22 alin.(1) lit.b) din Legea nr.544/1995
și a reţinut că doar o instanţă superioară poate să se pronunţe dacă judecătorul a aplicat sau nu
neuniform legislaţia. Trebuie de menţionat că „practica judiciară uniformă” include nu doar
practica instanţelor naţionale, dar şi practica instanţelor internaţionale de aplicare a normelor
convenţiilor (tratatelor) la care Republica Moldova este parte. În situaţia în care pracica
judecătorească este uniformă, adică există o jurisprudență bine stabilită, aceasta trebuie urmată în
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cauzele viitoare.

Totuși, în ultimele decenii, relația dintre cele trei ramuri ale guvernului în stat (executiv,

legislativ și judiciar) a suferit schimbări semnificative. În primul rând, puterea executivă și
legislativul au devenit mai interdependente. Au fost reduse posibilitățile de aducere a puterii
executive în justiție de către puterea legislativă. S-a schimbat și rolul sistemului judiciar.
Volumul cauzelor și numărul de legi aplicate de instanțe au crescut semnificativ. Datorită

creșterii accentuate a sferei puterilor puterii executive, numărul de plângeri împotriva acțiunilor
sale în instanță a crescut. A apărut o tendință negativă asociată acțiunilor puterii executive care
vizează mutarea responsabilității și luarea deciziilor adecvate asupra sistemului judiciar.
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Renucci J.-F., Tratat de drept european al drepturilor omului, Ed. Hamangiu, București, 2009, p. 26.
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Cauzele penale trebuie să fie soluţionate cât mai repede posibil, menţinând totodată
standarde înalte de echitate şi justeţe. Estimarea eficienţei instanţei de judecată este o misiune
dificilă, și prevede numeroase analize63. De exemplu, instanța trebuie să examineze toate cauzele
pe care le primește, dar ca și regulă ne așteptăm ca instanța de judecată să ofere mai mult timp și
resurse pentru examinarea unor cauze complexe de omor sau unor litigii de rezonanță în
comparaţie cu contravențiile rutiere de rutină sau cauze simple de furt sau pungășie.
Instanța judiciară a devenit copleșită în contextul luării deciziilor în cazurile în care nu există
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litigii reale, dar există dorința unei părți de a emite o hotărâre judecătorească adecvată care să
confirme fie un drept, fie o obligație.

Schimbarea rapidă a legislației poate intra în conflict cu principiul securității juridice.

Prin urmare, reprezentanții sistemului judiciar se confruntă cu critici neconstructive ale
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reprezentanților puterilor executive și legislative, care aduc discuția deciziilor judiciare, chiar și
uneori nu în forță juridică, pe planul public, subminând încrederea publicului în instituțiile
sistemului judiciar.

În situația actuală, sistemul judiciar este obligat să rezolve relațiile dintre două ramuri ale
guvernului și, uneori, chiar trei. Este clar că în orice stat democratic există o anumită tensiune
socială între ramurile guvernamentale. Este normal ca fiecare forță să acționeze ca o constrângere
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asupra celeilalte, menținând un echilibru echitabil adecvat.

Legiuitorul și executivul trebuie să recunoască funcția constituțională legitimă a sistemului

judiciar și să îi ofere resurse suficiente pentru a-și îndeplini funcțiile.
Pilonii unei justiţii profesioniste, competente, eficiente şi prietenoase sunt cei trei „i”:

independenţa, imparţialitatea şi integritatea. Printre preocupările judecătorilor şi procurorilor
vizând independenţa justiţiei, imparţialitatea magistratului şi integritatea puterii judiciare, trebuie
să se numere analizarea şi însuşirea standardelor internaţionale privind conduita judiciară.
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Fiecare judecător îşi poate alege propriul stil şi propria structură sau se poate baza în acest

sens pe modelele standardizate, dacă există. CCJE recomandă ca autorităţile judiciare să instituie
culegeri de bune practici pentru a facilita redactarea hotărârilor.” Condiția dată este îndreptată spre
atingerea unui nivel înalt al calității actului justiției. Pornind de la cele menționate considerăm că
față de hotărârea judecătorească sunt impuse ur- mătoarele șase condiții de fond: legală, întemeiată,

certă, deplină, necondiționată, clară și motivată în cazul când urmează a fi întocmi- tă hotărârea

integrală.

În primul rând, prin hotărâre urmează a fi aplicate corect normele dreptului material.

Hotărârea va fi considerată legală dacă a aplicat legea care trebuia să fie aplicată, nu a aplicat o
Hriptievschi Nadejda, Gribincea Vladislav, CRJM, Studiu cu privire la optimizarea hărții judiciare din Republica
Moldova, http://autorew.club/wp-content/uploads/2020/09/2014-Studiu-Optimiz-HartaJud-MD_ro-web.pdf
63
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lege care nu trebuia să fie aplicată, a interpretat corect legea, a aplicat corect analogia legii sau
analogia dreptului și nu a aplicat o lege care a fost declarată neconstituțională.
În al doilea rând, hotărârea judecătorească va fi legală dacă la adoptarea ei au fost respectate
normele de procedură penală, care reprezintă cel de-al doilea component al condiției legalității
hotărârii judecătorești.
Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii judecătoreşti este una din cele mai importante,
întrucât în cadrul acesteia se sintetizează toate operaţiile care determină elaborarea celui mai

D

important act procedural.

Pentru înțelegerea exigenței temeiniciei hotărârii judecătorești, trebuie să pornim de la aceea
că această nu înseamnă ,,adevăr obiectiv” în sine. Certă este acea hotărâre în care se determină
precis dacă există sau nu dreptul care se cere a fi apărat sau obligaţia care se cere a fi realizată.

.M

Hotărârea trebuie să conţină un răspuns clar la întrebările: cui aparţine dreptul şi cine este
purtătorul obligaţiei; care este conţinutul lor concret?

Hotărârea judecătorească trebuie să conţină o soluţie clară atât pentru subiecţii raportului
material litigios, pentru ceilalţi participanţi la proces, cât şi pentru toate autorităţile publice,
asociaţiile obşteşti, persoanele oficiale, organizaţiile şi persoanele fizice care trebuie să respecte şi
să nu încalce respectiva hotărâre judecătorească. O hotărâre judecătorească care nu este certă nu

ZA

poate fi executată şi, respectiv, caracterul obligatoriu al acesteia nu este realizabil.
Deplină este considerată hotărârea care dă răspuns la toate pretenţiile înaintate în acţiunea

iniţială şi cea reconvenţională. Instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor
înaintate de reclamant. Dacă reclamantul şi-a susţinut pretenţiile formulate în cererea de chemare
în judecată sau ulterior în cereri suplimentare prin administrarea de probe, instanţa, apreciind
probele respective, va trebui să dea răspuns dacă admite sau nu pretenţiile formulate. Dacă instanţa
care a soluţionat litigiul nu a indicat suma adjudecată, bunurile ce urmează a fi remise sau acţiunile

TE

pe care pârâtul trebuie să le îndeplinească, hotărârea nu este completă şi instanţa va trebui să
rectifice această scăpare64.
Necondiționată este hotărârea a cărei executare nu depinde de îndeplinirea anumitei condiții.

De altfel, hotărârea ar fi imposibil de executat. Dacă raportul obligațional deferit judecății a fost
afectat de o condiție până a fi soluționată cauza civilă, atunci prin hotărârea judecătorească,
instanța de judecată va dispune executarea obligației liberă de condiția existentă anterior.
Clară este hotărâra judecătorească care e inteligibilă, redactată într-un limbaj clar şi simplu,

fiind înțeleasă atât de părți, cât de public. Deși în actul de dispoziție al instanței de judecată sunt
utilizați termeni juridici, aceasta nu eliberează instanța de judecată de a întocmi hotărârea

Belei Elena, Exigenţe faţă de hotărârea judecătorească, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/9195_Exigente%20fata%20de%20hotarirea%20judecatoreasca.pdf
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judecătorească într-un limbaj clar. Dacă dispozitivul hotărârii nu este clar, fiind necesare explicații
referitoare la sensul, extinderea lui, atunci participanții la proces sunt în drept de a solicita
explicarea hotărârii.
Condiția motivării hotărârii judecătorești este enunțată și de Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) în punct. 35 al Avizului său cu nr. 11 din 18.12.2008 privind
calitatea hotărârilor judecătorești: ,,motivaţia permite nu numai o mai bună înţelegere şi acceptare
a hotărârii de către justiţiabil, ci este mai ales o garanţie împotriva arbitrarului. Pe de o parte, ea
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obligă judecătorul să distingă mijloacele de apărare ale părţilor şi să precizeze elementele care îi
justifică decizia şi o fac să fie conformă legii şi, pe de altă parte, ea permite o înţelegere a
funcţionării justiţiei de către societate”.

De asemenea, s-a menționat că motivaţia nu trebuie neapărat să fie lungă. Trebuie găsit un

.M

echilibru just între formularea scurtă şi buna înţelegere a hotărârii. Motivarea hotărârii
judecătorești reprezintă o condiție de sine stătătoare în raport cu exigența legalității și temeiniciei
hotărârii. Motivarea reprezintă reflecția activității logice de gândire a instanței de judecată la
realizarea întru-un act con- cret de dispoziție judecătorească a condițiilor legalității și temeiniciei.
Prin urmare, legalitatea și temeinicia vor avea particularități corespunzătoare numai atunci, când
în condițiile date va fi clar reflectat algoritmul raționamentului acestora.

ZA

Respectivul algoritm al activității gândirii judiciare privitor la problemele aplicării dreptului,

a elucidării circumstanțelor pricinii, a aprecierii probelor și reprezintă această calitate (condiție) a
hotărârii judecătorești cum este motivarea ei.

Simpla corespundere a circumstanțelor pricinii cu concluzia instanței de judecată, ar putea

indica asupra temeiniciei hotărârii judecătorești și nu la o motivare suficientă. La momentul actual
normele juridice în vigoare în multe privințe conțin elemente discreționare, care permit instanței

de judecată de a examina cauza civilă la libera sa discreție, ceea ce dă o importanță deosebită
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motivării hotărârii judecătorești.

De aceea este de remarcat că semnificația motivării hotărârii judecătorești crește în legătură

cu lărgirea sferei și nivelului discreției instanței de judecată, când instanța de judecată adoptă
hotărârea potrivit normelor cu elemente relativ determinate sau chiar nedeterminate.
Or, acesta este specificul dirijării comportamentului uman actual prin reglementări cât mai

generale.

Condiția motivării hotărârii a fost statuată în jurisprudența CtEDO (Hotărâre CtEDO Van

den Hurk împotriva Olandei din 19 aprilie 1994, Hotărâre CtEDO Boldea împotriva României din
15 februarie 2007). Motivaţia trebuie să exprime respectarea de către judecător a principiilor

enunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în special respectarea drepturilor la apărare
şi dreptul la un proces echitabil). Atunci când hotărârile provizorii pot afecta drepturile persoanei
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sau bunurilor (de exemplu dreptul de încredinţare provizorie a unui copil, sechestrul asupra
bunului imobil sau asupra mijloacelor bănești din conturilor bancare), se cere o motivaţie adecvată.
Astfel, hotărârii judecătorești îi revine un rol de apărare a drepturilor, libertăţilor şi
intereselor ocrotite de lege, precum şi un rol educativ, din moment ce ea impune respect tuturor,
astfel încât se consolidează conştiinţa juridică şi încrederea oamenilor în justiţie65.
Doctrina românească consideră hotărârea judecătorească o operaţiune logică şi în acelaşi
timp un act de voinţă. Operaţiunea logică concretizată în cadrul unei hotărâri este rezultatul unui

D

efort intelectual făcut de către judecător care trebuie să se conformeze legilor logicii în cadrul
examinării circumstanţelor de fapt ale pricinii civile. Aprecierea probelor administrate în cadrul
unui proces este de neconceput fără logică, altfel am putea avea concluzii greşite. Însă, nu doar
logica este necesară pentru a formula o soluţie justă. Judecătorul trebuie să aplice legea în privinţa
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faptelor stabilite în cadrul pricinii, iar aceasta nu poate fi făcută decât prin acte de voinţă.

Astfel, autoritatea judecătorească este chemată să asigure transformarea normelor juridice
abstracte în drepturi şi obligaţii reale. Manifestându-se prin decizii concrete de caz pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitime, puse în obligaţie de a aprecia ce este just sau injust, licit sau
ilicit, justiţia reclamă de la judecător competenţă, diligenţă, o pregătire şi o muncă intelectuală
deosebită66.

ZA

Judecătorul nu exprimă propria voinţă, dar voinţa fixată prin lege şi trebuie să se asigure că

legea este corect aplicată67.

În elaborarea actelor de aplicare, magistraţii trebuie să înlăture tot ceea ce este vag şi

nedeterminat, ceea ce este subiectiv (în limita posibilităţilor), rămânând doar la date verificate şi

confirmate68.

În opera sa, Aristotel identifică două tipuri de justiţie: justiţia echitabilă şi cea distributivă.

Justiţia distributivă este justiţia care se aplică la distribuirea a tot ceea ce poate fi împărţit între

TE

membrii unei societăţii. Justiţia echitabilă este cea care se aplică relaţiilor de schimb şi are scopul
de a face egale lucrurile care se supun schimbului. Drept principiu al justiţiei distributive serveşte
împărţirea favorurilor după meritele fiecăruia, adică proporţional investiţiei sau aportului făcute

de către subiect. Astfel justiţia urmăreşte că în tratamentul dintre oameni să fie exclusă orice
disparitate care nu ar fi fondată pe consolidarea drepturilor fiecăruia, astfel ca prescripţiile
dreptului pozitiv sunt supuse controlului justiţiei. În ipoteza în care apar legi injuste se impune

Belei E. Exigenţe faţă de hotărârea judecătorească. În: Revista Institutului Naţional al Justiţiei, nr.1-2,
2008, p. 91.
66
Stroe, Constantin. Reflecţii filosofice asupra dreptului. – Bucureşti: Lumina Lex, 1998, p.262
67
Recomandarea nr.R(94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la
independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, Principiul V, Responsabilităţile judecătoreşti.
68
Avizul nr.7 (2005) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind „Justiţia şi Societatea”,
Strasbourg, 25 noiembrie 2005, par.60.
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schimbarea lor, eventual a ordinii existente, atunci când aceasta este un obstacol definitiv în
realizarea justiţiei.
La distanță de 1500 de ani, Hegel menţiona în acest sens că exerciţiul justiţiei trebuie
considerat deopotrivă ca datorie şi ca drept al puterii publice69.
Aşadar, echitatea reuneşte „într-o unitate organică toate componentele unei bune
administrări a justiţiei”, guvernând toate fazele procedurii civile, începând cu cererea introductivă
de instanţă şi terminând cu executarea efectivă a hotărârii judecătoreşti obţinute, indiferent de
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natura sau de gradul jurisdicţiei, ori de natura litigiului dedus judecăţii. Evaluată în această manieră
echitatea semnifică „mai mult decât justă proporţie între părţile din proces, şi anume ea mai
semnifică corectitudine, imparţialitate, obiectivitate, loialitate, activism judiciar – cumpătat şi
nepărtinitor, persuadarea părţilor cu privire la legalitatea şi temeinicia judecăţii, cultivarea
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încrederii în justiţie, pe scurt, o democraţie procedurală autentică”70.

Cu certitudine, nerealizarea acestor exigenţe impun anumite reacţii care pot fi de ordin etic,
disciplinar, civil, contravenţional sau chiar penal.

A califica fapta judecătorului ca fiind aplicare cu intenţie a normei legale contrar practicii
judiciare uniforme nu trebuie demonstrată, or, în temeiul art.15 din Legea nr.544/1996, se prezumă
că judecătorul cunoaşte practica judiciară uniformă, respectiv, îşi dă seama că aplică norma altfel

ZA

decât este stabilit în actele emise de CSJ sau ale instanţelor internaţionale prevăzându-i, dorindu-i
sau acceptându-i efectele.

Din anul 2013 în Republica Moldova, a fost inițiată o serie de investigații penale în privința

judecătorilor, inclusiv pentru acte de corupție. De exemplu, în anii 2014 și 2015, Centrul Național
Anticorupție a investigat 17 judecători. Dintre aceștia, doar opt au fost deferiți justiției, unii pentru
infracțiunea controversată de emitere a unui act judecătoresc contrar legii. În anul 2016, Centrul
Național Anticorupție a investigat 21 de judecători, inclusiv 16 în legătură cu dosarul privind
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Laundromatul rusesc71.

Legea cu privire la statutul judecătorului prevede că anchetele penale împotriva judecătorilor

pot fi inițiate numai de către procurorul general, cu acordul CSM.72 În termeni generali, nu există
nicio interdicție împotriva urmăririi penale a judecătorilor în aceleași condiții ca și a celorlalte
persoane, cu condiția ca ea să nu se efectueze într-un mod care subminează independența
judecătorului în cauză.
Magna carta a judecătorilor afirmă că „pentru fapte legate de atribuțiile sale, dar care nu sunt

comise cu intenție, nu poate fi antrenată responsabilitatea penală a judecătorului. [...] Erorile
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Principiile filozofiei dreptului. – Bucureşti: Editura IRI, 1996, p.219
Aristotel, Etica Nicomahică, V, I, 1129b; 1130a; Ed. IRI, Bucureşti, 1998, pp. 106-107.
71
Centrul Național Anticorupție, raport de activitate pentru 2016, disponibil în limba română la www.cna.md.
72
Legea cu privire la statutul judecătorului, nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, articolul 19, alineatul (4).
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judiciare trebuie remediate în cadrul unui sistem adecvat de căi de atac” 73. Recomandarea
Consiliului Europei cu privire la judecători afirmă că „Nu poate fi antrenată răspunderea penală a
unui judecător pentru modul de interpretare a legii, apreciere a faptelor sau evaluare a probelor, cu
excepția cazurilor de rea-credință”74.
Totuși, au fost câteva cazuri de judecători supuși urmăririi penale pentru infracțiunea de
„pronunțare a unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii”, în baza articolului 307
al Codului penal. Constituționalitatea acestei infracțiuni penale a fost susținută de Curtea
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Constituțională la 28 martie 2017. Curtea Constituțională și-a bazat hotărârea pe interpretarea
restrictivă a infracțiunii, accentuând faptul că judecătorul poate fi urmărit penal „doar în baza unor
probe incontestabile, care ar demonstra intenția judecătorului în emiterea actului judecătoresc
contrar legii”75.
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Hotărârea Curții Constituționale a urmat după un aviz al Comisiei de la Veneția, emis la
cererea Curții Constituționale, în care se afirma că astfel de infracțiuni erau posibile doar „în cazul
de rea intenție și, posibil, neglijenței grave [și că] judecătorii nu ar trebui să fie trași la răspundere
pentru erori judiciare care nu presupun rea-credință și din cauza diferențelor de interpretare a legii.
Remediul principal pentru astfel de erori este procedura de apel76.

De exemplu, a începutul anului 2017, judecătorul Dorin Munteanu a fost supus urmăririi

ZA

penale cu acordul CSM pentru faptul că respinsese cererea procurorului de a prelungi arestul
preventiv în cazul unui inculpat77. În Hotărârea din 27 iunie 2017, Curtea Constituțională a declarat
neconstituționale prevederile conform cărora CSM nu are obligația de a examina calitatea și

autenticitatea materialelor prezentate de organele urmăririi penale atunci când își dă acordul pentru
pornirea urmăririi penale în privința judecătorilor. În decembrie 2017, Curtea Supremă a respins
apelul judecătorului Munteanu împotriva hotărârii CSM, prin care acesta își dădea acordul pentru
pornirea urmăririi penale în privința lui.
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Una dintre cele mai des discutate teme privind calitatea actelor de justiție ale judecătorilor

ține de competența acestora. Prin competenţa judecătorului se înţeleg aptitudinile profesionale,

cunoştinţele şi experienţa practică necesară pentru a face acte de justiţie eficiente. Incompetenţa
profesională înseamnă contrariul, adică lipsa acestor aptitudini, implicit, necunoaşterea legislaţiei
materiale şi procesuale, dar şi a practicii judiciare78. Semne ale incomptenţei grave a judecătorului

Carta universală a judecătorului, articolul 10; Declarația lui Singhvi, articolul 20.
Recomandarea Consiliului Europei nr.(2010)12, paragraful 68.
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poate fi numărul mare de anulări ale hotărârilor şi sentinţelor, precum şi numărul mare de dosare
restante pe care judecătorul nu reuşeşte să le examineze sau are frecvente tergiversări.
Pentru a califica fapta judecătorului că fiind cu rea-voință, autorul unei sesizări va trebui să
demonstreze că judecătorul a aplicat cu intenţie norma legală contrară practicii judiciare uniforme
şi că acesta a dat dovadă de atitudine ostilă faţă de unii din participanţii la proces, şi, știind că
aplică legea în mod necorespunzător, doreşte să facă cuiva rău. Altfel spus, judecătorul încalcă cu
bună ştiinţă normele de drept material sau procesual, urmărind sau acceptând vătămarea unei
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persoane sau creându-i obstacole în realizarea dreptului. Ca probe ale relei-credinţe ar putea servi
chiar propria practică a judecătorului care în situaţii similare a procedat altfel.

Neglijenţa gravă se va demonstra atunci când judecătorul neconsideră din culpă, în mod
grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept material şi procesual. Pentru a califica fapta
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judecătorului ca fiind neglijenţa gravă admisă în mod repetat trebuie să se demonstreze că
judecătorul dă dovadă de atitudine nepăsătoare la îndeplinirea unei obligaţii de serviciu, atitudine
care denotă lipsă de atenție şi de interes faţă de ce se va întâmpla în continuare.
Conform Notei informative79 Asigurarea calității hotărârilor judecătorești reprezintă una din
sarcinile principale ale judecătorilor în procesul de înfăptuire a justiției și constituie o garanție a
dreptului la un proces echitabil, garantat de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
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Potrivit standardelor internaționale în domeniu [Opinia nr.11(2008) a Consiliului Consultativ al
Judecătorilor Europeni (CCJE) privind calitatea hotărârilor judecătorești; Avizul nr.7(2005) al
CCJE] pentru a fi de o înaltă calitate, o decizie judecătorească trebuie să fie percepută de către
părți și de societate în general ca fiind rezultatul unei aplicări corecte a normelor legale, al unei
proceduri echitabile și al unei evaluări factuale corespunzătoare. Pentru a corespunde criteriilor de
calitate, o hotărâre judecătorească trebuie (1) să fie motivată suficient, cu excepția cazurilor în
care, potrivit legii, hotărârea nu cuprinde partea de motivare; și (2) să fie redactată într-o manieră
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clară.

Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții Europene, ce reflectă principiul de bună

administrare a justiției, actele judecătorești ale instanțelor naționale trebuie să fie motivate. În
jurisprudența sa Curtea Europeană a instituit testul de „claritate” a hotărârii judecătorești, potrivit
căruia o hotărâre judecătorească poate fi considerată motivată suficient dacă părțile pot înțelege
motivele pe care se întemeiază actul de justiție, astfel încât să fie în măsură să prezinte
contraargumente în instanțele superioare.

NOTA INFORMATIVĂ la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative,
http://www.justice.gov.md/public/files/noutati/L_Nota_informativ.pdf
79
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Judecătorii din instanțele de nivelul unu și doi au putea avea mai mult timp la dispoziție
pentru a întocmi hotărârile integrale și pentru a emite deciziile motivate. Modificările legislative
sunt propuse la Codul de procedură civilă80, Codul administrativ81 și Codul de procedură penală82.
În cazul dosarelor penale, hotărârea motivată va trebui, la fel, pronunțată într-un termen de
până la 45 zile. În prezent, art. 338 alin (3) prevede un termen de 30 zile.
Potrivit autorilor, modificările au ca scop efectivă a actului de justiție prin îmbunătățirea
calității motivării actelor judecătorești finale și de dispoziție emise în special de judecătorii și
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curțile de apel.

3.2. Limitele forței juridice a unei hotărâri judecătorești și limitele rolului judecătorului în
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cadrul procesului penal

În sistemul subiecților procedurilor penale, instanța ocupă o poziție excepțională, deoarece
doar organul de stat este cel care administrează justiția. Se presupune că, luând în considerare și
soluționând conflictele juridice apărute, instanța (judecătorul) protejează dreptul încălcat și îl
restabilește prin aplicarea legii, iar toate activitățile sale se bazează pe prevederile art. 6 din Codul
de procedură penală al Republicii Moldova.
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Funcționarea corectă a instanțelor pentru administrarea justiției este acceptată pe bună

dreptate ca normă. De aceea, atunci când i-au o decizie judecătorească, oamenii sunt încrezători
că litigiul lor de fond a fost soluționat în conformitate cu legea, în conformitate cu toate regulile și
principiile procedurilor judiciare. Decizia instanței este un fel de „rezultat” al soluționării litigiului

și este obligatorie pentru toate persoanele.

Există, de asemenea, problema asigurării unui echilibru rezonabil între stabilitatea și

certitudinea raporturilor juridice stabilite de instanță în domeniul circulației civile și protecția
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drepturilor subiecților acestora împotriva unui act judiciar eronat care a intrat în vigoare juridică.
Practica judiciară prioritizează adesea stabilitatea în detrimentul protecției drepturilor, chiar

și în cazurile în care se relevă o eroare judiciară semnificativă care denaturează însăși esența
justiției. Aceste probleme afectează în mod semnificativ adoptarea unei decizii legale și întemeiate
de către instanțe, acestea sunt cele mai amenințătoare pentru emiterea legală a deciziilor

judecătorești de către instanțe, motiv pentru care este necesar să se reglementeze în mod legislativ
nu numai răspunderea disciplinară a judecătorilor pentru birocrația nejustificată, ci și consolidarea
responsabilității (până la penal).

Codul de procedură civilă, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro
Codul administrativ, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122610&lang=ro
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Codul de procedură penală, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123539&lang=ro
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Din punctul de vedere al naturii sale, judecata este de natură imperioasă, obligatorie. Încheie
disputa care a apărut între părți, conferă relației juridice stabilitate și stabilitate, elimină
incertitudinea cu privire la drepturile și obligațiile părților interesate, protejează drepturile și
interesele legitime ale cetățenilor, organizațiilor, statului în ansamblu. Acest tip de influență a unei
hotărâri judecătorești asupra relațiilor publice pune problema cine și în ce măsură este legat de
decizia luată de instanță. În mod tradițional, în știința dreptului procesual civil, această problemă
este luată în considerare și rezolvată în termenii limitelor forței juridice a unei hotărâri
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judecătorești1.

Limitele forței juridice ale unei hotărâri judecătorești sunt anumite limite ale valabilității
unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare. Acestea depind de compoziția subiectivă și
conținutul specific al raportului juridic, drepturile și obligațiile părților, faptele juridice și
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circumstanțele juridice, a căror prezență sau absență a fost stabilită de instanță.

Se disting limitele obiective și subiective ale forței juridice a hotărârii judecătorești. Primele
sunt concepute pentru a limita răspândirea forței juridice a hotărârii judecătorești numai la acele
raporturi juridice și fapte juridice care au fost stabilite de instanță în procesul de soluționare a
cauzei.

Limitele subiective sunt determinate de cercul persoanelor care au participat la caz și au
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acționat ca subiecți ai raporturilor juridice materiale anchetate de instanță. Vorbim despre părți și
succesorii acestora, precum și despre terți (care au declarat sau nu au declarat creanțe independente
cu privire la subiectul litigiului). Prezența limitelor forței juridice a hotărârii judecătorești se

datorează existenței limitelor manifestării proprietăților hotărârii judecătorești, care constituie
conținutul forței sale juridice.

Manifestarea proprietăților de exclusivitate, prejudecată și aplicabilitate este limitată atât de

limite subiective, cât și obiective, a căror implementare depinde de compoziția subiectului și de
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conținutul raportului juridic stabilit prin hotărârea judecătorească. La rândul său, manifestarea
universalității și a irefutabilității nu este legată de nicio limită, deoarece aceste proprietăți reflectă

doar forma externă de exprimare a hotărârilor instanței, indiferent de conținutul lor specific.
Limitele obiective ale valabilității deciziei instanțelor sunt determinate de cererea examinată

în instanță. Forța juridică a hotărârii judecătorești se extinde la dreapta, care este protejată de
cererea prezentată, individualizată printr-o anumită bază și subiect.
Regula „nu poți da în judecată de două ori pe același motiv și pe același subiect” exprimă

exact limitele obiective ale forței juridice a unei hotărâri: o hotărâre este un răspuns la o bază
individualizată și obiectul unei cereri, o nouă cerere având o bază diferită și un subiect diferit. se
află în afara sferei de aplicare a acestei hotărâri judecătorești2. Limitele unei hotărâri judecătorești

nu pot fi determinate doar de cererea depusă. Trebuie avut în vedere faptul că modificarea cererii
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de către reclamant nu este concepută în afara raportului juridic, pe baza căruia reclamantul a
introdus cererea.
De exemplu, dacă a fost depusă o cerere de evacuare pentru imposibilitatea de a locui
împreună cu pârâtul și instanța a satisfăcut-o, trecând la o altă bază, atunci reclamantul nu a fost
privat de dreptul de a acționa în judecată pentru recuperarea chiriei: în acest caz, va fi depusă o
nouă cerere, deși legată de același raport juridic ca și prima cerere, deja soluționată de instanță.
Astfel, este important ca raportul juridic care determină limitele forței juridice a unei hotărâri
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judecătorești să fie exprimat într-o cerere specifică1. Dacă se prezintă o creanță declarată
alternativ, atunci se pune întrebarea cu privire la limitele obiective ale forței juridice a hotărârii
este următoarea. În acest caz, se aplică ambelor revendicări, care sunt combinate într-o cerere
introdusă alternativ.
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Într-o revendicare revendicată alternativ, există o definiție inexactă a obiectului revendicării
prin combinarea mai multor subiecți posibili într-o revendicare. Toate acestea sunt revendicări
care decurg din același raport juridic, iar satisfacerea uneia dintre aceste cerințe înseamnă
protejarea acestui raport juridic în ansamblu. Prin urmare, satisfacția unuia dintre ei exclude
posibilitatea satisfacției altora. Astfel, limitele forței juridice a hotărârii judecătorești în acest caz
sunt determinate de însăși natura raportului juridic, care permite depunerea unei cereri cu o cerere
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alternativă. Același lucru ar trebui spus cu privire la limitele forței juridice a deciziei atunci când
instanța are în vedere o cerere facultativă.

În ceea ce privește limitele subiective ale forței juridice a unei hotărâri judecătorești, acestea

sunt determinate de faptul că o hotărâre judecătorească, ca act al unui organ de stat, după ce a
primit forța obligatorie a legii într-un caz specific, acționează în raport cu un anumit cerc de
persoane. Atunci când se analizează problema limitelor subiective ale forței juridice a unei hotărâri
judecătorești, este necesar să se facă distincția între valoarea general obligatorie a unei hotărâri
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judecătorești pentru toți cetățenii, organizațiile și organele de stat și forța unei hotărâri
judecătorești pentru anumite persoane, ca participanți la acest proces judiciar.
Vorbind despre limitele subiective ale forței juridice a unei hotărâri judecătorești, este

necesar să se facă o distincție atunci când se determină cercul de persoane cărora li se aplică

hotărârea judecătorească.
În raport cu anumite persoane, judecata este valabilă în anumite limite subiective.
Astfel, limitele subiective ale forței juridice a unei hotărâri judecătorești ar trebui stabilite

într-un fel sau altul cu limitele sale obiective.
Legătura dintre limitele subiective și obiective ale forței juridice este extrem de importantă,

atât atunci când se i-au în considerare aspecte cu caracter general obligatoriu ale unei hotărâri
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judecătorești, cât și atunci când se determină cercul de persoane cărora li se aplică hotărârea
judecătorească ca participanți la relația juridică care a făcut obiectul studiului instanței.
În primul rând, este necesar să ne concentrăm asupra caracterului general obligatoriu al unei
hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare.
Decizia instanței, care a intrat în vigoare legală, conține dispoziții care sunt obligatorii pentru
toți cei care ar putea fi afectați de această decizie dintr-un motiv sau altul. Cu toate acestea,
caracterul general obligatoriu al deciziei instanței nu poate depăși limitele obiective ale forței
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juridice a deciziei.

Decizia instanței determină drepturile și obligațiile dintre anumite persoane în cadrul
raportului juridic care a făcut obiectul discuției și evaluării de către instanță la examinarea cazului.
O hotărâre judecătorească nu poate fi obligatorie pentru astfel de relații juridice de fond care sunt
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în afara sferei de aplicare a acestei cauze judiciare și ai căror participanți nu au fost implicați în
caz în procesul examinării sale. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru toate tipurile de
proceduri judiciare - atât pentru creanțe, cât și pentru proceduri speciale, precum și pentru
procedurile în cazurile care decurg din relații administrativ-juridice.

Vorbind despre caracterul general obligatoriu al unei hotărâri judecătorești care a intrat în
vigoare juridică, în toate cazurile este suficient să se indice că limitele caracterului general
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obligatoriu al deciziei sunt determinate de raportul juridic de fond și de faptele asupra cărora a fost
luată decizia. Odată cu aceasta, ar trebui să se ia în considerare problema limitelor subiective ale
forței juridice a deciziei pentru anumite persoane care fac obiectul raportului juridic, care a făcut
obiectul controlului judiciar.

Pentru părțile la controversatul raport juridic care au luat parte la caz, hotărârea

judecătorească are semnificația unui act care le afectează în mod direct drepturile și interesele.
Este un act care confirmă prezența sau absența drepturilor și obligațiilor contestate; este o comandă
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adresată direct acestora.

Limitele subiective ale unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare juridică, din această

parte, pot acoperi doar acele persoane care i-au parte la acest proces și au avut ocazia dată de lege

să își protejeze drepturile și interesele într-un litigiu.
Cu toate acestea, nu toate persoanele care au luat parte la proces intră sub efectul direct al

forței juridice a deciziei.
În acest sens, reprezentanții părților și ai terților nu intră sub incidența valabilității deciziei,

ci succesorii legali ai părților și, în unele cazuri, și terții, care nu au luat parte la cauza civilă. Vă
rugăm să rețineți că efectul unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare juridică, în acest caz,
este de o natură diferită pentru diferiți participanți în acest caz.
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Deci, decizia instanței va avea o acțiune pentru părțile în litigiu și alta - pentru terții implicați
sau autorizați să participe la proces din partea reclamantului sau a pârâtului1.
În concluzia, recunoaștem că limitele forței juridice a unei hotărâri judecătorești reprezintă
anumite limite ale valabilității unei hotărâri judecătorești care a intrat în vigoare. Sunt obiective și
subiective. Primul tip vizează limitarea răspândirii forței juridice a deciziei numai la raporturile
juridice și faptele juridice stabilite de instanță la soluționarea cauzei. Limitele subiective sunt
determinate de cercul persoanelor care participă la cauză, care au făcut obiectul relațiilor de fond
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investigate de instanță: asupra părților, terților, care au declarat și nu au declarat declarații
independente cu privire la subiectul litigiului. Forța juridică a deciziei se va aplica și succesorilor
legali ai părților.

Independența judecătorilor stabilită prin lege este o garanție a imparțialității și a procesului

.M

echitabil. În același timp, independența judecătorilor ar trebui asigurată prin interdicția consacrată
de lege sub amenințarea răspunderii amestecului oricărei persoane în administrarea justiției,
precum și procedura stabilită pentru suspendarea și încetarea competențelor unui judecător, dreptul
unui judecător de a demisiona, imunitatea unui judecător, sistemul organelor comunității judiciare,
asigurarea securității materiale și sociale corespunzătoare statutului său.

Reforme problematice aduc, uneori, grave probleme de imagine, dar și limite obiective și
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subiective judecătorului în cadrul procesului penal.

Două reforme juridice propuse recent în Republica Moldova au indus îndoieli în ceea ce

privește independența judiciară.

Prima reformă, aprobată în vara anului 2018, a introdus în Codul de procedură penală, drept

temei pentru arestul preventiv, nerecunoașterea vinovăției de către inculpat, practic lipsind
judecătorul de instrucție de orice putere de a evalua necesitatea și proporționalitatea arestului în
situația individuală a fiecărui reclamant și încălcând libertatea inculpatului de a nu se incrimina.
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Legea procesual penală naţională acceptă doar acordul de recunoaştere a vinovăţiei în

calitate de modalitate fundamentală a „negocierilor‖ procuror – acuzat, iar obiectul acestora este

în exclusivitate pedeapsa penală. În plus, acordul asupra acesteia se limitează doar la reducerea ei
în limitele prevăzute de lege - 1/3 din pedeapsa maximă prevăzută de legea penală pentru
infracţiunea respectivă. Se poate vorbi în acest sens despre „tranzacţia‖ părţilor privind aplicarea
unei proceduri simplificate, efectul căreia este reducerea pedepsei penale, decât o negociere
propriu-zisă asupra acesteia din urmă. De foarte multe ori, însă, se operează cu interpretarea
specifică a prevederilor legii penale vizând circumstanţele atenuante ale căinţei active sau căinţei
sincere pentru a obţine colaborarea cu organele de urmărire penală, inclusiv declaraţiile de
recunoaştere a vinovăţiei. Scopul organului de urmărire penală, se află aici în administrarea
cauzelor penale, mai mult decât în a justiţiei penale, deoarece legea admite renunţarea la
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declaraţiile de recunoaştere a vinovăţiei - pe de o parte, iar pe de alta – proba respectivă poate fi la
baza sentinţei, numai în cazul în care coroborarea cu celelalte probe administrate în respectiva
cauză penală, o confirmă. ademenirea şi agenţii provocatori sub acoperire83.
Interpretarea jurisprudenţială a CoEDO vine să expună admisibilitatea acestora, dacă
dovezile sun prezentate într-un proces într-un asemenea mod ca procedurile să fie echitabile în
ansamblul lor, inclusiv să existe posibilitatea contestării lor în faţa instanşei de judecată.
Din păcate, imixtiunea excesivă a unor actori politici au denaturant cursul reformelor
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iminente și firești în sistemul judecătoresc pentru a soluționa probleme concrete ce țin de
înfăptuirea justiției.

Prin Legea nr. 76, cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, implementată în mod
treptat pe parcursul perioadei 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2027, judecătoriile au fost comasate
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de la 44 la doar 15. Din cele 44 de judecătorii fuzionate în cadrul reformei de reorganizare a
instanțelor judecătorești, două au fost specializate – Judecătoria Comercială și Judecătoria
Militară. Amândouă și-au încetat activitatea începând din 1 aprilie 201784. Reforma reorganizării
judecătoriilor a fost finalizată la nivel de lege, dar încă nu a fost pusă pe deplin în aplicare. Se
preconizează că implementarea ei va fi finalizată până la 31 decembrie 202785.
Legea cu privire la statutul judecătorului stipulează că „judecătorii instanțelor judecătorești
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sunt independenți, imparțiali și inamovibili și se supun numai legii”.86

Ea prevede că „judecătorii i-au decizii în mod independent și imparțial și acționează fără

niciun fel de restricții, influențe, presiuni, amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din
partea oricărei autorități, inclusiv judiciare87. Organizarea ierarhică a jurisdicțiilor nu poate aduce
atingere independenței individuale a judecătorului”88.
Articolul 15 din Legea privind statutul judecătorului, care enumeră obligațiile judecătorilor,

prevede că judecătorii sunt obligați să fie imparțiali și să asigure apărarea drepturilor și libertăților
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persoanelor, onoarei și demnității acestora89.

Conform standardelor internaționale, obligația de a respecta independența profesională

comportă anumite implicații pentru structura și organizarea sistemului judecătoresc, menite să nu
Justiţia penală şi drepturile omului. Cercetare sociologică / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile Rotaru, Elena Croitor,
Veronica Mihailov, Cebanaş Alexandru; Institutul de Reforme Penale, http://irp.md/uploads/files/201404/1397217598_justitia-si-drepturile-omului.pdf
84
Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016, cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești, în vigoare din 1 iulie 2016, cu
excepția prevederilor privind lichidarea celor două judecătorii specializate (militară și comercială), care au intrat în
vigoare la 1 aprilie 2017.
85
Studiu de fezabilitate privind optimizarea hărții instanțelor judecătorești din Republica Moldova
(http://www.justice.gov.md/public/files/file/studii/studii_srsj/2015/Studiu_CRJM_Optimiz-costurile.pdf
86
Legea cu privire la statutul judecătorului, articolul 1, alineatul (3)
87
Articolul 11 al CEDO, articolele 21 și 22 din PIDCP (ICCPR). Principiile de bază ale ONU privind independența
justiției, principiile 8 și 9
88
idem
89
Legea cu privire la statutul judecătorului, articolul 15, alineatul (1), literele (a) și (b).
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permită ingerințe în libertatea judecătorului de a adopta hotărâri fără influența considerentelor sau
factorilor externi90.
În septembrie 2016, în atenția publică a fost adus un caz penal privind presupusa implicare
a 16 judecători în activitatea de spălare a aproximativ 20 de miliarde de dolari SUA în cadrul
schemei „Laundromatul rusesc”91. Consiliul Superior al Magistraturii fusese informat despre
implicarea judecătorilor în aceste cazuri încă din anul 2012, 15 se pare că acesta nu a întreprins
nicio măsură până în toamna anului 201692.
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În octombrie 2018, Procuratura Anticorupție a arestat cinci judecători care ar face parte dintro schemă mai mare de corupere a judecătorilor, avocaților, executorilor judecătorești și medicilor.
Sub imperiul actualei componențe de infracțiuni cuprinsă la art. 307 din Codul penal, sau atestat
cazuri de imixtiuni arbitrare în funcțiile judiciare93.
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Deși standardele europene permit judecătorilor să fie trași la răspundere penală în exercitarea
funcțiilor lor judiciare94, pragul este destul de înalt, și anume doar în cazul în care este probată
indubitabil, dincolo de orice îndoială rezonabilă, intenția directă în pronunțarea unei hotărâri
contrare legii95.

Un element distinct în garantarea independenței puterii judecătorești este asigurarea
exercitării funcţiilor în mod corespunzător, fără ca independenţa acestora să fie compromisă de
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teama începerii urmăririi penale96.

Până în decembrie 2017, fiecare judecător era supus verificării de către Serviciul de

Informații și Securitate (SIS) o dată la fiecare cinci ani pentru a stabili „compatibilitatea lui cu
rolul de judecător”. La 5 decembrie 2017, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale

UNODC, Comentariu asupra Principiilor de la Bangalore privind conduita judiciară, septembrie 2007 („Comentariu
asupra Principiilor de la Bangalore”), paragraful 40. A se vedea și paragraful 23; Principiile de bază ale ONU privind
independența justiției, principiul 4; Recomandarea Consiliului Europei cu privire la judecători, paragrafele 23 și 24;
Magna carta a judecătorilor, articolul 10., http://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/10/Commentary-bangaloreprinciples.pdf
91
Conferința de presă a șefului Procuraturii Anticorupție și a șefului Direcției generale urmărire penală din cadrul
Centrului Național Anticorupție din 21 septembrie 2016, http://www.realitatea.md/live--viorel-morari-si-bogdanzumbreanu--conferinta-de-presa-privind-bilantul-operatiunii-de-retinere-a-celor-15-magistrati-si-3-executorijudecatoresti-pentru-fapte-de-coruptie_45501.html
92
Hotărârea CSM nr. 812/38 din 8 decembrie 2012 în limba română, http://csm.md/files/Hotaririle/2012/38/81238.pdf.
93
STRATEGIA PENTRU ASIGURAREA INDEPENDENȚEI ȘI INTEGRITĂȚII SECTORULUI JUSTIȚIEI 20212024, https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/proiectul_617_0.pdf. P. 19
94
Dragomir Fl. Răspunderea penală a magistratului, ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011
95
Comisia de la Veneția, Raport privind independența sistemului judecătoresc – partea I: independența judecătorilor,
adoptat la cea de-a 82-a ședință plenară, Veneția, 12 – 13 martie 2010 („Raport privind independența judecătorilor”),
paragraful 72., http://www.icj.org/wp-content/uploads/2014/06/CDL-AD2010_004.pdf
96
Popovici C., Impactul Consiliului Superior al Magistraturii în sistemul juridic național,
https://juridicemoldova.md/6395/impactul-csm-in-sistemul-juridic-national.html
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prevederile care permiteau SIS să supună judecătorii verificării periodice, întrucât ele afectează
independența judecătorilor97.
Într-o hotărâre din 9 februarie 2016, Curtea Constituțională a clarificat următoarele:
„Independența judecătorilor exclude noțiunea de ierarhie, subordonare. Având rolul de a soluționa
litigiile în mod obiectiv, conform legii, și fiind o putere prin ei înșiși, judecătorii nu pot primi
ordine, instrucțiuni sau sugestii de nici un fel cu privire la activitatea lor judiciară, nici din
interiorul, nici din afara sistemului judecătoresc.”98

D

O reformă legislativă recentă, în vigoare din 19 octombrie 2018 99, prevede că, deși toate
hotărârile sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți, membrii ex officio participă la
luarea deciziilor privind cariera, răspunderea disciplinară, sancționarea și eliberarea din funcție a
judecătorilor, fără drept de vot100.
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În acest sens, Carta europeană cu privire la statutul judecătorilor stipulează expres că „pentru
orice decizie referitoare la selecția, la recrutarea, la desemnarea, la evaluarea carierei sau la
încetarea funcțiilor unui judecător, statutul prevede intervenția unei instanțe independente față de
puterea executivă și de cea legislativă, constituită cel puțin pe jumătate din judecători aleși de
Adunarea Generală conform unor modalități care garantează cea mai largă reprezentare a
acestora”101.
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Situația actuală de la CSM confirmă valabilitatea acestui standard. În același timp,

Standardele internaționale, inclusiv cele adoptate de organele Consiliului Europei, susțin în mod

ferm că cel puțin jumătate din membrii unui consiliu judiciar trebuie să fie judecători aleși de
colegii lor în așa mod încât să se asigure cea mai largă reprezentare a sistemului judecătoresc 102.
Aceste standarde încurajează o componență mixtă, cu garanții adecvate pentru asigurarea

autoadministrării independente și evitarea influenței politice și a altor influențe externe.
Una dintre exigențele acestor standarde este de „a asigura că o majoritate guvernamentală
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nu poate suplini posturile vacante cu propriii adepți”103. De exemplu, Grupul Statelor împotriva

Hotărârea nr. 32 din 5 decembrie 2017 a Curții
Constituționale, disponibilă la
http://constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=643&l=ro.
98
Curtea Constituțională, Hotărârea pentru interpretarea articolului 135, alineatul (1), literele a) și g), din Constituția
Republicii Moldova, dosarul nr. 55b/2015, 9 februarie 2016, paragraful 97
99
Legea nr. 947, cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările aduse prin Legea nr. 137/2018.
100
Hotărârea CSM nr. 352/16 din 23 mai 2017, cu privire la anumite aspecte legate de formarea continuă a
judecătorilor, disponibilă la https://www.csm.md/files/Hotaririle/2017/16/352-16.pdf
101
Carta europeană cu privire la statutul judecătorilor, paragraful 1.3.
102
Comisia de la Veneția, Numirile judecătorilor, adoptat la cea de-a 70-a ședință plenară, Veneția, 16 – 17 martie
2007
(„Raport
privind
numirile
judecătorilor”),
paragraful
29,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)028-e
103
Comisia de la Veneția, Raport privind numirile judecătorilor, op. cit., paragraful 32.,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)028-e
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Corupției din cadrul Consiliului Europei (GRECO) și-a exprimat „rezerve în privința participării
din oficiu a ministrului justiției în calitate de membru al CSM”104.
O problem viu discutată este cea a privind repartizarea aleatorie a dosarelor. În anul 2009,
Raportorul special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților a concluzionat că
„repartizarea dosarelor judiciare la discreția președintelui de instanță poate să ducă doar la un
sistem în care dosarele mai sensibile sunt repartizate anumitor judecători, cu excluderea altora sau,
în anumite cazuri, la situația în care președinții de instanță își păstrează puterea de a repartiza

D

dosarele în procedura sau de a le retrage din procedura anumitor judecători, ceea ce, în practică,
poate duce la abuzuri grave”105.

Constatări similare au fost reiterate și de Comisia de la Veneția106.

În Moldova, instanțele judecătorești sunt conduse de un președinte de instanță care

.M

coordonează activitatea judecătorilor de la respectiva instanță și numește administratorul instanței.
Președinții de instanță nu repartizează dosare către judecători; pentru aceasta există un sistem
electronic de repartizare aleatorie a dosarelor. Președintele instanței are responsabilitatea de a
supraveghea sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor pentru cauzele din instanța sa107.
În anul 2012, Parlamentul a adoptat o lege menită să reformeze sistemul judecătorilor de
instrucție108. Acea lege cerea ca toți judecătorii de instrucție să fie evaluați și, în cazul rezultatelor

ZA

pozitive, să fie reconfirmați în calitate de judecători de drept comun. Conform evaluării reformei
instituției judecătorului de instrucție, efectuate de CRJM în anul 2015109, 30 dintre cei 40 de
judecători de instrucție fuseseră reconfirmați în calitate de judecători de drept comun și doar doi
dintre ei au fost eliberați din funcție din cauza că au picat testul de evaluare a performanțelor.
Dintre cei 30 de judecători reconfirmați, 25 continuă să exercite atribuțiile de judecător de

instrucție. Acest fapt nu contribuie la integrarea lor profesională sau la o protecție mai bună a
drepturilor omului.
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Legea din anul 2016 a introdus o nouă condiție pentru numirea judecătorilor de instrucție:

cel puțin trei ani de experiență în calitate de judecător110. Legea interzicea judecătorilor care au
activat ca judecători de instrucție cel puțin doi ani în perioada 2013 – 2017 să continue să activeze
în această funcție. Cu toate acestea, reforma a fost subminată chiar înainte de a fi pusă în aplicare.

104

GRECO, Raport privind al patrulea ciclu de evaluare a Moldovei, paragraful 91
Raportorul special al ONU privind independența judecătorilor și avocaților, Raport anual către Consiliul ONU
pentru Drepturile Omului, UN Doc. A/HRC/11/41, 24 martie 2009 („Raport anual 2009”), paragraful 47.,
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.41_en.pdf
106
Comisia de la Veneția, Raport privind independența judecătorilor, op. cit., paragraful 79.
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Legea nr. 514, privind organizarea judecătoreasc
108
Legea nr. 153 din 5 iulie 2012, pentru modificarea și completarea unor acte legislative
109
Reforma instituţiei judecătorului de instrucţie în Republica Moldova, https://crjm.org/wpcontent/uploads/2015/01/CRJM-Raport-JI-28-01-2015.pdf
110
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Deși se planificase să intre în vigoare la 1 ianuarie 2017, ea a fost amânată de Parlament timp de
un an111. La scurt timp după această intrare întârziată în vigoare, Parlamentul a anulat cerința
privind experiența minimă de trei ani pentru numirea în funcția de judecător de instrucție. În
noiembrie 2018, Parlamentul a exclus și interdicția de a ocupa funcția de judecător de instrucție
pentru două mandate consecutive.
Concluzia firească a acestor oscilări în reforme, vorbește despre nocivitatea imixtiunilor
politice în actul de justiție în Republica Moldova. Acesta este și motivul real pentru care Republica

process echitabil, în special, în procesele penale.

D

Moldova, în mod repetat, este găsită vinovată de încălcarea Convențiilor privind asigurarea unui
Modificările legislative au vizat și normele ce țin de examinarea cauzei în prima instanță.
Simplificarea justiției, cu asigurarea tuturor garanțiilor procesuale pentru acuzat, rămâne a fi unul

.M

din obiectivele reformei procedurii penale. În acest aspect, instituția judecării cauzei penale în baza
probelor administrate la urmărirea penală va contribui la respectarea termenului rezonabil al
procesului.

Utilizarea corectă a instituției, îndeosebi la aplicarea pedepsei, este o sarcină actuală pusă în
fața judecătorului. În același sens pot fi menționate instituțiile renunțării la învinuire, modificării
învinuirii în ședința de judecată, prezentării probelor suplimentare și renunțării la probe. Etapa

ZA

centrală a examinării în fond este cercetarea judecătorească.

3.3. Modalități de eliminare a deficiențelor deciziei legate de echitatea procesului penal.
Lipsa motivării deciziilor judiciare din perspectiva echității.

Ca finalitate a procesului judiciar, o importanță primordială are calitatea actului de justiție –

act ce va asigura autoritatea de lucru judecat. Calitatea actului de justiție are un impact nu numai
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asupra intereselor justiției, ce derivă din dreptul la un proces echitabil, dar și pentru garantarea
nereluării arbitrare a urmăririi penale, sau a judecării persoanei pentru aceeași faptă.
Astfel, activitatea instanţelor de judecată, în calitate de organe statale delegate cu atribuţii

de înfăptuire a justiţiei, este guvernată de un singur scop: apărarea drepturilor, libertăţilor şi

intereselor legitime ale persoanelor. Realizarea acestui scop se manifestă prin pronunţarea unor
acte judecătoreşti legale.
În calitatea sa de act jurisdicţional, hotărârea judecătorească trebuie să întrunească anumite

condiţii de valabilitate referitor la legalitatea şi temeinicia acesteia. Modul în care este

111

Legea nr. 266 din 9 decembrie 2016
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reglementată desfăşurarea procesului penal şi pregătirea profesională a celor care concurează la
înfăptuirea justiţiei, exclud, în principiu, riscul producerii unor erori judiciare.
Existenţa erorilor judiciare sabotează întreaga activitate jurisdicţională, contribuind astfel la
ştirbirea imaginii întregului sistem judecătoresc.
Mai mult ca atât, hotărârea nu poate fi considerată ca fiind una corectă şi echitabilă, iar
protecţia judiciară – completă şi eficientă, în cazul în care a fost admisă o eroare judiciară112.
Eroarea judiciară se distinge printr-o serie de caracteristici113:
Devine vizibilă din momentul pronunţării hotărârii judecătoreşti;

2)

Poartă caracter intenționat;

3)

Constatarea și înlăturarea erorii judiciare se face de către un subiect împuternicit, în ordinea

D

1)

unei proceduri speciale;
Natura specifică a probelor;

5)

Survine independent de vinovăţia judecătorului care a adoptat hotărârea.

.M

4)

Unii autori au divizat motivele apariţiei erorilor judiciare în motive de ordin obiectiv, cum
sunt: volumul de lucru, imperecţiunea legislaţiei şi motive de ordin subiectiv: nivelul de pregătire
şi calităţile morale ale magistraţilor, atitudinea superficială în exercitarea atribuţiilor de serviciu
etc.114

ZA

Erorile judiciare se împart în: erori procesuale, care există atunci când prin sentinţa judiciară

nu se soluţionează sarcina de bază a procedurii penale, ce se referă la faptul infracţiunii şi la
persoana ce a săvârşit-o, şi erori penale, ce ţin de calificarea faptei incriminate şi stabilirea
pedepsei115.

În opinia cercetătorului I.Caraman, una din condiţiile primordiale ale apariţiei erorilor

judiciare reprezintă conduita participanţilor la proces, în special al părţilor care deseori manifestă
o lipsă de bună-credinţă în exercitarea drepturilor sale procedurale şi urmăresc inducerea în eroare
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a judecătorului, pentru a obţine o hotărâre favorabilă. Pentru combaterea oricăror abuzuri din

partea părţilor litigante, este necesară o bună pregătire teoretică şi practică a judecătorilor 116
Art. 53 alin. (2) din Constituţia R.M. stabileşte că statul răspunde patrimonial, potrivit legii,

pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârşite în procesele penale de către organele de anchetă

Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. Москва: Wolters Kluwer,
2007, p. 6
113
Ciuncan D. Dicționar de procedură penală. București: Universul juridic, 2015, p.101
114
Майорова Л.В., Назаров А. Д. Следственные и судебные ошибки, связанные с неправильным применением
уголовного закона и нарушениями его запретов. În: Сибирский юридический вестник (Federația Rusă), 2016,
nr. 3, p. 28
115
. Salas D. L’erreur judiciaire. Paris: Dalloz, 2015, p. 45
116
Caraman I. Erorile judiciare şi puterea lucrului judecat (res judicata) // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare
internaţională Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembrie 2016. Rezumatul comunicărilor, Volumul I,
Chişinău: CEP USM, 2016, p. 213, p. 212-213.
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şi instanţele judecătoreşti. Reieşind din conţinutul acestei norme constituţionale, putem
concluziona că temeiul apariţiei dreptului la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare este
admiterea erorii în activitatea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti117.
Constatarea şi înlăturarea erorilor judiciare poate fi efectuată prin utilizarea căilor de atac
(apel, recurs, revizuire) de către participanţii la proces. Există însă situaţii în care căile de atac nu
îşi au efectul scontat.
În opinia autorului V. Daghie, de multe ori, hotărârile pronunţate în urma utilizării căilor de
corecte, trecând irevocabil în puterea lucrului judecat118.
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atac, nu sunt cu nimic mai bune decât cele atacate, iar uneori hotărârile greşite le înlocuiesc pe cele
În Codul de Procedură Penală, noţiunea „eroare judiciară” este utilizată de două ori: în art.
23 al CPP și în contextul indicării temeiurilor de rejudecare a cauzei. Astfel, potrivit art.435 alin.(2)

.M

lit.(c) din Codul de Procedură Penală, la examinarea recursului, dacă se constată că eroarea
judiciară nu mai poate fi corectată, instanţa de recurs poate dispune ca pricina să fie rejudecată în
instanţa de apel.

În Codul de Procedură Penală al R.M. legiuitorul preferă a opera cu o noţiune de alternativă,
numită viciu fundamental în cadrul procedurii precedente care a afectat hotărârea pronunţată.
Astfel, în art.6 pct.44 din Cod, expresia viciu fundamental în cadrul procedurii precedente care a

ZA

afectat hotărârea pronunţată este definită ca fiind o încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor
garantate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de alte
tratate internaţionale, de Constituţia R.M. şi de alte legi naţionale.
Astfel, constatarea unui viciu fundamental la etapa de urmărire penală poate constitui temei

pentru reluarea urmăririi penale (art.287 alin.(4)), punerea repetată sub învinuire, punerea sub o
învinuire mai gravă sau stabilirea unei pedepse mai aspre pentru aceeaşi persoană în comiterea
aceleiaşi fapte (art.22 alin.(3))119.
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De exemplu, constituie viciu procedural folosirea probelor obținute în mod coercitiv, prin

acte de tortură și care poate afecta echitatea procesului, dar nicidecum fondul cauzei, adică soluția

întregului proces120.

Există un viciu fundamental și în situația în care hotărârile instanțelor ierarhic inferioare

conțin grave erori de drept, prin faptul că nu cuprind motivele pe care se întemeiază soluțiile

Popescu G. Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori
restrângerii de libertate în mod nelegal. În: EIRP Proceedings. Danubius University of Galati, 2011, p. 229
118
Daghie V. Căile de atac de reformare în procesul civil. Bucureşti: Naţional, 1997, p.11
119
Furdui S. Sinteză de soluții motivate cu privire la judecarea recursului în cazul semnalării unui viciu fundamental
în cadrul procedurii precedente, ce afectează hotărârea pronunțată. În: Revista Națională de Drept, 2012, nr. 5, p. 28.
120
Studiu cu privire la crearea mecanismului naţional de remediere şi compensare pentru erorile judiciare şi vicii de
procedură, http://agent.gov.md/wp-content/ uploads/2016/12/Studiu-eroare-judiciara-.pdf
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pronunțate, încalcă prevederile art.2 și 6 ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, afectează
drepturile părții vătămate121.
O reglementare mai amplă a modului de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare
şi de urmărire penală este redată în Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin
acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti
nr.1545 din 25.02.1998122.
În sistemul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (Convenţia) şi în jurisprudenţa
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dezvoltată pe marginea sa, noţiunea de eroare judiciară, ca regulă generală, este asociată materiei
penale. Ea decurge din ideea de eroare de fapt săvârşită de instanţa care, fiind chemată de a se
pronunţa asupra temeiului unei acuzaţii penale, pronunţă condamnarea unei persoane nevinovate.
Pentru a vedea scopul legii penale realizat este important să se aplice corect, proporțional și

.M

uniform o pedeapsă penală în strictă conformitatea cu criteriile generale de individualizare.

Astfel, art. 7 CPRM stabilește că la aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul
prejudiciabil al infracţiunii săvârșite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care
atenuează ori agravează răspunderea penală.123. Prin urmare, criteriile generale de
individualizare a pedepsei penale sunt cele care trebuie luate în considerare, în primul rând, în
procesul individualizării și aplicării unei pedepse penale, fie privativă, fie neprivativă de libertate.
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Ceea ceste foarte important de subliniat, sunt reglementările alin. (2) art. 75 CPRM,

modificat prin Legea 163 din 20.07.2017, care punctează necesitatea unei argumentări temeinice
a aplicării pedepsei penale.

Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de

către instanţa de judecată.

Conform prevederilor art.75 Cod Penal, persoanei recunoscute vinovată de săvârșirea unei

infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială şi în strictă
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conformitate cu dispoziţiile Părţii generale ale aceluiaşi cod. La stabilirea categoriei şi termenului
pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârșite, de motivul acesteia, de
persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de
influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de
viaţă ale familiei acestuia. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru
săvârșirea infracţiunii, se stabileşte numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul

celor menţionate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei.
Olteanu
A.
Analiza
cazurilor
de
revizuire
în
reglementarea
procesual
penală,
http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/analiza_cazurilor_de_revizuire.pdf
122
Legea privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale
procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti, nr.1545 din 25.02.1998. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1998, nr. 50-51
123
Codul penal al Republicii Moldova, adoptat la 18 aprilie 2002, în vigoare din 12 iunie 2003
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Din analiza sentinţelor rezultă că instanţele, în mare parte, argumentează mult mai detaliat
individualizarea pedepselor inculpaţilor. Totuşi, sunt înregistrate cazuri când instanţele continue
să invoce că circumstanţele ce atenuează răspunderea penală sunt lipsa antecedentelor penale ori
faptul că persoana nu este la evidenţa narcologului sau psihiatrului.
Pentru persoanele publice, aceste circumstanţe nu sunt relevante, deoarece legea serviciului
public prevede cerinţe obligatorii pentru a fi numite sau promovate în funcţii publice. Totodată,
acestea trebuie să manifeste comportament ireproşabil şi să nu aibă antecedente penale.
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Conform unor studii124, aplicarea pedepsei mai blânde (art.79 Cod Penal) se constată că în
anul 2014 aplicarea pedepsei mai blânde a avut loc în 7% din cazuri, iar în anul 2018 - în 2% din
cazuri. Actualmente, numărul cazurilor de aplicare a prevederilor art.79 Cod Penal, de asemenea,
reprezintă 2% din numărul total de cazuri analizate.
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În pct.11 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.8 din 11.11.2013 „Cu privire la
unele chestiuni ce vizează individualizarea pedepsei”125 este indicat că în conformitate cu art.79
Cod Penal, stabilirea pedepsei sub limita minimă sau a unei pedepse mai blânde, care nu este
prevăzută în sancţiunea articolului corespunzător din Codul penal, în baza căruia este încadrată
infracţiunea, se admite luând numai în considerare personalitatea vinovatului în cazul existenţei
circumstanţelor excepţionale, legate de scopul, motivele, rolul vinovatului şi comportamentul
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acestuia până la săvârșirea infracţiunii, în timpul şi după săvârșirea infracţiunii.
Dispoziţia art.15 alin.(1) lit.d) din Legea nr.544/1995 prevede că judecătorul trebuie să se

abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit

cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor. Aceasta este o
obligaţie de onestitate a judecătorului şi îl impune să se abţină de la orice comportament lipsit de
tact şi delicateţe şi nu doar de la cel care este contrar legii. Judecătorul îşi va îndeplini îndatoririle
juridice fără favoritisme. El va dedica cea mai importantă parte a timpului său de lucru activităţii

TE

în instanţă.

La analiza acestei componenţe de abatere disciplinară se preiau şi conceptele de integritate

şi echitate care sunt valori fundamentale pentru un sistem judecătoresc contemporan consacrate în
Principiile de la Bangalore.
Cu privire la echitate, judecătorul se va comporta în mod decent, şi va evita încălcarea

regulilor de bună cuviinţă. Aflându-se permanent în vizorul public, judecătorul trebuie să accepte,

în mod liber şi de bună voie, anumite restricţii personale care ar părea o povară cetăţeanului de
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https://www.cna.md/public/files/Studiu_sentinte2019.pdf
Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.8 din 11.11.2013 „Cu privire la unele chestiuni ce vizează
individualizarea pedepsei
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rând. În particular, judecătorul trebuie să aibă o conduită care să fie conformă cu demnitatea
funcţiei de magistrat126.
O eventuală deficiență în motivarea hotărării judecătorești din neglijență sau cu intenție ar
trebui să atragă dupăsine o potenţiala răspundere disciplinară127.
O sinteză a exigenţelor faţă de asigurarea unui proces echitabil și față de procedurile
disciplinare împotriva unui judecător care nu a ținut cont de ele, poate fi sintetizată astfel:
1.

Orice persoană trebuie să aibă posibilitatea de a adresa unei autorităţi independente, fără un

D

formalism excesiv, reclamaţii privind erorile judiciare într-o anumită cauză128. Totuşi, trebuie să
existe un filtru pentru protejarea judecătorilor de solicitările nefondate ale litiganţilor
dezamăgiţi129;
2.

Nu orice comportament necorespunzător al judecătorului, ci numai acel grav şi flagrant ar

formulări foarte generale131;
3.

.M

justifica procedurile disciplinare130 şi spectrul abaterilor trebuie prevăzut de lege, chiar şi în
O plângere, sesizare în privinţa unui judecător trebuie să fie cercetată şi examinată urgent,

imparţial şi în baza unei proceduri corespunzătoare132;
4.

Cauzele trebuie să fie examinate de un organ competent, în special, abilitat cu aplicarea

sancţiunilor şi măsurilor133 din care cel puţin ju mătate dintre membri sunt judecători aleşi134. Acest

ZA

organ trebuie să fie independent (şi politic)135, iar includerea în cadrul acestui organ a altor
persoane decât judecătorii ar putea duce la evitarea riscului corporatismului136;

Institutul de Reforme Penale (IRP), Responsabilizarea judecătorilor prin implicarea mai activă a avocaţilor, Ghid
pentru avocaţi, https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/906/Ghid_avocati_responsabilizarea_judecatorilor.pdf
127
Dunăreanu, Ion Avram. Justiţie, judecător, management. All Beck 2005, p.28
128
Avizul nr.3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra principiilor şi regulilor
privind conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, Strasbourg, 19 noiembrie 2002, par.51
129
Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, Strasbourg, 8-10 iulie 1998, Principiul 5, Răsunderea, 5.3.
130
Avizul nr.3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra principiilor şi regulilor
privind conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, par.67.
131
Avizul nr.3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra principiilor şi regulilor
privind conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, par.60.
132
Avizul nr.3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra principiilor şi regulilor
privind conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, par.65.
133
Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite cu privire la independenţa puterii judecătoreşti, adoptate de Congresul
al VII-lea al ONU asupra combaterii infracţiunilor şi tratamentul infractorilor, din 26.08- 06.09.1985 la Milano şi
avizate prin Rezoluţiile nr.40/32 din 29.11.1985 şi 13.12.1985 ale Adunării Generale a ONU, Principiul 17
134
Recomandarea nr.R(94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la
independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, Principiul VI, Neîndeplinirea obligaţiilor şi abaterile disciplinare.
135
Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, 1998, Principiul 5, Răsunderea, 5.1.
136
Avizul nr.10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) privind Consiliul Judiciar în
Serviciul Societăţii, par.63.
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5.

În faza iniţială, cercetarea situaţiei trebuie păstrată confidenţial, în afară de cazul în care

judecătorul solicită altfel137;
6.

Judecătorul trebuie să aibă dreptul la o procedură corectă138, echitabilă şi contradictorie,

inclusiv posibilitatea de a-şi face cunoscute argumentele într-un termen rezonabil, să aibă dreptul
de a răspunde la orice acuzaţie ce i se aduce139, asigurându-se dreptul la reprezentare/ apărare140;
7.

Judecătorul poate fi suspendat sau înlăturat din funcţie numai pe motive de incapacitate sau

de comportament ce îl face incompatibil cu îndeplinirea sarcinilor sale141;
Sancţiunile aplicabile trebuie precizate în legislaţie şi aplicarea lor este supusă principiului

D

8.

proporţionalităţii142;
9.

Hotărârile în acţiunile disciplinare privind suspendarea sau înlăturarea din magistratură ar

jurisdicţional143.

.M

trebui supuse unei revizuiri independente în faţa unei instanţe superioare cu caracter
Prinn urmare, eficiența hotărârilor judecătorești este data de calitatea acestora. De
exemplu144, soluţia pronunţată de o instanță din România a fost catalogată ca fiind necalitativă
demonstrându-se lipsa motivării care privează părţile de dreptul la un proces echitabil conform art.
6 par. 1 şi 3 CEDO.

Conform Curții de Apel Cluj, secţia penală şi de minori, Prin Decizia nr. 54/A din 14

ZA

ianuarie 2015 s-a constata că Hotărârea emisă de judecătorii de primă instanță nu este consecinţa
unei activităţi efective de judecată, ci o apreciere incompletă a probelor administrate în cursul
urmăririi penale şi echivalează cu nerezolvarea fondului cauzei. Ori, hotărârea judecătorească
trebuie să se bazeze pe fapte veridice, bine dovedite, care să nu dea naştere niciunei îndoieli, ceea
ce se impunea în speţă, cu atât mai mult, raportat la atitudinea procesuală a inculpaţilor, faţă de
faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

Curtea de Apel Cluj, examinând apelurile declarate, prin prisma motivelor invocate, ajunge

TE

la următoarele constatări:

Avizul nr.3 (2002) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) asupra principiilor şi regulilor
privind conduita profesională a judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparţialităţii, par.71
138
Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite cu privire la independenţa puterii judecătoreşti, 1985, Principiul 17
139
Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, 1998, Principiul 5, Răsunderea, 5.1.
140
Recomandarea nr.R(94) 12 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre cu privire la
independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, Principiul VI, Neîndeplinirea obligaţiilor şi abaterile disciplinare.
141
Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, 1998, Principiul 5, Răsunderea, 5.1.; Avizul nr.1 (2001) al
Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) referitor la Standardele privind independenţa puterii
judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor, Strasbourg, 23 noiembrie 2001.
142
Principiile fundamentale ale Naţiunilor Unite cu privire la independenţa puterii judecătoreşti, 1985, Principiul 18.
143
Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor, 1998, Principiul 5, Răsunderea, 5.1.
144
Nemotivarea sentinţei primei instanţe. NCP. Lipsa motivării privează părţile de dreptul la un proces
echitabil conform art. 6 par. 1 şi 3 CEDO, https://legeaz.net/spete-penal-ca-cluj-2015/nemotivare-sentintei-54-2015
137
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În raport cu situaţia de fapt evocată în sentinţa instanţei de fond, Curtea constată că
Tribunalul Sălaj nu a efectuat în caz o cercetare judecătorească efectivă, de natură a asigura
inculpaţilor apelanţi dreptul la un proces echitabil, astfel cum acesta este garantat de art 6 parag 1
şi 3 Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
În primul rând, în speţă se remarcă că deşi actul de sesizare al instanţei are 706 pagini,
sentinţa Tribunalului Sălaj are 70 pagini, nefiind descrisă în întregime activitatea infracţională a
fiecărui inculpat apelant, fiind precizată doar încadrarea în drept a faptelor presupus a fi comise de

D

către aceştia, lipsind orice motivare a probelor care susţin învinuirea adusă de procurori, atât sub
aspect penal cât şi sub aspect civil.

Soluţionarea în fond a unei cauze penale implică pronunţarea asupra existenţei sau

penale a acestuia.

.M

inexistenţei faptei, a săvârşirii acesteia de către inculpaţi, a caracterului ei penal şi a răspunderii
Soluţia de condamnare cum este şi cea din cauză, trebuie să se bazeze pe probele administrate
în speţă iar obligaţia magistraţilor este de a verifica temeinicia şi legalitatea probelor strânse în
cursul urmăririi penale, prin administrarea acestora în şedinţă publică, nemijlocit, oral şi
contradictoriu, pentru a constata dacă ele pot constitui temei de condamnare iar pe de altă parte,
judecătorii trebuie să administreze la cererea părţilor cât şi din oficiu, orice alte probe necesare

ZA

aflării adevărului şi totodată de a încuviinţa probele pertinente şi concludente necesare verificării
apărărilor invocate de inculpaţi.

Din economia noilor norme ale Codului de procedură penală rezultă şi obligaţia instanţei de

a reţine, motivat, care dintre probe exprimă adevărul şi, tot motivat, de a înlătura probele care nu
îndeplinesc această condiţie.

Instanţele de judecată nu sunt ţinute de încadrarea juridică a faptelor, date prin rechizitoriu

şi drept urmare în cadrul cercetării judecătoreşti magistraţii sunt obligaţi a efectua toate actele

TE

procesuale şi procedurale impuse de soluţionarea în fond a cauzei penale.
Ori, sub aspectul faptelor pentru care inculpaţii au fost trimişi în judecată, Tribunalul Sălaj

nu a administrat toate probele ce se impuneau pentru a clarifica dacă faptele comise întrunesc
elementele constitutive ale infracţiunilor deduse judecăţii.
O primă încălcare a dreptului inculpaţilor la un proces echitabil este relevată de modul în

care s-a derulat cercetarea judecătorească, prin audierea lor nemijlocită în faţa Tribunalului Sălaj
din România.

Astfel, în volumul I al dosarului instanţei de fond de la filele 225-241 magistratul fondului

în declaraţiile luate inculpaţilor a consemnat doar „menţin declaraţia dată în faţa organelor de
urmărire penală fără a specifica în mod direct poziţia procesuală a acestora, în sensul recunoaşterii
sau nerecunoaşterii infracţiunilor, precum şi a motivelor care au determinat această atitudine.
88

Situaţia de fapt, reţinută de Tribunalul Sălaj corespunde unei cercetări judecătoreşti sumare,
ascultarea inculpaţilor şi a martorilor rezumându-se la consemnări de ordin general cum ar fi
„menţin declaraţia de la urmărirea penală” sau „nu mai am nimic de adăugat”.
Jurisprudența CEDO referitoare la art. 6 din Convenție include multiple soluții prin care s-a
statuat că hotărârea în cauza penală trebuie luată de judecătorii în fața cărora s-a derulat procedura
și care au asistat în mod nemijlocit la procesul de administrare a probelor.
În practica judiciară există situații în care se constată o încălcare a unor drepturi

D

fundamentale dintre cele protejate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, cum ar fi a
dreptului la un proces echitabil. Curtea de la Strasbourg a stabilit că, pentru a determina dacă
procedura a avut un caracter echitabil, trebuie ca aceasta să se ia în considerare în ansamblul său,
verificând-se respectarea atât a dreptului la aparare, cât și a interesului public și al victimelor,

.M

precum și, după caz, a drepturilor martorilor. Pentru a înlătura o astfel de violare în mod efectiv și
nu formal, în unele ipoteze, în lipsa unor mecanisme procedurale adecvate de sancționare, s-a
constatat necesitatea ca organele judiciare să recurgă la aplicarea în mod direct a dispozițiilor art.
6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Printre problemele recurente privind actul de justiție în Republica Moldova sunt: motivarea
insuficientă a diferitor acte judecătorești, echitatea și durata procedurilor civile și penale,
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neexecutarea hotărârilor judecătorești și nerespectarea finalității acestora se datorează, de cele mai
dese ori, practicilor care sunt contrare prevederilor legislației naționale.
De exemplu (Speța 2), la stabilirea pedepsei lui XXXXX, instanța de apel a ținut cont pe

deplin de prevederile art. 61, 75, Cod penal, ce prevăd scopul pedepsei penale, criteriile generale
de individualizare a pedepsei penale, corect au ajuns la concluzia de a aplica inculpatului o
pedeapsă echitabilă, în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a Codului penal.
Hotărârea instanței trebuie să cuprindă, ca o garanție a caracterului echitabil al procedurii
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judiciare și al respectării dreptului la apărare al părților, motivele de fapt și de drept care au format
convingerea instanței, precum și cele pentru care s-au înlăturat cererile/apărările părților.

Considerentele hotărârii, reprezentând explicitarea soluției din dispozitiv, sprijinul necesar al
acestuia, fac corp comun cu dispozitivul și intră deopotrivă în autoritate de lucru judecat, raportat
la părțile din dosar și obiectul cauzei. Obligativitatea motivării hotărârilor judecătorești constituie
o condiție a procesului echitabil, exigență a art. 6 alin. (1) CoEDO.
În lumina jurisprudenței CtEDO (hotărârea Albina versus România), dreptul la un proces

echitabil, garantat de art. 6 ș 1 CoEDO, „include printre altele dreptul părților de a prezenta
observațiile pe care le consideră pertinente pentru cauza lor. Întrucât Convenția nu are drept scop
garantarea unor drepturi teoretice sau iluzorii, ci drepturi concrete și efective (hotărârea CtEDO
Artico versus Italia), acest drept nu poate fi considerat efectiv decât dacă aceste observații sunt în
89

mod real „ascultate”, adică în mod corect examinate de către instanța sesizată. Altfel spus, art. 6
implică mai ales în sarcina „instanței” obligația de a proceda la un examen efectiv al mijloacelor,
argumentelor și al elementelor de probă ale părților, cel puțin pentru a le aprecia pertinența
(hotărârea Perez versus Franța).
Revenind la speţă, se conchide că admițând apelul avocatului, în numele inculpatului și
desființând sentința, în partea individualizării pedepsei aplicate lui Sobolev Nicolae XXXXX,
instanţa de apel a corectat viciul fundamental admis în cadrul procedurii precedente, el afectând

D

hotărârea pronunţată, răspunzând la argumentele părţilor, or exigențele CoEDO obligă instanțele
ierarhic superioare de a rectifica eroarea de procedură comisă de instanța de fond, în caz contrar
art. 6 este încălcat, or se afectează echitatea procedurii (hotărârea CtEDO Leoni versus Italia).

Cu toate acestea, este clar că unele probleme care rezultă din practica existentă ar putea fi

.M

remediate prin anumite modificări legislative. În rapoartele de analiză privind executarea
hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova se conțin multiple exemple de măsuri generale
adoptate sub forma unor noi legi, inclusiv norme interne sau coduri de conduită, care au
îmbunătățit semnificativ protecția drepturilor omului, în special în ceea ce privește interzicerea
torturii, protecția libertății și securității și dreptul la un proces echitabil145.
Echitatea procedurilor judiciare poate fi pusă în pericol atunci când o instanță aplică reguli
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procedurale care determină statutul și drepturile părților în cadrul procedurilor ce vizează accesul
la o instanță, ședința de judecată, examinarea probelor, termenele, dreptul de a depune apel etc.,
fără a ține cont de îndoielile cu privire la constituționalitatea acestora. În mod similar, aplicarea
dispozițiilor de fond care stabilesc temeiuri pentru răspundere în cazul infracțiunilor sau

contravențiilor, aplicarea sancțiunilor, obligațiilor sau altor restricții care încalcă drepturile și
libertățile individuale ar trebui stopată imediat ce apar îndoieli cu privire la constituționalitatea
acestora. În această privință, competența acordată instanțelor de judecată de a iniția un control de
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constituționalitate în faza incipientă a procedurilor judiciare are avantaje clare nu numai pentru
sistemul de drept ca atare, ci și pentru părți și alte persoane vizate de hotărârile judecătorești. Acest
lucru este cu atât mai important cu cât majoritatea încălcărilor constatate de CtEDO în privința
Republicii Moldova "au culminat la nivel național printr-o hotărâre judecătorească sau printr-o
ordonanță a procurorului, ceea ce înseamnă că respectivele situații sunt atribuite sistemului judiciar
sau procuraturii.

Studierea fiecărei hotărâri judecătoreşti permite analiza calităţii acestora, fiinf publicate pe

paginile-web ale instanţelor146.

Raport comparativ cu privire la jurisprudența curții constituționale a republicii moldova și a curții europene a
drepturilor omului, https://www.constcourt.md/public/files/file/suport_ue_cc/Com_Rep_ROM.pdf
146
Portalul instanțelor naționale de judecată: instante.justice.md
145

90

Având în vedere că în Republica Moldova hotărârile judecătorești sunt publicate pe pagina
web din internet a instanțelor, publicarea acestora generează numeroase provocări și anume privind
protecția vieții private și de familie de o parte și accesul la informația de interes public, pe de o
altă parte147.
De menționat că Republica Moldova, prin ratificarea Convenției Europene a Dreptului
Omului, (în continuare Convenție)148, și-a sumat obligativitatea publicității și transparenței actului
de justiție, or articolul 6 din Convenție prevede că: ”orice persoană are dreptul la judecarea cauzei

D

sale (…) în mod public (…). Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public (…).

Astfel, se reține că publicitatea procesului și transparența actului de justiție, derivă din
prevederile art.6 din Convenție și denotă suficiente motive pentru a admite publicarea hotărârilor
judecătorești care conțin unele date personale.

.M

Respectiv, orice încercare de a ascunde hotărârile judecătorești adoptate, prin nepublicarea
acestora pe pagina web din internet a instanțelor, ar contraveni principiului publicității și
transparenței actului de justiție, or publicarea hotărârilor adoptate este parte componentă a
procedurii judiciare, având în vedere că legea condiționează intrarea în vigoare a unor decizii
anume de publicarea lor pe pagina web din internet a instanței, (art.440 alin.(11) și 445 alin.(3)
Cod de procedură civilă).

ZA

Conform articolul 117 din Constituția Republicii Moldova, în toate instanțele judecătorești

ședințele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în ședință închisă se admite numai în

cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedură149.
Accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei sau publicului, prin încheiere motivată, pe

parcursul întregului proces sau al unei părţi din proces, în interesul respectării moralităţii, ordinii

publice sau securităţii naţionale, când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor în
proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de către instanţă când, datorită unor

TE

împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze interesele justiţiei. În procesul în care un
minor este victimă sau martor, instanţa de judecată va asculta declaraţiile acestuia într-o şedinţă

închisă150.

Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătoreşti pe portalul naţional al instanţelor de judecată
şi pe pagina web a Curţii supreme de justiție, anexa 1 la Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.658/30 din
10 octombrie 2017, pct.5;
148
Hotărârea Parlamentul Nr.1298 din 24.07.1997 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această, Publicat: 21.08.1997 în Monitorul
Oficial Nr.54-55 art.502;
149
Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, art.117;
150
Dolea Igor, Zaharia victor, Studiu de fezabilitate privind instanţele specializate în cauzele cu implicarea copiilor în
Republica
Moldova,
ISBN
978-9975-80-510-0.
343.224.1/.23(478),
http://irp.md/uploads/files/201403/1394403417_studiu-de-fezabilitate.pdf
147
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Totuși, informația potrivit căreia au fost cazuri în care instanțele de primul nivel și de apel
au examinat cauze penale, inclusiv de rezonanță, fără ședințe publice și au adoptat hotărâri doar
cu ușile închise, au stârnit un val de critici și neîncredere în sistemul judecătoresc al Republicii
Moldova atât la nivelul societății civile cât și din interiorul sistemului judecătoresc. De exemplu,
la 21 iunie 2016, cu doar șase zile înaintea pronunțării sentinței în cauza Vladimir Filat, CSM a
adoptat un nou regulament cu privire la publicarea hotărârilor judecătorești, conform căruia
hotărârile în cauzele examinate în ședință închisă nu puteau fi publicate pe site-ul său web.

D

Regulamentul anterior, din 2008, nu prevedea această restricție, fiind publicate toate hotărârile
judecătorești.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova reflectă aceste standarde ale dreptului
internațional, întrucât restricția asupra examinării în ședință publică poate fi aplicată doar „în
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interesul respectării moralității, ordinii publice sau securității naționale, când interesele minorilor
sau protecția vieții private a părților în proces o cer, sau în măsura considerată strict necesară de
către instanță când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar putea să prejudicieze
interesele justiției”.151 Această măsură de asigurare a transparenței ar avea ca efect și sporirea
încrederii în sistemul judecătoresc, astfel încât justiția să nu fie doar înfăptuită, ci și văzută ca fiind
înfăptuită.
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Utilizarea ședințelor închise, inclusiv, și în special, în cauzele penale de interes public, la

distanță de doar 4 ani, relevă imixtiunea evidentă intereselor politice în justiția Republicii Moldova
în perioada 2014-2019, indiferent de numele persoanelor publice implicate. În același timp, în
opnia publică din Moldova s-a conturat și noțiunea de justiție selective, care ar presupune și o
implicare a unor judecători.

Justiția selectivă a fost definită ca justiție care alege și face distincție între justițiabili, deși

ar trebui să fie echitabilă, adică, să aplice legea egal pentru toți152.
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Potrivit unor studiu recent153, marea majoritate a societății consideră că justiția este

influențată de următorii factori: 76% - de Guvern, 80% - de interese de îmbogățire personală, 87%

- de interese politice. La sfârșitul anului 2018, Parlamentul European a declarat că “rămâne
profund preocupat de practicile de justiție selectivă ale sistemului judiciar din Republica Moldova
și atrage atenția că [...] acesta suferă de o independență limitată față de executiv și este utilizat ca
instrument împotriva opozanților politici și a unor interese de afaceri”.

Articolul 18 al Codului de procedură penală.
Raport
de
monitorizare
a
selectivității
justiției
penale,
Chișinău
2019,
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Judicial_Integrity_SelectiveCriminal_Justice_ROMANIAN_FINAL.pdf
153
Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020 – Moldova, cu
susținerea PNUD Moldova și a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei, Chișinău, 2018
http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Publications/ studiu%20Civis%20CNA.pdf
151
152
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Raport de monitorizare a selectivității justiției penale constată că tergiversarea proceselor de
judecată reprezintă un criteriu specific cazurilor de justiție selectivă. Din cele 98 de ședințe de
judecată monitorizate, 68 de ședințe (69%) au fost amânate, dintre care: 20 de ședințe (21%) – la
solicitarea judecătorului, 12 ședințe (12%) – la solicitarea procurorului, 41 de ședințe (42%) – la
solicitarea părții apărării și doar 1 ședință (1%) - la solicitarea părții vătămate.
Importanța examinării tergiversărilor în procesele penale în privința persoanelor care au
implicații politice rezidă în faptul că viteza derulării unui proces de judecată poate produce
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avantaje politice guvernanților. Raportul constată 2 cazuri de inegalitate a armelor în proces, prin
respingerea de către instanță a cererii apărării de a aduce probe noi. Monitorii care au asistat la
ședințele de judecată au semnalat probleme de etică a judecătorului în proces în 11 din 98 de
ședințe (11%). În 2 dintre cazurile monitorizate, cazul Vlad Filat și cazul Constantin Țuțu, un fost
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judecător care a participat la examinarea lor a dezvăluit că a fost supus intimidărilor din partea
președintelui Curții de Apel Chișinău și din partea procuraturii.

Raportul menționat, remarcă două tipuri distincte de criterii de selectivitate în procesul penal
specific justiției selective: criterii de selectivitate în comunicarea publică și criterii de selectivitate
în procesul penal.

Judecarea cauzei în şedinţa închisă a instanţei trebuie argumentată şi efectuată cu respectarea
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tuturor regulilor procedurii judiciare. În toate cazurile, hotărârile instanţei de judecată se pronunţă

în şedinţă publică154.

Reguli privind accesul la hotărârile judecătorești sunt reglementate și în art.10 alin.(2), (4)

și (5) din Legea nr.514 din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, potrivit cărora
hotărârile instanţelor judecătoreşti se pronunţă public. Hotărârile judecătoriilor, ale curţilor de apel
şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din internet. Modul de publicare a
hotărârilor judecătorești este stabilit prin Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor
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judecătorești, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii155.
În concluzie, a lua în considerare și a soluționa corect un caz înseamnă a îndeplini cerințele

normelor de drept procedural și material, care urmează să fie aplicate, ținând seama de specificul
acestui caz particular, atunci când se desfășoară proceduri judiciare cu privire la acesta.
Examinarea și soluționarea incorecte a cauzei nu înseamnă doar neîndeplinirea uneia dintre
sarcinile generale ale procedurilor legale consacrate de lege, care împiedică realizarea obiectivelor
sale finale, dar este asociată și în minte cu o eroare judiciară. Neajunsurile sistemului de revizuire

a hotărârilor judecătorești în cadrul procedurilor civile contribuie, de asemenea, la încălcarea
dreptului la un proces echitabil din cauza încălcării unui termen rezonabil pentru procedurile

154
155

Codul de procedură penală al Republicii Moldova 14.03.2003, art.18;
Legea nr.514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, art.10;
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judiciare, care se calculează pe baza practicii Curții Europene a Drepturilor Omului de la momentul
inițierii unui proces civil până la executarea unei hotărâri.
Majoritatea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului împotriva Republicii Moldova
sunt legate de încălcările de către instanțele de jurisdicție generală a termenelor rezonabile ale
procedurilor judiciare, precum și de neexecutarea deciziilor lor. O repartizare clară a
competențelor între instanțe va crea condițiile prealabile pentru o creștere semnificativă a calității
protecției drepturilor și libertăților în instanța de fond, va contribui la eliminarea la timp a erorilor
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judiciare în procedura obișnuită de recurs și procedura de casare.

De asemenea, ar trebui să se recunoască faptul că mulți judecători și, în special, angajați ai
aparatului instanțelor judecătorești, nu stăpânesc bine bazele psihologice ale comunicării cu
persoanele care sunt forțate să meargă în instanță în legătură cu evenimente nu prea fericite din
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viața lor. O atitudine neatentă față de vizitatorii instanțelor de judecată, o lipsă de înțelegere a stării
lor emoționale și, uneori, chiar și o grosolănie directă nu sunt neobișnuite în instanțele noastre.
Acest lucru nu poate decât să provoace indignare în societate, întrucât astfel de fapte nu
corespund în mod clar ideilor sale despre justiție, care este concepută pentru a asigura o protecție
adecvată și egală a drepturilor, libertăților și intereselor protejate de lege pentru toți.
În acest sens, standardele internaționale cer ca între principiile eticii și normele disciplinare
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să se facă o distincție156. În luna mai 2018, a fost stabilită Comisia de etică și conduită profesională
a judecătorilor în cadrul CSM157. Comisia are scopul de a preveni încălcarea eticii profesionale și
de a promova standardele deontologice ale judecătorilor158. Totodată, Comisia asigură
sistematizarea anuală a propriei practici și poate propune Adunării Generale a Judecătorilor
modificarea Codului de etică și conduită profesională a judecătorului.
Totuși din analiza celor mai multe cazuri privind condiția de echitate a hotărârilor

judecătorești în procesele penale (Anexa), rezultă clar încercarea anumitor structure politice de
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deturnarea unor procese de reformă, în special, în justiția penală. În activitatea sa, judecătorul este

independent și nu poate fi influențat de informații sau sfaturi din partea oricăror persoane, de mass-

media, interese politice sau sentimente. Calitatea de judecător presupune că acesta nu poate fi
membru de partid și nu are voie să participe la activități cu caracter politic. Judecătorul trebuie să
evite să facă tranzacții financiare și comerciale, care ar putea să-i afecteze onestitatea,
independența și imparțialitatea, să influențeze funcția deținută̆ sau să-l implice în tranzacții cu

Magna carta a judecătorilor, CCJE, paragraful 18; Recomandarea Consiliului Europei nr. (2010)12, paragraful 72.
Hotărârea nr. 229/12 a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu privire la aprobarea Regulamentului privind
activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor.
158
H O T Ă R Î R E cu privire la crearea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor 03 iulie 2018 mun.
Chişinău nr. 317/16, https://anticoruptie.md/media/fisiere/317-16.pdf
156
157
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avocați sau persoane, existând probabilitatea că aceștia vor fi participanți la procese în instanța de
judecată în care activează̆ judecătorul.
În acest sens, Comisia de etică a publicat o opinie consultativă.159 În această opinie este
abordată implicarea judecătorilor în activitatea politică: ce tipuri de activitate sunt interzise și ce
tipuri sunt permise. Art. 5 alin. (10), din Cod („Integritatea”) prescrie că judecătorul își va organiza
toate activitățile extrajudiciare astfel încât să mențină autoritatea și demnitatea funcției sale,
precum și prestigiul sistemului judecătoresc. Art. 5 alin. (10) prevede că judecătorii pot să se
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implice în orice activitate socială atât timp cât acest fapt nu prejudiciază autoritatea puterii
judecătorești, prestigiul profesiei sau executarea obligațiilor profesionale. Art. 5 alin. (12)
stipulează că activitățile extrajudiciare ale judecătorului nu vor provoca îndoieli cu privire la
imparțialitatea, obiectivitatea sau integritatea sa.
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Întrucât independența sistemului judiciar se bazează pe independența judecătorilor în orice
cazuri de influență politică, acestora li se interzice, în general, să se implice în activitatea politică.
Judecătorilor li se permite să fie membri ai comisiilor guvernamentale, cu condiția că acestea se
referă la sistemul judiciar sau la administrarea justiției. Judecătorii pot, de asemenea, să adere la
organizații civice și caritabile, atâta timp cât o asemenea organizație nu favorizează sau nu este
afiliată unui partid politic și nu există probabilitatea implicării 5 acesteia în litigii care, de regulă,

TE
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sunt examinate de judecător sau în alte procese desfășurate în orice altă instanță judecătorească.

159

Opinia consultativă nr. 1 a Comisiei de etică Emisă la data de 20 decembrie 2018
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
Dreptul la un proces echitabil este recunoscut la nivel internațional ca un drept fundamental
al omului, iar țărilor li se cere să îl respecte. Diferite țări au dezvoltat moduri diferite de a face
acest lucru, dar indiferent de modul în care funcționează un anumit sistem juridic, principiile de
mai sus sunt esențiale pentru toate sistemele de justiție echitabile și toate fac parte din Dreptul la
un proces echitabil.
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Dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre drepturile fundamentale
recunoscute într-o societate democratică a cărui garantare trebuie să fie inerentă oricărui sistem de
drept. Dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal independent și imparțial este recunoscut
în dreptul internațional cutumiar, astfel încât acele state, care încă nu au ratificat instrumentele
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internaționale prin care acesta este recunoscut, sunt și ele ținute să respecte acest drept și să-și
adapteze sistemul judiciar în măsura necesară.

Deoarece o hotărâre judecătorească este cel mai important act de justiție, legiuitorul a luat
calea stabilirii unor cerințe speciale pentru conținutul și prezentarea sa. Decizia trebuie să fie clară,
alfabetizată și să fie utilizată o formulare corectă din punct de vedere juridic.
Decizia instanței ar trebui să fie scrisă pe scurt, dar în același timp cu o completitudine și o

ZA

claritate cuprinzătoare. Din conținutul deciziei ar trebui să se vadă pe baza probelor la care a ajuns
instanța la această concluzie sau la acea concluzie, de ce instanța a aplicat aceasta sau acea lege și

ce anume a decis instanța în cauză. Hotărârea trebuie menționată într-o ordine specifică, clară
(formă strictă). Respectarea formei deciziei este menită să asigure completitudinea, claritatea și
coerența concluziilor formulate de instanță. Respectarea formularului este necesară nu numai
pentru instanța care a luat decizia, ci și pentru participanții la proces, pentru care este important să
înțeleagă semnificația și fundamentarea concluziilor instanței și pentru instanțele superioare care
revizuiesc legalitatea și validitatea deciziei instanței.
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Partea de raționament este cea mai importantă parte a deciziei instanței, care analizează

circumstanțele de fapt ale cauzei, furnizează și analizează probele, determină valoarea probatorie
a acestora, adică această parte a hotărârii conține justificarea de fapt și de drept a concluziilor
instanței în cauză.

Partea de motivare a deciziei instanței poate conține trimiteri la hotărârile Curții Europene a

Drepturilor Omului, care interpretează dispozițiile Convenției pentru apărarea drepturilor omului

și a libertăților fundamentale care trebuie aplicate în acest caz.
Analizând unele decizii ale instanței, putem concluziona că, într-o serie de cazuri, în partea
de motivare a deciziei, instanța evaluează și analizează în detaliu doar probele care coincid cu
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opinia instanței, ignorând în mod deliberat în mod deliberat alte probe care nu coincid cu poziția
sa sau le respinge fără analiză.
În același timp, eșecul instanței de a indica rezultatele evaluării probelor individuale în partea
de motivare a deciziei, pe care se bazează pozițiile persoanelor care participă la caz, precum și
tăcerea cu privire la anumite probe disponibile în materialele cauzei, argumentele pe care instanța
respinge anumite probe, conduce la concluzii nefondate și nemotivate și, în consecință, la emiterea
hotărârilor judecătorești nefondate.
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Atunci când o astfel de decizie intră în vigoare juridică, aceasta nu are proprietatea
prejudiciului, întrucât faptele și raporturile juridice stabilite de instanță sunt absente în ea.

În consecință, este dificil să se argumenteze cu privire la forța juridică deplină a unei astfel
de decizii. Mai mult, prezența în hotărârea judecătorească a tuturor calităților juridice necesare

privire la aceasta.
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unui act de justiție este condiționată de solicitarea persoanelor interesate, de petiția acestora cu
O decizie judecătorească nu ar trebui să ridice îndoieli cu privire la corectitudinea acesteia
atunci când este comunicată public publicului. Cu toate acestea, în prezența unei mari părți
descriptive a hotărârii judecătorești și a părții sale motivante insuficiente, ca să nu mai vorbim de
absența unei părți de motivație în principiu, suntem privați de posibilitatea de a înțelege de ce a
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fost luată această sau acea decizie finală. În astfel de cazuri, nu este posibil să urmăm logica care
a ghidat instanța în căutarea justiției și modalitățile de protejare a dreptului încălcat.
Adesea, un cetățean, care intenționează să solicite protecție judiciară, studiază practica

judiciară stabilită pentru a evalua posibilul rezultat al procesului, dar în absența motivației pentru
acte judiciare, acest lucru va fi foarte dificil.

Proeminența practicii judiciare creează certitudine juridică.
Motivarea actului judiciar confirmă faptul că instanța a ascultat și înțeles cu adevărat părțile
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în timpul procesului și le-a dat un răspuns într-un act judiciar motivat. „Eliberarea” de motivație
nu este doar eliberarea de respectul față de individ, nu numai retragerea instanțelor de sub controlul
societății civile, ci și cheia transformării legii într-un regim de legalitate.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că motivarea deciziilor este importantă nu

numai pentru interesul individual al justițiabililor, ci și pentru a permite publicului să înțeleagă și
să monitorizeze hotărârea. Prin urmare, în principiu, solicitarea de a motiva hotărârile judecătorești
nu ar trebui să cadă în sarcina justițiabilului.
Articolul 6 din CEDO prevede că hotărârile judecătorești trebuie să fie motivate. Astfel,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că în timp ce structura, natura și conținutul
hotărârilor poate varia între diferite sisteme, o instanță trebuie să „indice cu suficientă claritate
motivele pe care se bazează decizia ei. La fel, Articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor
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Omului ("Convenția"), garantează dreptul la un proces echitabil. El proclamă principiul
supremației legii, pe care este construită o societate democratică, precum și rolul primordial al
sistemului judiciar în administrarea justiției, care reflectă moștenirea comună a Statelor
Contractante. Articolul garantează drepturile părților la proceduri civile (articolul 6 ș1) și
drepturile pârâtului (suspectul acuzat) în cadrul procedurilor penale (articolul 6 paragraful 1, 2 și
3).
Curtea încearcă să pună în aplicare prevederile, cu scopul de a proteja aceste drepturi care
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sunt de fapt practice și efective (principiul efectivității), decât teoretice și iluzorii. Drept urmare a
acestei interpretări non-literale, contextuale a Articolului 6, dreptul de acces la o instanță, dreptul
punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești, dreptul la finalitatea deciziilor judecătorești a fost

prevederi.
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identificat în diverse cerințe implicite (decât rezultate din conținutul scrisorii) prevăzute de aceste
Articolul 6 se aplică în cazul în care instanța superioară se ocupă numai de cazuri în materie
de drept (și nu de cele factuale și de drept), și chiar dacă acesta poate în cele din urmă doar să
anuleze sau să confirme decizia ulterioară, mai degrabă decât să adopte o nouă hotărâre.
În absența părții motivaționale a hotărârii judecătorești, poate apărea o situație atunci când o
parte la cauză (atunci când cazul este deja stocat în arhivă) află despre decizie și dorește să o
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conteste, dar nu este clar ce anume să conteste.

Practica judiciară reflectă motivația slabă sau absența completă a motivelor de discreție

judiciară. Acest lucru, la rândul său, indică faptul că judecătorul a abordat superficial soluționarea
cauzei civile și nu a investigat în mod corespunzător toate circumstanțele necesare.
Partea de motivare a hotărârii judecătorești are o importanță fundamentală pentru formarea

în viitor a forței juridice a hotărârii judecătorești datorită faptului că în partea de motivare se
reflectă circumstanțele stabilite de instanță, pe baza cărora instanța concluzionează că relația
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juridică există într-adevăr între părți.

Legalitatea, încrederea publicului în instanțe și credibilitatea sistemului judiciar depind de o

procedură eficientă și echitabilă pentru executarea hotărârilor judecătorești. O astfel de rată
scăzută de executare a deciziilor mărturisește ineficiența mecanismelor coercitive de executare
existente, ceea ce impune adoptarea de măsuri de către autoritățile executive pentru corectarea
situației actuale.

Astfel, sistemul judiciar din lumea modernă joacă un rol cheie în protejarea drepturilor

omului și asigurarea statului de drept. Iar independența și responsabilitatea unui judecător sunt, de
fapt, fețele aceleiași monede. Prin urmare, în sens larg, sistemul judiciar este responsabil față de
societate pentru nivelul garanțiilor pentru respectarea drepturilor și libertăților, a legii și a ordinii,
care funcționează în stat. În acest sens, sistemul judiciar este supus unui control atent din partea
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societății civile, care își evaluează activitatea și solicită noi cerințe privind corectitudinea și
eficiența justiției.
Se pare că responsabilitatea sistemului judiciar în fața societății, așa-numita responsabilitate
socială, este în cazul nevoii emergente de a explica suplimentar semnificația hotărârilor
judecătorești și a acțiunilor de punere în aplicare a acestora. Acest lucru trebuie făcut în interesul
statului de drept și al celor care caută dreptate și așteaptă dreptate.
Deciziile instanței ar trebui să fie deschise și transparente pentru revizuire și apel. Astfel,
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crearea unui sistem de curți de apel, curți de casare, supraveghere reprezentată de prezidiul Curții
Supreme formează așa-numita responsabilitate judiciară, atunci când hotărârile judecătorești devin
obiectul unei evaluări a instanțelor superioare în vederea eliminării încălcărilor legii și a aplicării
acesteia.
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Legitimitatea sistemului judiciar trebuie confirmată de încrederea publicului în sistemul
judiciar și de respectul său față de această autoritate. Acest lucru poate fi realizat numai prin munca
de înaltă calitate și deschiderea sa către societate.

În plus față de evaluarea publică și responsabilitatea față de societatea civilă, în cadrul
sistemului juridic, diferențierea responsabilității se realizează și pe o bază sectorială și este
împărțită în responsabilitatea civilă, disciplinară și penală.
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Deoarece judecătorul este un reprezentant al uneia dintre ramurile puterii de stat, în unele

cazuri statul își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea necorespunzătoare a activităților din

sfera justiției.

În concluzie, aș dori să menționez că instanța din lumea modernă trebuie să țină pasul cu

condițiile economice, sociale și politice care se schimbă rapid, să își construiască activitatea pe

principiile progresive ale sistemului judiciar și ale procedurilor legale și să caute noi potențiale de
interacțiune cu societatea civilă și stat.

TE

Recomandări:

Un rol important în asigurarea principiului independenței sistemului judiciar îl joacă

organele comunității judiciare, care sunt direct implicați în formarea sistemului judiciar,
verificarea calificărilor judecătorilor, aducerea lor în fața justiției, formularea de propuneri privind
securitatea materială și socială, îmbunătățirea legislației privind statutul judecători.
Formarea unui sistem judiciar profesionist este una dintre condițiile principale pentru

eficacitatea sistemului judiciar și independența acestuia. Unul dintre mecanismele cheie pentru

asigurarea independenței și eficacității instanței este o procedură transparentă, publică și de înțeles
pentru ocuparea unui loc de judecător.
Organismul care ia decizii cu privire la selectarea și promovarea judecătorilor ar trebui să
fie independent de guvern și administrație. Transferul autorității de a selecta candidații pentru
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funcții judiciare către organele comunității judiciare îndeplinește standardele moderne și
așteptările societății civile și crește încrederea în viitorii judecători.
Organele sistemului judiciar ar trebui să fie independente de presiunea externă în procesul
decizional și ar trebui să suprime orice încercări ale autorităților și organizațiilor în timpul
procesului de numire pentru a „promova” candidatul lor de încredere. Toate deciziile privind
numirea și dezvoltarea profesională a judecătorilor, în primul rând, ar trebui să se bazeze pe criterii
obiective și pe principiul selecției competitive. Cariera judecătorilor ar trebui să se bazeze pe

D

meritul lor personal, nu pe conexiunile personale și ar trebui să se bazeze pe calificări, caracter
moral și performanță.

De asemenea, este necesar să se asigure formarea unor organisme profesionale independente,
capabile să ia decizii echilibrate și deliberate ale organelor comunității judiciare, în special ale

.M

colegiilor de calificare ale judecătorilor.

Asigurarea eficienței sistemului judiciar rămâne o prioritate pentru sistemul de justiție din
Republica Moldova. Principalele mecanisme pentru creșterea eficienței economice a administrării
justiției includ optimizarea sarcinii instanței, reglementarea taxelor de stat și introducerea justiției
electronice.

Calitatea actului justiției depinde de respectarea de instanța de judecată a condițiilor impuse

ZA

față de hotărârea judecătorească. În practica judiciară, exigențele date, de multe ori într-o anumită

măsură nu sunt respectate. Mecanismele actuale de optimizare a sarcinii judiciare includ măsuri

care vizează extinderea domeniului de aplicare a procedurilor simplificate și ordonate, măsuri de
soluționare preliminară a litigiilor, proceduri de arbitraj etc.
Introducerea justiției electronice și a suportului digital al procedurilor judiciare devine, de

asemenea, un mecanism eficient pentru optimizarea activității sistemului judiciar, ceea ce face
posibilă simplificarea fluxului de lucru cu o tranziție consecventă de la transmiterea electronică a

TE

datelor la digital, asigurarea stocării sigure a datelor și simplificarea procesului atât pentru
judecători, cât și pentru persoane și organizații.
Nu există nicio îndoială că modernizarea tehnologică a sistemului judiciar va îmbunătăți

organizarea procesului judiciar și va avea un efect pozitiv asupra reducerii volumului de muncă
asupra judecătorilor.
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Principiul 1: Independenţa justiţiei este premisa statului de drept şi o garanţie fundamentală
a procesului echitabil. În consecinţă, judecătorul va apăra şi va servi ca exemplu de independenţă
a justiţiei, atât sub aspect individual, cât şi sub aspect instituţional.
Aplicare:
1.1 Judecătorul trebuie să îşi exercite funcţia judiciară în mod independent, pe baza propriei
aprecieri a faptelor şi în concordanţă cu spiritul legii, fără influenţe externe, sugestii, presiuni,
ameninţări şi fără vreun amestec, direct sau indirect, indiferent de la cine ar proveni şi sub ce
motiv.
1.2 Judecătorul trebuie să fie independent în relaţiile cu societatea în general, şi în relaţiile
cu părţile aflate într-un litigiu pe care îl are de soluţionat.
1.3 Judecătorul nu numai că trebuie să nu aibă legături nepotrivite şi să nu fie influenţat de
puterea executivă şi de cea legislativă, ci trebuie să şi apară astfel în ochii unui observator
rezonabil.
1.4 În exercitarea atribuţiilor sale judiciare, judecătorul trebuie să fie independent faţă de
colegii săi magistraţi în legătură cu deciziile sale, pe care el este obligat să le ia independent.
1.5 Judecătorul va încuraja şi va susţine garanţiile necesare pentru a-şi îndeplini atribuţiile
judecătoreşti în scopul de a menţine şi de a întări independenţa instituţională şi funcţională a
corpului judiciar.
1.6 Judecătorul va manifesta şi va promova înalte standarde de conduită judiciară în scopul
de a întări încrederea publicului în corpul judiciar, încredere fundamentală pentru a menţine
independenţa justiţiei.
Principiul 2: Imparţialitatea este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei judiciare.
Ea priveşte nu doar hotărârea însăşi, ci şi întreg procesul prin care se ajunge la aceasta.
Aplicare:
2.1 Judecătorul îşi va exercita îndatoririle judiciare fără favoruri, subiectivism şi prejudecăţi.
2.2 Judecătorul se va strădui să adopte o conduită, atât în instanţă, cât şi în afara acesteia,
care să menţină şi să întărească încrederea publicului, a juriştilor şi a justiţiabililor în
imparţialitatea judecătorului şi a corpului judiciar.
2.3 Judecătorul se va strădui, atât cât poate într-o măsură rezonabilă, să adopte o conduită
care să reducă la minimum numărul situaţiilor de recuzare a sa.
2.4 Judecătorul va trebui să se abţină de la orice comentariu în legătură cu o cauză aflată în
curs de judecare sau care i-ar putea fi dedusă spre judecare, despre care s-ar putea crede în mod
rezonabil că ar afecta soluţia sau ar putea dăuna aparenţei de echitate a procesului. De asemenea,
judecătorul se va abţine să facă comentarii în public sau în alt mod, care ar putea afecta caracterul
echitabil al procesului faţă de orice persoană sau chestiune.
2.5 Judecătorul se va abţine să soluţioneze orice dosar pe care constată că nu îl va putea
judeca într-o manieră imparţială sau în care unui observator rezonabil i s-ar putea părea că
judecătorul nu este capabil să judece imparţial. Printre astfel de cazuri, fără însă ca înşiruirea să
fie completă, se numără următoarele: cazul în care judecătorul are o predispoziţie sau o prejudecată
efectivă cu privire la una dintre părţi sau în care judecătorul cunoaşte personal fapte relevante
pentru proces; cazul în care, anterior, judecătorul a avut calitatea de avocat sau a fost audiat ca
martor în acel dosar; cazul în care judecătorul sau un membru al familiei sale are un interes
economic în rezultatul procesului.
Principiul 3: Integritatea este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei judiciare.
Aplicare:
3.1 Judecătorul trebuie să se asigure că în ochii unui observator rezonabil conduita sa este
ireproşabilă.
3.2 Atitudinea şi conduita unui judecător trebuie să reafirme încrederea publicului în
integritatea corpului judiciar. Justiţia nu doar trebuie făcută, trebuie să se şi vadă că s-a făcut
justiţie.
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Principiul 4: Asigurarea egalităţii de tratament pentru toţi în faţa instanţelor este esenţială
pentru exercitarea corectă a atribuţiilor judecătoreşti.
Aplicare: 5.1 Judecătorul va trebui să fie conştient de şi să înţeleagă diversitatea celor ce
compun societatea umană, precum şi diferenţele cauzate de rasă, culoare, sex, religie, naţionalitate,
castă, handicap, vârstă, stare civilă, orientare sexuală, statut social şi economic sau alte cauze
(„motive nerelevante").
5.2 Judecătorul, în exercitarea atribuţiilor sale judiciare, nu va avea voie să manifeste, prin
cuvinte sau atitudine, părtinire sau prejudecăţi faţă de o persoană sau un grup de persoane, din
motive nerelevante.
5.3 Judecătorul îşi va exercita atribuţiile judiciare cu respectul cuvenit faţă de toate
persoanele, cum ar fi părţile, martorii, avocaţii, personalul instanţei şi colegii, fără a face vreo
deosebire între acestea pe motive nerelevante care nu prezintă nicio importanţă pentru îndeplinirea
adecvată a atribuţiilor sale.
5.4 Judecătorul nu va permite, cu bună ştiinţă, personalului instanţei sale de judecată sau
altor persoane aflate sub influenţa, autoritatea sau controlul său, să facă vreo deosebire, pe motive
nerelevante, între persoanele implicate într-o cauză supusă judecăţii sale.
5.5 În timpul desfăşurării procesului, judecătorul le va cere avocaţilor să se abţină de la a-şi
exprima, prin cuvinte sau atitudine, părti nirea sau prejudecata bazată pe motive nerelevante, cu
excepţia situaţiilor în care acest lucru devine relevant din punct de vedere legal, pentru o chestiune
aflată în dezbatere şi care poate servi intereselor legitime ale apărării.
Principiul 6: Competenţa şi străduinţa (diligenţa) sunt premise ale exercitării corecte a
atribuţiilor judiciare.
Aplicare:
6.1 Atribuţiile judiciare ale unui judecător au precădere faţă de orice alte activităţi.
6.2 Judecătorul îşi va dedica activitatea sa profesională îndeplinirii atribuţiilor judiciare, care
includ nu numai exercitarea funcţiei judiciare, a responsabilităţilor faţă de instanţă şi luarea
hotărârilor, ci şi îndeplinirea altor sarcini relevante pentru activitatea judiciară şi pentru
funcţionarea instanţei.
6.3 Judecătorul va lua măsurile rezonabile ce se impun pentru a-şi menţine şi îmbunătăţi
cunoştinţele, aptitudinile şi calităţile personale necesare îndeplinirii adecvate a atribuţiilor
judiciare, folosind în acest scop programele de pregătire şi orice alte facilităţi disponibile, sub
control judiciar, judecătorilor.
6.4 Judecătorul se va informa asupra evoluţiilor importante ale dreptului internaţional,
inclusiv cu privire la convenţiile internaţionale şi la alte instrumente ce reglementează norme în
materia drepturilor omului.
6.5 Judecătorul îşi va exercita toate atribuţiile judiciare, inclusiv emiterea hotărârilor atunci
când a fost dispusă amânarea pronunţării lor, într-o manieră eficientă, corectă şi cât mai promptă.
6.6 Judecătorul va menţine ordinea şi conformitatea în toate procedurile ce au loc în faţa
instanţei şi va fi răbdător, demn şi politicos în relaţiile cu părţile, cu juraţii, martorii, avocaţii, dar
şi cu toate persoanele cu care vine în contact în cadrul activităţilor sale oficiale. Judecătorul va
pretinde o conduită similară din partea reprezentanţilor legali, a personalului instanţei, cât şi a altor
persoane aflate sub influenţa, autoritatea sau controlul său.
6.7 Judecătorul nu va adopta un comportament incompatibil cu îndeplinirea diligentă a
atribuţiilor sale judiciare.
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********activând în funcția de consultant al Direcției Asistență Juridică din cadrul
*******, …, urmărind scopul primirii mijloacelor bănești ce nu i se cuvin, a estorcat de la 7
Directorul ********, suma de 15 000 Euro, pentru a nu depune cererea de apel motivată, împotriva
Hotărârii din ******, emisă pe dosarul nr. ****** ca urmare a examinării cererii de chemare în
judecată înaintate de ****** către ******* privind încasarea sumei de 1 680 000 lei. În
continuarea intențiilor sale criminale, orientate spre dobândirea ilegală a mijloacelor bănești de la
directorul ***********, consultantul Direcției Asistență Juridică din cadrul **********, la
******, în jurul orelor 12 și 00 minute, aflându-se în automobilul de model ******* cu numărul
de înmatriculare ******, situate în preajma blocului locativ amplasat pe str.
Instanța a motivat: „... Cu referire la obiectul material al infracțiunii imputate inculpatului,
prevăzută la art.324 alin. (3) lit. b) Cod penal, instanța de judecată reține că aceasta reprezintă
remunerația ilicită, la caz, sub formă de bani, ce nu se cuvin persoanei publice, pentru a adopta o
conduită ce ține de neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu. Astfel, acuzarea, a imputat inculpatului
că acesta a primit cu titlu de remunerație ilicită suma de 10 000 euro, pentru a adopta o conduit
ilegală, care lezează interesul public. Suma transmisă inculpatului ********, nu a reprezentat însă
o remunerație ilicită în sensul art. 324 alin. (3) lit. b) Cod penal, or, aceasta nu a fost destinată
pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cererea de apel fiind depusă la data de 04 mai 2012,
înainte de primirea banilor de la *****, destinația banilor fiind percepută ca remunerație ilicită
doar de ******* nu și de inculpatul ********, care nu a urmărit scopul neîndeplinirii atribuțiilor
de serviciu. Analizând declarațiile martorului ******, instanța de judecată ajunge la concluzia că
inculpatul ********, a fost victima unei înscenări, din partea lui ******, fiind instigat să comită
infracțiunea care îi este imputată. Astfel, instanța de judecată, ajunge la concluzia că intenția de a
săvârși o pretinsă infracțiune de corupție, nu a aparținut inculpatului ******, aceasta aparținând
lui *****, care a demonstrat un comportament insistent, aplicând, așa cum a menționat și el, ideile
CCCEC. În concluzie instanța de judecată reiterează că nu este convinsă, dincolo de orice dubiu
rezonabil, că inculpatul **********, ar fi săvârșit careva acțiuni ilegale, în absența incitării din
partea lui ******… … instanța de judecată reiterează că fapta imputată inuclpatului *********,
de extorcare, la data de 03 mai 2012, de la **********, a sumei de 15 000 euro, pentru
nedepunerea cererii de apel motivată, nu a fost stabilită în ședința de judecată iar în fapta de
primire, la data de 04 mai 2012, de la *******, a sumei de 10 000 euro, pentru nedepunerea cererii
de apel, în elementele componenței de infracțiune prevăzută la art. 324 alin. (3) lit. b) Cod penal,
lipsește obiectul juridic special, obiectul material și scopul special, ca semn al laturii subiective –
cel al neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu” Instanţa a hotărât: „*****,pe învinuirea adusă în
comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin.(3) lit.b) CP, ……. CP se achită, pe motiv că
acţiunile acestuia nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor imputate. ”
Condiţii cumulative: Potrivit pct.25.3. al Hotărârii din 22.12.2014 Cu privire la aplicarea
legislației referitoare la răspunderea pentru infracțiunile de corupție, se explică faptul reţinerii
existenţei provocării la acte de corupere, dacă sunt întrunite următoarele condiţii cumulative: acţiunea presupusă ca act de corupere tinde să fie probată prin solicitarea care provine de la o
persoană ce avea sarcina să descopere infracţiunea sau când există o determinare directă la
comiterea unui act de corupere din partea unui denunţător; - lipsesc indici obiectivi că fapta ar fi
fost savârşită fără această intervenţie (în special, nu au fost realizate acte de pregătire, ba mai mult
ca atât, persoana nu a fost dispusă să comită acte de corupere înainte de contactul cu agenţii statului
sau, după caz, cu persoane private care acţionează sub supravegherea agenţilor statului); - nu există
suspiciuni obiective că persoana ar fi implicată în acte de corupţie înainte de implicarea agenţilor
statului sau, după caz, a persoanelor private care acţionează sub supravegherea agenţilor statului.
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