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INTRODUCERE 

1. Studiu a fost elaborat în conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei Generale Agent 

Guvernamental pentru anul 2014, de Ruxanda REVENCU, consultant în Direcţia Reprezentare 

la CEDO, sub ghidarea Şefului Direcţiei Reprezentare, Violeta MELNIC şi şefului Direcţiei 

Generale Agent Guvernamental, Iulia GHEORGHIEŞ. Integritatea studiului a fost supusă 

verificării de Agentul Guvernamental, Lilian APOSTOL 

2. În text autorii Studiului au rezumat textele din hotărîri prin marcarea principiilor cu valoare 

de lege sau unor interpretări cu efect persuasiv. La fel s-a omis pe cît este posibil citarea cauzelor 

Curţii Europene, altor decît acelea împotriva Moldovei. În cazul în care era necesar citarea unor 

alte cauze ale Curţii Europene persuasive pentru prezentul Concept, citarea a rămas intactă. Doar 

cauzele versus Moldova au fost citate cu omiterea denumirii în întregime a titlului cauzei (fără 

sintagma „c. Moldovei, nr. „cererii”, „data adoptării”, etc.”) şi doar cu indicare numelui 

reclamantului după care hotărîrea a fost intitulată (spre exemplu „Popov” şi nu „Popov v. 

Moldova”) şi referinţe la paragrafe din hotărîre, dacă e cazul. Deciziile se indică, de asemenea, 

prin denumirea după numele reclamantului şi însoţite de menţiunea „(dec.)”. 

Consideraţiuni generale 

3. Pentru a explica în termenii clari această regulă de respectare a securităţii raporturilor 

juridice, este strict necesară expunerea unor principii generale impuse prin practica Curţii, 

precum şi explicarea unor concepte utilizate de Curte în constatările sale. Articolul 6 este 

interpretat de Curtea Europeană în lumina jurisprudenţei sale. Astfel Curtea Europeană în 

abordarea unui caz individual nu poate să se distanţeze de la practica sa anterioară şi adoptă 

aceeaşi poziţie luată anterior. Desigur, în anumite situaţii, avînd in vedere că însăşi Curtea a 

declarat viu mecanismul Convenţiei (Loizidou v. Turkey (obiecţii preliminare), 23 martie 1995, § 

71, Series A nr. 310) practica evoluînd odată cu dezvoltarea cadrului legal şi instituţional al 

statelor europene, care au aderat la Convenţie. 

4. Totuşi, unul din scopurile Curţii este instituirea unui cadru juridic unic european în materia 

drepturilor omului, cel puţin, în spaţiul înaltelor Părţi Contractante la Convenţie. Astfel, pe de o 

parte, Curtea Europeană este destul de perseverentă în practica sa şi rareori se distanţează de la 

principiile anterior declarate, pe de altă parte, îşi asumă competenţa de a revizui de fiecare dată 

aceleeaşi principii şi concepte cu care operează, optînd pentru adaptarea lor la circumstanţele 

specifice ale speţei (Chapman v. the United Kingdom [MC], nr. 27238/95, § 70, ECHR 2001-1). 

Prin urmare, această dublă situaţie constituie o abordare specifică a Curţii Europene şi instituie o 

procedură atipică de examinare a cererilor înaintate spre examinarea unei posibile violări a 

Convenţiei. 

5. Articolul 6 garantează dreptul la un proces echitabil asupra drepturilor şi obligaţiilor cu 

caracter civil şi sau a temeiniciei oricărei acuzaţii penale aduse împotriva sa. Curtea interpretează 

această dispoziţie într-un sens extensiv din cauza importanţei sale fundamentale pentru 

funcţionarea democraţiei. În cazul Delcourt v. Belgia cererea nr. 2689/65 din 17 ianuarie 1970, 

Judecătorii de la Strasbourg au declarat că: “Intr-o societate democratică în sensul Convenţiei, 

dreptul la o bună administrare a justiţiei ocupă un loc atît de important, încît o interpretare 

restrictivă a articolului 6§1 nu ar corespunde scopului şi obiectului acestei dispoziţii.” Din 

această cauză, regula respectării unei securităţi a raporturilor juridice, deşi expres nefiind inclusă 

în textul articolului 6 din Convenţie, interpretarea extensivă a permis Curţii Europene de a 

dezvolta acest principiu în jurisprudenţa sa.  

6. Dreptul la judecarea într-un mod echitabil de către o instanţă, după cum este garantat de 

articolul 6 § 1 al Convenţiei, trebuie interpretat în lumina Preambulului Convenţiei, care, în 

partea sa relevantă, declară preeminenţa dreptului o parte a moştenirii comune a Statelor 

Contractante. Unul din aspectele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul 

securităţii raporturilor juridice, care cere, printre altele, ca atunci cînd instanţele judecătoreşti dau 
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o apreciere finală unei chestiuni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în discuţie (a se vedea 

Brumărescu v. România § 61, Roşca v. Moldova § 24). 

Principiul aplicării directe a jurisprudenţei. 

7. În conformitate cu prevederile articolului 4 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, în 

cazul în care există neconcordanţe între pactele şi tratatele în vigoare la drepturile fundamentale 

ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate o au reglementările 

internaţionale. Prevederea în cauză consacră primordialitatea instrumentelor internaţionale în 

materia drepturilor omului în raport cu cadrul normativ intern, precum şi capacitatea aplicării 

directe în dreptul intern a normelor internaţionale în materia drepturilor omului. Această 

abordare a normei constituţionale a fost confirmată prin numeroase Hotărîri ale Curţii 

Constituţionale a Republicii Moldova (de exemplu Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 22 din 

02.10.2007). Astfel, ulterior ratificării de către Republica Moldova a unui astfel de tratat, 

prevederile acestuia devin obligatorii pentru respectare pe plan intern. Unul dintre actele 

respective este Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (în 

continuare - Convenţie), în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998. 

8. Astfel, avînd în vedere că Republica Moldova este Parte Contractantă la Convenţie, 

hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului (în continuare – Curtea Europeană) sunt 

obligatorii pentru instanţele naţionale.  

Scopul Studiului 

9. Scopul prezentului Studiu este analiza compatibilităţii legislaţiei şi a practicilor în materia 

securităţii raporturilor juridice, concept acoperit de jurisprudenţa Curţii. Compatibilitatea se 

analizează doar în raport cu standardele din Convenţia Europeană şi, respectiv, jurisprudenţa 

Curţii Europene. În măsura în care normele legislaţiei procesuale implică analiza compatibilităţii 

cu alte standarde internaţionale în domeniu acestea ar putea fi angajate. Totuşi scopul principal 

este compatibilitatea cu Convenţia Europeană. 

PARTEA GENERALĂ 

Concepte-cheie în materia securităţii raporturilor juridice 

10. Securitatea raporturilor juridice – o situaţie de certitudine juridică care se extinde în viitor 

şi este în favoarea unei persoane bazată, de obicei pe un act judecătoresc, ori pe un alt eveniment 

ori act ca izvor de drept, indiferent de natura juridică a acestora. Securitatea raporturilor juridice, 

de obicei priveşte o situaţie cînd o chestiune a fost soluţionată şi nu mai implică o nouă 

reexaminare. Securitatea raporturilor juridice nu vizează drepturi litigioase sau care nu au fost 

soluţionate definitiv, ori care sunt pe rol, cu excepţia situaţiei cînd soluţia este rezonabil 

previzibilă fie rezultînd din coerenţa practicii ori în baza unei norme de lege clare şi previzibile.  

11. Încălcarea securităţii raporturilor juridice – constituie invalidarea acelei certitudini care 

rezultă într-o soluţie contrară beneficiului persoanei sau situaţia cînd soluţia nu a fost re-versată 

legal dar a pierdut din efectele sale încît a afectat în esenţă beneficiul de care se bucură persoană.  

Practica Curţii în cauzele versus Republica Moldova 

12. Mai jos este reprodusă lista hotărîrilor adoptate de Curte în care s-a recunoscut în principal 

şi inter alia violarea articolului 6 din Convenţie şi în special a principiului securităţii raportului 

juridic. Lista este prezentatăîn ordine cronologicăşi în formatul standart de citare admis de 

Curtea Europeană. 

2005 
a. Roşca v. Republica Moldova, nr.6267/02 din 22 martie 2005 

b. Asito v. Republica Moldova, nr. 40663/98 din 8 noiembrie 2005 (scos de pe rol) 
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c. Popov (nr.2) v. Republica Moldova, nr. 19960/04, §§ 26-29, 6 decembrie 2005 

2006 
d. Josan v. Republica Moldova, nr.37431/02 din 21 martie 2006 

e. Macovei şi Alţii v. Republica Moldova, nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 

17695/03 şi 31761/03 din 25 aprilie 2006 

f. Istrate v. Republica Moldova, nr. 53773/00, din 13 iunie 2006 

g. Ermicev v. Republica Moldova, nr.42288/02 din 08 august 2006 

h. Braga v. Republica Moldova, nr.74154/01 din 14 noiembrie 2006 

i. Melnicv. Republica Moldova, nr.6923/03 din 14 noiembrie 2006 

j. Nistas GMBH v. Republica Moldova, nr. 30303/03 din 12 decembrie 2006 

k. Oferta Plus SRL v. Republica Moldova, nr. 14385/04 din 19 decembrie 2006 

2007 
l. Mihalachi v. Republica Moldova, nr.37511/02 din 09 ianuarie 2007 

m. Bujniţa v. Republica Moldova, nr. 36492/02 din 16 ianuarie 2007 

n. Venera-Nord-Vest Borta AG v. Republica Moldova, nr.31535/03 din 13 februarie 2007 

o. Moldovahidromaş v. Republica Moldova, nr.30475/03 din 27 februarie 2007 

p. Ovciarov v. Republica Moldova, nr.31228/02 din 12 aprilie 2007 

2008 
q. Balan v. Republica Moldova, nr.19247/03 din 29 ianuarie 2008 

r. Oferta Plus SRL v. Republica Moldova, nr. 14385/04 din 12 februarie 2008 (satisfacţie 

echitabilă) 

s. Dacia SRL v. Republica Moldova, nr.3052/04 din 18 martie 2008 

t. Tudor-Auto SRL şi Triplu-Tudor SRL v. Republica Moldova, nr. 36344/03, 36341/03 şi 

36346/05) din 9 decembrie 2008 

u. Navaloacă v. Republica Moldova, nr.25236/02 din 16 decembrie 2008 

13. 2009 
a. Eugenia şi Doina Duca v. Republica Moldova, nr. 75/07 din03 martie 2009 

b. Baroul Partener-A v. Republica Moldova, nr. 39815/07 din 16 iulie 2009 

c. Ipteh SA şi Alţii v. Republica Moldova, nr. 35367/08 din 24 noiembrie 2009 

2010 
d. Ipteh şi alţii  v. Republica Moldova, nr. 35367/08 din 29 iunie 2010 (satisfacţie echitabilă, 

scos de pe rol) 

e. Baroul Partener-A v. Republica Moldova, nr. 39815/07 din 10 octombrie 2010 

(satisfacţie echitabilă) 

2011 
f. Dragostea Copiilor-Petrovschi-Nagorniiv. Republica Moldova, nr. 25575/08 din 13 

septembrie 2011 

g. Agurdino SRL v. Republica Moldova, nr.7359/06 din 27 septembrie 2011  

h. Norma SRL v. Republica Moldova, nr. 38503/08 din 03 noiembrie 2011 

i. Ojog şi Alţii v. Republica Moldova, nr. 1988/06 din 13 decembrie 2011 

2012 
j. Pîrnău şi alţii v. Republica Moldova, nr. 37225/07,7456/08 şi12244/08 din 31 ianuarie 

2012 

k. Asito (nr. 2) v. Republica Moldova, nr. 39818/06 din 12 martie 2012 

l. Jomiru şi Creţu v. Republica Moldova, nr. 28430/06, din 17 aprilie 2012 

m. Ghirea v. Republica Moldova, nr. 15778/05 din 26 iunie 2012 

n. Sfinx-Impex SA v. Republica Moldova, nr. 28439/05 din 25 septembrie 2012 

o. Banca Internaţională de Investiţii şi Dezvoltare MB SA v. Republica Moldova, nr. 

28648/05 din 16 octombrie 2012 

2013 
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p. Beşliu v. Republica Moldova, nr. 28178/10 din 09 iulie 2013 

q. Strugaru v. Republica Moldova, nr. 44721/08 din 22 octombrie 2013 

r. Lipcan v. Republica Moldova, nr. 22820/09 din 17 decembrie 2013 

14. Această listă este utilă în principal pentru practicieni, pentru juriştii, care activ participă în 

procedurile în faţa Curţii. Nu trebuie desconsiderată orice hotărîre sau decizie a Curţii în favoa-

rea unei sau altei, deoarece fiecare caz la Curte constituie prin definiţie o excepţie de la regula 

aplicării directe a Convenţiei şi principiul subsidiar al protecţiei oferite de Convenţie. Prin 

urmare, un caz sau altul examinat de Curte prezintă anumite particularităţi şi caractere specifice. 

15. În anumite situaţii Curtea rezervă un caz anumit prin prisma căruia doreşte să instituie 

anumite practici pozitive în respectarea dreptului declarat de Convenţie, inclusiv şi acelui 

declarat de Articolul 6 din Convenţie. Anume aceste cazuri, la care însăşi Curtea în continuare 

face referinţă în cadrul examinării altor cauze, şi care prezintă anumite similitudini cu unul deja 

examinat, se potrivesc cel mai bine criteriului unui grad înalt de importanţă (high importance). 

Desigur şi cazurile împotriva Republicii Moldova au lăsat o urma relevantă în practica Curţii, 

cărora li s-a oferit un înalt grad de importanţăîn special cauzelor Roşca, Popov (nr.2 ), Istrate şi 

Oferta Plus S.R.L. 

16. În continuare, hotărîrile Curţii în speţa vor fi expuse în raport cu domeniile de aplicare a 

Articolului 6 din Convenţie în care Curtea s-a pronunţat şi a constatat violări. 

17. Citarea hotărîrilor Curţii în cele ce urmează se va referi doar la titlul cauzei, avînd în 

vedere că acestea deja au fost citate în modul corespunzător şi într-o formă deplină (a se vedea 

mai sus). 

18. Studiul respectiv se axează doar pe hotărîrile Curţii, deoarece deciziile de radiere de pe rol 

în rare cazuri constituie o importanţă vădită, întrucît la pronunţarea acestora Curtea nu face decît 

să reitereze nişte postulate deja bine definite şi constatate în hotărîri. 

Clasificarea problemelor izvorîte din nerespectarea principiului securităţii raporturilor 

juridice 

19. Jurisprudenţa în privinţa Republicii Moldova a articolului 6, şi in special, privind 

securitatea raportului juridic poate fi clasificată după mai multe criterii. 

20. Unul dintre cele mai principale este după domeniu de aplicare, şi anume securitatea 

raporturilor juridice în materie civilă şi penală. 

21. O alta caracteristica specifică este natura încălcărilor a securităţii raporturilor juridice care 

poate viza de obicei inconsistenţa practicii juridice şi încălcarea principiului res judiciata prin 

redeschiderea sau anularea hotărîrilor definitive şi irevocabile. Cazuri specifice cum ar fi 

admiterea apelurilor tardive şi revizuirea hotărîrilor la faza de executare. 

Extrase relevante şi principii de interpretare 

Importanţa principiului 

22. Dreptul la judecarea într-un mod echitabil de către o instanţă, aşa cum este garantat de 

articolul 6 § 1 al Convenţiei, trebuie interpretat în lumina Preambulului Convenţiei, care, în 

partea sa relevantă, declară preeminenţa dreptului o parte a moştenirii comune a Statelor 

Contractante. Unul din aspectele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul 

securităţii raporturilor juridice, care cere, printre altele, ca atunci când instanţele judecătoreşti 

dau o apreciere finală unei chestiuni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în discuţie (a se 

vedea Brumărescu v. Romania, [GC], nr. 28342/95, § 61, ECHR 1999-VII). 

Res judiciata sau finalitatea hotărîrilor judecătoreşti 

23. Securitatea raporturilor juridice presupune respectarea principiului res judicata (ibid., § 

62), adică principiul caracterului irevocabil al hotărârilor judecătoreşti. Acest principiu cere ca 
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nici o parte să nu aibă dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri irevocabile şi obligatorii doar cu 

scopul de a obţine o reexaminare şi o nouă determinare a cauzei. Competenţa instanţelor ierarhic 

superioare de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta erorile judiciare şi omisiunile justiţiei, 

dar nu pentru a efectua o nouă examinare. Revizuirea nu trebuie considerată un apel camuflat, iar 

simpla existenţă a două opinii diferite cu privire la aceeaşi chestiune nu este un temei de 

reexaminare. O derogare de la acest principiu este justificată doar atunci când este necesară, 

datorită unor circumstanţe esenţiale şi convingătoare (Ryabykh v. Russia, nr. 52854/99, § 52, 

ECHR 2003-IX). 

Res judiciata în materia penală 

24. Totuşi, deşi o simplă posibilitate de a redeschide o procedură penală este prima facie 

compatibilă cu Convenţia, inclusiv cu garanţiile articolului 6, unele circumstanţe speciale pot 

releva că modul concret în care a fost folosită o astfel de revizuire a subminat însăşi esenţa 

dreptului la un proces echitabil. În special, Curtea trebuie să aprecieze dacă în cauza examinată 

competenţa de a iniţia şi menţine procedurile de recurs în anulare a fost exercitată de către 

autorităţi pentru a asigura, pe cât este posibil, un echilibru just între interesele persoanei şi 

necesitatea de a asigura eficienţa sistemului de justiţie penală (a se vedea, mutatis mutandis, 

Nikitin v. Rusia, §§ 54-57). 

Redeschiderea procedurilor datorită unor circumstanţe noi 

25. Cu privire la redeschiderea procedurilor din cauza apariţiei unor circumstanţe noi, această 

chestiune a fost analizată în cauza Popov v. Moldova (nr.2), unde s-a constatat o violare a 

articolului 6 § 1 ca urmare a folosirii necorespunzătoare a procedurilor de revizuire. Curtea a 

constatat, în acea cauză, că redeschiderea procedurilor nu este, în sine, incompatibilă cu 

Convenţia. Totuşi, deciziile de a revizui hotărâri judecătoreşti irevocabile trebuie să fie în 

conformitate cu criteriile legale relevante, iar folosirea necorespunzătoare a unei astfel de 

proceduri poate fi contrară Convenţiei, pe motiv că rezultatul său – „pierderea” unei hotărâri 

judecătoreşti – este acelaşi ca şi în recursul în anulare. Principiile securităţii raporturilor juridice 

şi preeminenţei dreptului cer Curţii să fie vigilentă în acest domeniu (a se vedea Popov v. 

Moldova (nr. 2), citată mai sus, § 46). 

26. Concluzia din cauza Roşca a fost emisă în legătură cu procedura în recurs în anulare, în 

conformitate cu care Procuratura Generală putea cere revizuirea hotărârilor judecătoreşti 

irevocabile cu care nu era de acord. Curtea a constatat că această procedură, deşi posibilă 

conform dreptului naţional, era incompatibilă cu Convenţia, deoarece ea rezulta în „pierderea” 

unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea justiţiabilului. Redeschiderea 

procedurilor din cauza apariţiei unor circumstanţe noi nu este, în sine, incompatibilă cu 

Convenţia. Mai mult, articolul 4 Protocolul nr. 7, în mod special, permite statului să corecteze 

omisiunile justiţiei în procedura penală. Totuşi, deciziile de a revizui hotărâri judecătoreşti 

irevocabile trebuie să fie în conformitate cu criteriile legale relevante, iar folosirea 

necorespunzătoare a unei astfel de proceduri poate fi contrară Convenţiei, pe motiv că rezultatul 

său - „pierderea” unei hotărâri judecătoreşti - este acelaşi ca şi în recursul în anulare. Principiile 

securităţii raporturilor juridice şi preeminenţei dreptului cer Curţii să fie vigilentă în acest 

domeniu. 

27. Curtea notează că procedura de revizuire prevăzută de articolele 449-453 ale Codului de 

procedură civilă serveşte, într-adevăr, scopului de a corecta erorile judiciare şi omisiunile 

justiţiei. Sarcina Curţii este de a determina dacă această procedură a fost aplicată într-un mod 

compatibil cu articolul 6 al Convenţiei şi, astfel, a asigurat respectarea principiului securităţii 

raporturilor juridice. Făcând acest lucru, Curtea trebuie săţină cont, în primul rând, de 

responsabilitatea instanţelor judecătoreşti naţionale de a interpreta prevederile legislaţiei 
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naţionale (a se vedea Waite and Kennedy v. Germany [GC], nr. 26083/94, 18 februarie 1999, § 

54). 

28. Se notează faptul că, în conformitate cu articolul 449 al Codului de procedură civilă al 

Republicii Moldova, procedurile pot fi redeschise dacă „au devenit cunoscute circumstanţe sau 

fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute anterior”. În conformitate cu 

articolul 450 al aceluiaşi cod, o cerere de revizuire poate fi depusă „în termen de 3 luni din ziua 

când persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele sau faptele esenţiale ale pricinii care 

nu i-au fost cunoscute anterior şi nu i-au putut fi cunoscute”. 

Securitatea raporturilor juridice şi regula legalităţii 

29. Deciziile de redeschidere a unui proces trebuie să fie conforme cu prevederile naţionale 

pertinente şi că folosirea abuzivă a unei astfel de proceduri poate fi contrară Convenţiei. 

Principiul securităţii raporturilor juridice şi preeminenţa dreptului impune Curtea să fie vigilentă 

în acest sens (Eugenia şi Doina Duca c. Republicii Moldova, nr. 75/07, § 33, 3 martie 2009).  

Securitatea raporturilor juridice şi dreptul la citare în jurisdicţii superioare la căi ordinare ori 

extraordinare de atac. 

30. Modul de aplicare a articolului 6 procedurilor în faţa instanţelor ierarhic superioare 

depinde de caracteristicile speciale ale procedurilor respective; trebuie ţinut cont de totalitatea 

procedurilor în sistemul de drept naţional şi de rolul instanţelor ierarhic superioare în acest 

sistem. Atunci când a avut loc o şedinţă publică în prima instanţă, lipsa unei astfel de şedinţe 

poate fi justificată la faza căii de atac de caracteristicile speciale ale procedurilor în cauză, ţinând 

cont de natura sistemului căilor de atac naţionale, de scopul competenţelor instanţelor ierarhic 

superioare şi de modul în care interesele reclamantului au fost de fapt prezentate şi apărate în 

faţa instanţei ierarhic superioare, îndeosebi în lumina naturii chestiunilor care urmează a fi 

hotărâte de către aceasta (a se vedea Botten v. Norway, hotărâre din 19 februarie 1996, Reports 

1996-I, p. 141, § 39).  

31. Conform jurisprudenţei Curţii, procedurile cu privire la admisibilitatea căii de atac şi 

procedurile care implică doar chestiuni de drept, şi nu chestiuni de fapt pot fi în conformitate cu 

cerinţele articolului 6 § 1, chiar dacă persoanei care a folosit calea de atac nu i s-a dat 

posibilitatea să prezinte personal probe în faţa instanţei de apel sau de recurs. Mai mult, chiar 

dacă instanţa ierarhic superioară are competenţa deplină de a examina atât chestiuni de drept, cât 

şi de fapt, articolul 6 § 1 nu garantează întotdeauna un drept la o şedinţă publică sau, dacă o 

şedinţă are loc, un drept de a fi prezent personal (ibid).  

32. Totuşi, Curtea a conchis că, atunci când unei instanţe ierarhic superioare i se cere să 

examineze o cauză atât în fapt, cât şi în drept şi să facă o evaluare deplină a chestiunii vinovăţiei 

sau nevinovăţiei reclamantului, ea nu poate, ca o chestiune ce ţine de un proces echitabil, să 

determine, în mod corespunzător, acele chestiuni fără o evaluare directă a probelor prezentate de 

acuzat personal – care susţine că el nu a săvârşit pretinsele acţiuni, care ar constitui o infracţiune 

(a se vedea Ekbatani v. Sweden, hotărâre din 26 mai 1988, Seria A nr. 134, p. 14, § 32). 

33. Cu referire la principiile generale cu privire la modul de aplicare a articolului 6 

procedurilor în faţa instanţelor de apel, care au fost rezumate în hotărârea Popovici v. Moldova 

(nr. 289/04şi 41194/04, §§ 66-69, 27 noiembrie 2007). În special, în hotărârea 

SigurþórArnarsson v. Iceland(nr. 44671/98, § 32, 15 iulie 2003) Curtea a notat că faptul că 

instanţa judecătorească supremă într-un Stat Contractant, cum ar fi în această cauză Curtea 

Supremă de Justiţie, a fost abilitată cu competenţa de a casa o sentinţă de achitare pronunţată de 

una sau mai multe instanţe judecătoreşti inferioare cu emiterea unei sentinţe de condamnare în 

lipsa inculpatului şi a martorilor şi fără audierea acestora nu constituie în sine o încălcare a 

garanţiilor unui proces echitabil prevăzute în articolul 6 § 1 al Convenţiei. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["289/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["41194/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["44671/98"]}
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34. Acestea fiind spuse, pentru a determina dacă drepturile apărării au fost respectate este 

esenţial de a face o analiză a naturii chestiunilor pe care le examinează instanţa judecătorească 

supremă în cauză şi a rolului atribuit acesteia (a se vedea Popovici, citată mai sus, § 69). 

Consistenţa practicii judiciare 

35. În hotărârea Marii Camere în cauza Nejdet Şahin şi Perihan Şahin împotriva Turciei 

[(MC), nr. 13279/05, 20 octombrie 2011], Curtea a reiterat principiile fundamentale aplicabile în 

cauzele referitoare la problema hotărârilor judecătoreşti neunitare (pct. 49–58). Acestea se pot 

rezuma astfel: 

i) Curtea nu are sarcina de a cerceta erori de fapt sau de drept prezumtiv comise de o 

instanţă naţională, decât dacă şi în măsura în care acestea ar fi putut încălca drepturi şi libertăţi 

protejate prin Convenţie [a se vedea García Ruiz împotriva Spaniei (MC), nr. 30544/96, pct. 28, 

CEDO 1999-I]. De asemenea, nu are sarcina, cu excepţia cazurilor de arbitrariu evident, să 

compare hotărâri diferite ale instanţelor naţionale, chiar şi pronunţate în acţiuni similare în 

aparenţă, deoarece independenţa instanţelor trebuie respectată (a se vedea Ādamsons împotriva 

Letoniei, nr. 3669/03, 24 iunie 2008, pct. 118); 

ii) Posibilitatea unor hotărâri judecătoreşti neunitare reprezintă o caracteristică inerentă a 

oricărui sistem juridic care se bazează pe o reţea de instanţe de fond şi de recurs, competente în 

domeniul lor de jurisdicţie teritorială. Astfel de divergenţe pot apărea şi în cadrul aceleiaşi 

instanţe. Acest fapt, în sine, nu poate fi considerat contrar Convenţiei (a se vedea Santos Pinto 

împotriva Portugaliei, nr. 39005/04, 20 mai 2008, pct. 41 şi Tudor Tudor, citată anterior, pct. 

29); 

iii) Criteriile care ghidează motivarea Curţii privind condiţiile în care hotărârile neunitare 

ale unor diverse instanţe judecătoreşti de ultim grad constituie o încălcare a cerinţei unui proces 

echitabil consacrată la art. 6 § 1 din convenţie constau în stabilirea următoarelor aspecte: dacă 

există „divergenţe profunde şi persistente” în jurisprudenţa instanţelor interne, dacă legislaţia 

internă prevede mecanisme pentru remedierea inconsecvenţelor, dacă mecanismul a fost aplicat 

şi, după caz, cu ce efecte [a se vedea Iordan Iordanov şi alţii, citată anterior, pct. 49–50; a se 

vedea de asemenea Beian (nr. 1), citată anterior, pct. 34–40; Ştefan şi Ştef împotriva României, 

nr. 24428/03 şi 26977/03, 27 ianuarie 2009, pct. 33–36; Schwarzkopf şi Taussik, citată anterior, 2 

decembrie 2008; Tudor Tudor, citată anterior, pct. 31; şiŞtefănicăşi alţii, citată anterior, pct. 36]; 

iv) De asemenea, motivarea Curţii s-a întemeiat întotdeauna pe principiul securităţii 

juridice, care este implicit în toate articolele Convenţiei şi constituie unul dintre aspectele 

fundamentale ale statului de drept [a se vedea, printre altele, Beian (nr. 1), citată anterior, pct. 

39; Iordan Iordanov şi alţii, citată anterior, pct. 47; şi Ştefănicăşi alţii, citată anterior, pct. 31]; 

v) Principiul securităţii juridice garantează, inter alia, o oarecare stabilitate în cazurile 

juridice şi contribuie la încrederea publicului în instanţe. Pe de altă parte, persistenţa hotărârilor 

judecătoreşti neunitare poate crea o stare de incertitudine juridică în măsură să scadă încrederea 

publicului în sistemul judecătoresc, în vreme ce această încredere este evident una dintre 

componentele esenţiale ale unui stat de drept [a se vedea Păduraru împotriva României, pct. 98, 

nr. 63252/00, CEDO 2005-XII (fragmente); Vinčić şi alţii împotriva Serbiei, nr. 44698/06 şi alţii, 

1 decembrie 2009, pct. 56; şi Ştefănicăşi alţii, citată anterior, pct. 38]; 

vi) Cu toate acestea, cerinţele securităţii juridice şi protecţia încrederii legitime a 

publicului nu conferă un drept dobândit la consecvenţa jurisprudenţei (a se vedea 

Unédicîmpotriva Franţei, nr. 20153/04, 18 decembrie 2008, pct. 74). Evoluţia jurisprudenţei nu 

este, în sine, contrară bunei administrări a justiţiei dat fiind că eşecul menţinerii unei abordări 

dinamice şi progresive ar risca să împiedice reforma sau ameliorarea (a se vedea Atanasovski 

împotriva „Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei”, nr. 36815/03, 14 ianuarie 2010, pct. 38). 
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PARTEA SPECIALĂ 

Aspectul Civil 

Res judicata (hotărîri cu valori de principiu) 

36. În cauzele Eugenia şi Doina Duca v. Republica Moldova Curtea a constata că dreptul 

reclamanţilor la un proces echitabil prin prisma principiului securităţii raportului juridic şi 

dreptul lor la proprietate au fost încălcate ca urmare a casării abuzive a unei hotărâri 

judecătoreşti favorabile lor. A se vedea cauze similare Oferta Plus SRL, Tudor-Auto S.R.L. şi 

Triplu – Tudor S.R.L, Baroul Partner-A, Dragostea Copiilor-Petrovschi-Nagornii,AgurdinoSRL, 

Jomiru şi Creţu, Sfinx-Impex SA, Banca Internaţională de Investiţii şi Dezvoltare MB SA, 

Strungaru. 

37. Condiţiile de admisibilitate privind articolul 6 din Convenţie preved că nicio plîngere nu 

este admisibilă pană la epuizarea căilor de recurs interne, aproape toate incălcările pretinse ale 

prevederilor articolului 6 urmînd să fie deja examinate de către jurisdicţiile supreme naţionale 

înainte de a ajunge la Strasbourg. 

38. În jurisprudenţa sa Curtea reiterează de nenumărate ori că dreptul la o instanţă, garantat de 

articolul 6 § 1 al Convenţiei, presupune respectarea principiului preeminenţei dreptului. Unul din 

aspectele fundamentale ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice, 

care cere ca atunci cînd instanţele judecătoreşti dau o apreciere finală unei chestiuni, constatarea 

lor să nu mai poată fi pusă în discuţie (a se vedea Brumărescu v. România, [MC], nr. 28342/95, § 

61, CEDO 1999-VII). 

39. Acest principiu cere ca nicio parte să nu aibă dreptul să solicite revizuirea unei hotărîri 

irevocabile şi obligatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o nouă determinare a 

cauzei. Competenţa instanţelor ierarhic superioare de revizuire trebuie exercitată pentru a corecta 

erorile judiciare şi omisiunile justiţiei, dar nu pentru a efectua o nouă examinare. Revizuirea nu 

trebuie considerată un apel camuflat, iar simpla existenţă a două opinii diferite cu privire la 

aceeaşi chestiune nu este un temei de reexaminare. O derogare de la acest principiu este 

justificată doar atunci cînd este necesară, datorită unor circumstanţe esenţiale şi convingătoare (a 

se vedea Ryabykhv. Russia, nr. 52854/99, § 52, CEDO 2003-IX). 

40. În cauza Smirnitskaya şi alţii c. Federaţiei Ruse (cererea nr. 852/02 din 5 iulie 2007), 

Curtea atenţionează că procedura de casare a unei hotărîri judecătoreşti definitive presupune în 

sine identificarea unor probe care nu au fost descoperite anterior, în vederea exercitării de către 

instanţă a unei diligenţe adecvate ce ar putea determina o soluţie diferită în cauză. Persoana care 

înaintează cererea de revizuire trebuie să demonstreze că, în pofida diligenţei adecvate de care 

anterior a dat dovadă la examinarea cauzei în instanţele precedente, nu a fost posibilă prezentarea 

acelei probei ce o invocă în faţa instanţei superiore şi care o consideră definitorie pentru 

soluţionarea cauzei.  

41. Prin hotărîrea pronunţată în cauza Beian v. România (cererea nr. 30658/05), Curtea 

Europeană a notat că sistemul judiciar românesc nu asigura stabilitatea circuitului juridic prin 

faptul că permite pronunţarea în cauze identice a unor soluţii contradictorii şi diametral opuse. 

42. În speţa Eugenia şi Doina Duca v. Republica Moldova, Curtea menţionează că instanţa 

naţională nu s-a pronunţat în nici un fel asupra obiecţiei importante prezentate de parte la proces. 

În astfel de circumstanţe, Curtea a considerat că nu se poate spune că documentele prezentate de 

apelant au fost posibil să fie apreciate ca fapte, circumstanţe sau documente noi. În lumina celor 

de mai sus, Curtea a considerat că procedura de revizuire în acest caz a fost, un „apel camuflat" 

scopul căruia a fost, mai degrabă, să se obţină o nouă examinare a circumstanţelor cauzei, decît 

să declanşeze o procedură de revizuire autentică prevăzută de articolele 449-451 ale Codului de 

procedură civilă. 
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43. Pentru respectarea acestui principiu statele trebuie să depuna diligenţe pentru a putea fi 

identificate procedurile judiciare conexe şi să interzică redeschiderea unor proceduri judiciare 

referitoare la aceeaşi problemă, Curtea a stabilit ca instanţele sunt obligate să ţină cont de 

constatările de fapt din procedurile judiciare anterioare, repunerea în discuţie a situaţiei 

soluţionate definitiv prin alte hotărîri constituind o încălcare a articolului 6§1 din Conventie. 

44. Curtea deseori a ajuns la concluzia că articolul 6 nu a fost încălcat, ţinînd cont de 

caracterul echitabil al procedurii „fiind luat în considerare în ansamblul său, în măsura în care o 

jurisdicţie superioară deja a fost în stare să rectifice erorile comise de un tribunal de un nivel 

inferior. Această problemă poate fi întîlnită atît în domeniul dreptului civil cît şi cel penal - este 

cazul cînd judecătorii de primă instanţă care de asemenea sunt uneori predispuşi să creadă, pe 

nedrept, că un oarecare viciu al procedurii, nefiind examinat de Judecătorii de la Strasbourg ca o 

încălcare a Convenţiei (în măsura în care el fusese deja corectat de o jurisdicţie superioară) 

respectă perfect normele acestui instrument. Or, judecătorul ce reprezintă judecătoria de primă 

instanţă, fiind în mod direct responsabil de respectarea articolului 6 referitor la totul ce are 

legătură cu procedurile ce se desfăşoară în faţa lui, nu ar trebui să se bazeze pe instanţele 

judecătoreşti superioare, sperînd că acestea vor corecta eventualele erori (a se vedea cauza 

Lipcan). 

45. Recomandarea nr. R (2000) 2 a Comitetului de Miniştri statelor membre cu privire la 

reexaminarea sau redeschiderea unor cauze la nivel naţional în urma hotărîrilor Curţii Europene 

a Drepturilor Omului (adoptată de Comitetul de Miniştri la 19 ianuarie 2000 în cadrul reuniunii a 

694-a a Delegaţilor Miniştrilor) constată că drept urmare a încălcarii principiului res judicata 

partea lezată continuă să sufere consecinţe negative foarte grave datorită rezultatului deciziei 

naţionale în cauză, care nu sunt în mod adecvat remediate prin satisfacţia echitabilă şi nu pot 

rectificate decît prin reexaminare sau redeschidere, iar constatările Curţii Europene asupra 

problemei sunt că decizia judecătorilor naţionali contestată este în esenţă contrară Convenţiei, 

sau violarea constatată este cauzată de erori sau deficienţe procedurale de o asemenea gravitate 

încît apare un dubiu serios în privinţa rezultatului procedurilor naţionale contestate.  

46. Şi prin urmare încurajează Părţile Contractante, în special, să examineze sistemele lor de 

drept naţionale în vederea asigurării că există posibilităţi adecvate pentru reexaminarea cauzei, 

inclusiv redeschiderea procedurilor, în cazuri în care Curtea a constatat o violare a Convenţiei. 

47. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului,este marcată 

în ultimii ani de tot mai frecventa invocare a cerinţelor referitoare la accesibilitatea şi 

previzibilitatea legii, poate constitui un răspuns la această întrebare şi, totodată, un semnal cu 

privire la necesitatea luării de măsuri pentru remedierea unor deficienţe ce afectează din ce în ce 

mai profund sistemul juridic naţional şi, implicit, existenţa statului de drept. 

48. Importanţa respectării principiul securităţii juridice pentru existenţa statului de drept 

impune o mai mare atenţie acordată calităţii legii. Ca urmare, chiar dacă creşterea exponenţială a 

numărului de acte normative şi a complexităţii acestora poate fi justificată prin factori de natură 

istorică, sociologică, politică, economică, este necesar un efort de disciplinare a excesului 

normativ şi de supunere a normelor edictate rigorilor securităţii juridice. Este vorba de un efort 

care priveşte legiuitorul - primar sau delegat, şi care presupune diagnosticarea problemelor, 

identificarea de remedii adecvate, în sensul organizării activităţii de legiferare prin 

fundamentarea riguroasă a acesteia pe principiile tehnicii legislative şi a creşterii accesibilităţii şi 

previzibilităţii normelor juridice. 

49. Avînd în vedere că majoritatea violărilor constatate în privinţa Republicii Moldova la 

Curtea Europeanăîn baza articolului 6 din Convenţie au avut loc pe dosarele depuse la Curte 

anterior anului 2012, Parlamentul Republicii Moldova în acest context a adoptat pe parcursul 

anului 2012 importante modificări în legislaţia în vigoare prin care au fost completate şi 

modificate prevederile Codului Civil şi Penal şi a Codului de Procedură Civilă şi Penală prin 

care a racordat legislaţia naţională la principiile promovate de Convenţia Europeană.  
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50. Analizînd jurisprudenţa Curţii Europene în privinţa Republicii Moldova se observă că 

principala problemă în cauzele versus Republica Moldova în baza articolul 6 din Convenţie este 

revizuirea ilegală a hotărîrilor definitive, în acest context, reamintim că la 1 decembrie 2012 au 

intrat în vigoare modificările articolului 449 din Codul de procedură civilă privind domeniul 

aplicării temeiurilor de declarare a revizuirii. 

51. Cu scopul de a monitoriza respectarea principiului securităţii juridice în cadrul studiului 

dat la 29 octombrie 2013 şi la 05 martie 2014 am solicitat Curţii Supreme de Justiţie (în 

continuare- CSJ) să prezinte informaţia cu privire la practica judiciară în domeniul aplicării 

temeiurilor de declarare a revizuirii conform articolului 449 din Codul de procedură civilă şi, în 

particular, numărul cererilor de revizuire a hotărîrilor, înregistrate şi examinate în perioada 2011- 

2013, dintre care, numărul celor respinse ca inadmisibile şi numărul cererilor admise. 

52. În răspunsul său CSJ a menţionat că reieşind din competenţa stabilită prin art. 8, 13 din 

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 72-XVI din 28.03.2008 pe marginea 

sistematizării practicii judiciare în scopul aplicării ei uniforme şi în concordanţă cu jurisprudenţa 

Curţii, precum şi adoptarea hotărîrilor explicative în contextul hotărîrilor pronunţate de Curtea 

Europeană cu privire la Republica Moldova ce vizează deficienţele în examinarea cauzelor de 

către instanţele de judecată naţionale, şi întru evitarea unei ingerinţe asupra securităţii 

raporturilor juridice, la 15 aprilie 2013, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat Hotărîrea nr. 

2 "cu privire la practica aplicării de către instanţele de judecată a legislaţiei procedurale la 

examinarea pricinilor civile în ordine de revizuire". 

53. În hotărîrea nominalizată s-a atenţionat instanţelor de judecată despre faptul că revizuirea 

este o cale de atac de retractare care presupune redeschiderea procedurilor judiciare în privinţa 

unei cauze civile. Aceasta nu presupune rejudecarea cauzei în mod implicit, ci doar ca efect al 

admiterii cererii de revizuire, ceea ce prezumă existenţa temeiurilor strict determinate în acest 

sens. 

54. Totodată, în răspunsul său CSJ a menţionat faptul că, în cadrul programului dc acordare a 

asistenţei metodice judecătorilor instanţelor inferioare o atenţie deosebite se acordă problemelor 

legate de respectarea dreptului la un proces echitabil şi a principiului securităţii raporturilor 

juridice. În acest sens, semestrial au loc deplasări ale Preşedintelui Colegiului civil, comercial şi 

de contencios administrativ al CSJ la sediul curţilor de apel din republică, în cadrul cărora pe 

lîngă problemele de practică unitară, sînt puse în discuţie hotărîrile Curţii Europene în privinţa 

Republicii Moldova drept urmare a admiterii arbitrare şi examinarea necorespunzătoare a 

cererilor de revizuire în procedurile judiciare. 

55. Potrivit datelor statistice prezentate de Curea Supremă de Justiţie s-a stabilit căîn perioada 

de referinţă  a anul 2013, au fost primite în procedură 586 de cereri de revizuire, în condiţiile în 

care la începutul perioadei raportate restanţa o constituia 84 de cereri din anul anterior. Din 

numărul total de cereri, au fost examinate 584 de cereri (99,66%), dintre care 561(96,07%) au 

fost respinse ca fiind inadmisibile şi 23 (3,94%) au fost admise 

56. De asemenea, ţinem să menţionăm, pentru comparaţie că în perioada anului 2011 au fost 

înregistrate 406 cereri privind revizuirea hotărîrilor pronunţate în cazurile civile şi de contencios 

administrativ, fiind examinate 384 cereri de revizuire (94, 58 %), dintre care 374 au fost respinse 

ca fiind inadmisibile ( 97,39%) şi numai 10 (2,67 %) au fost admise. Pe parcursul anului 2012, 

au fost examinate 531 de cereri (84,82%), dintre care 509 (81,30%) au fost respinse ca fiind 

inadmisibile şi 22 (3,51%) au fost admise. 

57. În concluzie, generalizînd practica judiciară privind temeiurile de declarare a cererilor de 

revizuire după implementarea modificărilor legislative se atestă comparînd cu perioada de 

referinţă a anului precedent, numărul cererilor de revizuire depuse a crescut deasemenea şi 

numărul cererilor de revizuire care au fost admise. 

58. Importanţa respectării principiul securităţii juridice pentru existenţa statului de drept 

impune o mai mare atenţie acordată calităţii actului de justiţie şi avînd în vedere că datele 
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statistice prezentate de CSJ sînt de referinţă doar pentru perioada anul 2013, considerăm că este 

prematur să tragem anumite concluzii privind indicele cantitativ şi calitativ al nivelului de 

implementare de către instanţele judecătoreşti a modificărilor legislative produse. 

59. De menţionat cu aceasta ocazie, că natura principiului securităţii juridice implică un 

domeniu foarte sensibil cum este practica judecătorească, iar datele statistice sunt doar de 

referinţa, şi nu permit să tragem concluzii clare. Deoarece în practica CSJ pot fi depuse de 

exemplu 20 de cereri de revizuire perfect legale fără ca să fie înaintată vreo plîngere în acest sens 

la Curte, sau poate fi un an de referinţa cînd CSJ ar admite doar 5 cereri de revizuire, creîndu-se 

o impresie eronată că numărul cererilor de revizuire este în scădere, dar anume constatarea unei 

violări de către Curte asupra uneia dintre hotărîri poate invoca o problema de importanţa în 

practica cauzelor versus Republica Moldova. 

60. Astfel considerăm că datele statistice pot fi tratate doar din perspectiva dinamicii practicii 

naţionale în domeniu şi comparării cu jurisprudenţa Curţii pe acel an. Cum Guvernului 

Republicii Moldova nu i-au fost încă comunicate cereri privind posibila încălcare a principiului 

securităţii raportului juridic pe perioada mai sus menţionată, ultima hotărîre pronunţată de Curte 

referitor la aceasta problemă datînd din 2009, considerăm prematur să evaluam schimbările 

produse în sistemul judecătoresc. 

Cauze ordinare 

61. În cauza Ermicev v. Republica Moldova  Curtea a constata  violarea art. 6 § 1 din 

Convenţie (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie 

(protecţia proprietăţii) casarea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile privind transmiterea în 

proprietate a unui apartament amplasat în mun. Chişinău prin admiterea recursului în anulare. 
62. În cauza Venera-Nord-Vest Borta Ag v. Republica Moldova- Curtea a constata  violarea 

art. 6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la 

Convenţie (protecţia proprietăţii) casarea prin recurs în anulare în anul 2001 a unei hotărâri 

judecătoreşti irevocabile privind încasarea în folosul reclamantului a prejudiciului material. 

63. În cauza Ovciarov v. Republica Moldova Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 - casarea 

prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile care confirmă dreptul de 

proprietate al reclamantului asupra unui apartament cu o cameră situat în mun. Chişinău. 

64. Cauze similare Dragostea Copiilor-Petrovschi-Nagornii,Ojog şi Alţii, Jomiru şi Creţu. 

65. Cauza Norma SRL, reprezintă o situaţie mai specială, unde Curtea a constatat încălcarea 

securităţii raporturilor juridice datorită suspendării efectelor unei hotărîri definitive în favoarea 

companiei reclamante pe perioada examinării unui recurs a Procurorului General care a fost vădit 

lipsit de perspectiva admiterii. O perioadă de suspendare a efectelor executării unei hotărîri s-a 

considerat inclusiv o încălcare a securităţii raporturilor juridice. 

Aspectul Penal 

66. În cauza Năvoloacă v. Republica Moldova, CSJ a examinat recursul procurorului asupra 

achitării în absenţa reclamantului, care a fost reprezentat de către avocatul său, la aceasta şedinţa 

nu a fost audiat niciun martor. Instanţa nu a examinat nicio probă în mod direct şi s-a bazat pe 

dosarul penal după cum acesta a fost administrat de către instanţele inferioare. Instanţa a 

constatat că există suficiente probe pentru a demonstra vinovăţia reclamantului şi că instanţele 

inferioare au ajuns la o concluzie eronată în urma examinării dosarului. 

67. Curtea a constatat că, prin prisma circumstanţelor de fapt şi a garanţiilor articolului 6 din 

Convenţie, această cauză este similară cauzei Popovici v. Republica Moldova (cererea nr. 

41194/04 din 27 noiembrie 2007). În cauza Popovici, Curtea a notat că împuternicirile CSJ sunt 

stabilite de Codul de procedură penală, care prevede că CSJ poate, ca instanţă de recurs, 

pronunţa o nouă hotărîre în fond, ceea ce ea a şi făcut. La pronunţarea unei noi hotărîri, CSJ 

urma să examineze în fond cauza penală conform regulilor generale de examinare. Totuşi, casînd 
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hotărîrea de achitare a reclamantului, Curtea Supremă l-a condamnat pe reclamant fără ca acesta 

să fie audiat, şi fără a examina probele în prezenţa sa, în cadrul unei şedinţe publice, pentru a 

asigura principiul contradictorialităţii.  

68. Curtea a constata violarea articolului 6 prin prisma securităţii raporturilor juridice şi a 

considerat că, în această cauză, dosarul penal în privinţa reclamantului era aproape în întregime 

bazat pe declaraţiile martorilor şi probe indirecte. Alte probe, cum ar fi diverse rapoarte tehnice, 

arătau doar modul în care a fost comisă infracţiunea, şi nu implicara reclamantului în comiterea 

infracţiunii. Atunci cînd a casat hotărîrile instanţelor inferioare, CSJ s-a bazat pe declaraţiile 

martorilor. Ea a constatat că mai multe mărturii, care demonstrau că reclamantul avea un alibi, 

nu erau suficient de coerente şi credibile pentru a fi acceptate. Judecătorii CSJ nu s-au referit la 

constatările instanţelor inferioare, potrivit cărora martorii acuzării au dat declaraţii inconsecvente 

care erau parţial contrazise prin probe obiective.  

69. Cauza Bujniţa v. Republica Moldova, se referă la casarea unei sentinţe irevocabile prin 

care reclamantul a fost achitat prin admiterea recursului în anulare, fără a prezenta argumente 

suficiente pentru casarea sentinţei irevocabile, cu trimiterea cauzei la rejudecare şi condamnarea 

reclamantului pentru viol după rejudecarea cauzei. 

70. Astfel reclamantul, care era învinuit de viol, a fost achitat de Judecătoria sectorului Rîşcani 

la 26 iunie 2001. La 14 august 2001 Tribunalul mun. Chişinău a casat sentinţa Judecătoriei 

sectorului Rîşcani, l-a găsit vinovat pe reclamant de comiterea violului şi l-a condamnat la 5 ani 

privaţiune de libertate. Totodată, Tribunalul mun. Chişinău a aplicat Legea privind amnistia din 

10 august 2001 şi l-a liberat pe reclamant de executarea pedepsei penale. Prin decizia irevocabilă 

a Curţii de Apel a Republicii Moldova din 30 octombrie 2001 a fost casată decizia Tribunalului 

mun. Chişinău, cu menţinerea sentinţei Judecătoriei Rîşcani prin care reclamantul a fost achitat. 

71. În urma recursului în anulare înaintat de către adjunctul Procurorului General, la 26 

februarie 2002 Curtea Supremă de Justiţie a casat decizia din 30 octombrie 2001, cu menţinerea 

deciziei Tribunalului mun. Chişinău prin care reclamantul a fost recunoscut vinovat de comiterea 

infracţiunii de viol. 

72. În această cauză, recursul în anulare a fost iniţiat de către adjunctul Procurorului General. 

În opinia Procurorului General, prima instanţă şi instanţa de recurs nu au respectat prevederile 

Codului de procedură penală şi au apreciat greşit probele şi, astfel, au ajuns la concluzia că 

reclamantul nu a întreţinut un raport sexual prin constrîngere cu victima. 

73. Curtea a notat că temeiurile pentru redeschiderea procedurilor nu s-au bazat nici pe fapte 

noi, nici pe carenţe serioase de procedură. În opinia Curţii, temeiurile pentru declararea 

recursului în anulare prezentate de către adjunctul Procurorului General în această cauză au fost 

insuficiente pentru a justifica contestarea finalităţii deciziei şi folosirea acestei căi extraordinare 

de atac în acest scop. Din aceste motive, Curtea a considerat, (a se vedea, spre exemplu, 

Savinskiy v. Ucraina, cererea nr. 6965/02, § 25-27, 28 februarie 2006), că autorităţile de stat nu 

au respectat un just echilibru între interesele reclamantului şi necesitatea de a asigura eficienţa 

sistemului de justiţie penală. 

74. Curtea a constatat, în unanimitate, violarea dreptului la un proces echitabil, deoarece prin 

casarea unei hotărîri judecătoreşti definitive printr-o procedură nelimitată în timp, lansată de 

procuror, a fost încălcat principiul securităţii raporturilor juridice. Curtea a notat că autorităţile 

nu au prezentat argumente suficiente care ar justifica casarea sentinţei irevocabile. 

75. Analizînd cauzele de mai sus reiese că deşi o simplă posibilitate de a redeschide o 

procedură penală este prima facie compatibilă cu Convenţia, inclusiv cu garanţiile articolului 6, 

unele circumstanţe speciale pot releva că modul concret în care a fost folosită o astfel de 

revizuire a subminat însăşi esenţa dreptului la un proces echitabil. În special, Curtea a trebuit să 

aprecieze dacă în cauza examinată competenţa de a iniţia şi menţine procedurile de recurs în 

anulare a fost exercitată de către autorităţi pentru a asigura, pe cît este posibil, un echilibru just 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["6965/02"]}
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între interesele persoanei şi necesitatea de a asigura eficienţa sistemului de justiţie penală (a se 

vedea, mutatis mutandis, Nikitin v. Rusia,cererea nr. 50178/99 din 20 iulie 2004, §§ 54-57). 

76. În acest context se subliniază faptul că, revizuentul este în drept de a prezenta în cererea sa 

diverse temeiuri şi probe pe care acesta le consideră oportune sau relevante, însă ţine exclusiv de 

sarcina instanţei de judecată să analizeze toate temeiurile invocate de revizuent şi să le determine 

pertinenţa şi veridicitatea acestora pentru ca ulterior, motivat să se expună asupra admiterii 

cererii de revizuire.  

77. Curtea menţionează de nenumărate ori în jurisprudenţa sa că, în cazul cînd o instanţă 

naţională admite revizuirea unei hotărîri definitive invocînd temeiul unor „circumstanţe noi 

descoperite", atunci este important de a face distincţia între noţiunea de „circumstanţe noi 

descoperite" şi „circumstanţe noi apărute". Şi anume, circumstanţele referitoare cauzei, existente 

în timpul procesului, care au rămas necunoscute judecătorului, dar care au devenit cunoscute 

numai după judecată, pot fi considerate „circumstanţe noi descoperite" însă, circumstanţele care 

se nasc după judecată sînt apreciate de Curte ca „circumstanţe noi apărute" (a se vedea Ryabykh 

v. Russia). 

78. Un aspect special a constituit cauza Agurdino SRL, unde un litigiu fiscal cu elemente de 

penalitate impusă companiei reclamante a angajat aplicarea articolului 6 sub aspect penal. 

Principiile implicate la examinarea securităţii raporturilor juridice au fost similare celor cu cauze 

civile, la nivel naţional această cauză a fost tratată sub aspectul procedurilor civile.  

Consistenţa practicii judiciare 

79. Consistenţa practicii judiciare de asemenea constituie unul din standarde ale securităţii 

raporturilor juridice. Republica Moldova nu a fost vizată în situaţia pretinsei inconsistenţe a 

practicii judiciare. Totuşi problemele inconsistenţei practicii judiciare s-au ridicat într-o cauză 

comunicată Romanenco nr. 59252/13 (pe rol). 

Categorii speciale 

Admiterea apelurilor tardive 

80. În cauza Roşca v. Republica Moldova Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenţiei 

(securitatea raporturilor juridice) a art. 1 al Protocolului nr. 1 din Convenţie (protecţia 

proprietăţii)– deoarece a fost casată o hotărîre judecătorească irevocabilă privind plata a MDL 

102,653 de către o bancă prin admiterea recursului în anulare (decizia privind admiterea 

recursului în anulare a fost casată la cererea Procuraturii Generale după comunicarea cererii către 

Guvern). 

81. În cauza Melnic v. Republica Moldova  Curtea a constatat  violarea art. 6 § 1 al Convenţiei 

(securitatea raporturilor juridice) - admiterea, într-o cauză cu privire la recuperarea prejudiciilor, 

a unui recurs depus peste termen (cu 47 de zile întîrziere), fără a se expune asupra obiecţiei 

reclamantului că recursul este tardiv. 

82. În lumina violării constatate, Curtea nu a considerat necesar să examineze separat dacă a 

avut loc o violare a art. 6 § 1 al Convenţiei (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 al 

Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) în ceea ce priveşte casarea ulterioară prin 

recurs în anularea a hotărîrii judecătoreşti pronunţate în recurs.  

83. Cazuri similare Mihalachi, Moldovahidromaş, Balan, Ipteh S.A. şi Alţii, Dacia S.R.L, 

Pîrnău şi alţii, Ghirea, Beşliu. 

Revizuirea hotărîrilor la faza de executare 

84. În cauza Popov (2) v. Republica Moldova Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al 

Convenţiei (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 din Convenţie 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144095
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(protecţia proprietăţii) - revizuirea după mai mult de 6 ani, fără a indica motivele revizuirii, a 

unei hotărâri irevocabile care nu a fost executată timp îndelungat. 

85. În cauza Istrate v. Republica Moldova, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 din Convenţie 

(termenul rezonabil şi securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 al Protocolului nr. 1 la 

Convenţie (protecţia proprietăţii) – neîndeplinirea de către Guvern, timp de circa 2 ani, a 

obligaţiei sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărîri judecătoreşti executorii privind 

plata de către o persoană privată. Casarea hotărîrii judecătoreşti executorii pronunţate în favoarea 

reclamantului prin admiterea apelului după mai mult de 3 ani de la pronunţarea hotărîrii, după ce 

neexecutarea hotărîrii a fost contestată la Curte şi cererea a fost comunicată Guvernului. 

86. În cauza Nistas Gmbh v. Republica Moldova, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al 

Convenţiei (securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 din Convenţie (protecţia 

proprietăţii) - admiterea a 2 recursuri în anulare prin care au fost micşorate creanţele 

reclamantului în temeiul a două hotărîri judecătoreşti irevocabile şi a fost respinsă în parte 

pretenţia reclamantului privind încasarea în folosul său a taxei de stat plătite de el pentru 

examinarea cauzelor în instanţa de judecată. 

87. În cauza Oferta Plus SRL v. Republica Moldova, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1  din 

Convenţie (termenul rezonabil şi securitatea raporturilor juridice) şi a art. 1 Protocolul nr. 1 la 

Convenţie (protecţia proprietăţii) - neexecutarea timp de 38 de luni a unei hotărîri judecătoreşti 

executorii privind plata de către Ministerul Finanţelor şi casarea prin revizuire a hotărîrii 

judecătoreşti pronunţate în favoarea reclamantului.  

88. Cauze similare Braga, Tudor-Auto S.R.L. şi Triplu-Tudor S.R.L., Asito (nr. 2). 

REZUMAT ŞI PROPUNERI CONCEPTUALE 

89. În lumina celor menţionate mai sus, considerăm că o problemă a nerespectării principiului 

securităţii raporturilor juridice o constituie practica judiciară care interpretează legea extensiv şi 

redeschide procedurile în care deja este o hotărîre definitivă. 

90. Curtea Europeană a subliniat de nenumărate ori că pentru respectarea acestui principiu 

statele trebuie să depună diligenţe pentru a putea fi identificate procedurile judiciare conexe şi să 

interzică redeschiderea unor proceduri judiciare referitoare la aceeaşi problemă. 

91. Aşadar, instanţele sesizate ulterior nu ar fi trebuit să mai repună în discuţie constatările 

jurisdicţiilor anterioare. Curtea Europeană a mai stabilit că instanţele sunt obligate să ţină cont de 

constatările de fapt din procedurile judiciare anterioare, repunerea în discuţie a situaţiei 

soluţionate definitiv prin alte hotărîri constituind o încălcare a art. 6 din Convenţie.  

92. Pentru soluţionarea acestei probleme, credem că o soluţie ar fi organizarea permanentă de 

către Institutul Naţional de Justiţie a unor seminare de instruire destinate judecătorilor, cu 

invitarea experţilor naţionali şi internaţionali în domeniu.  

93. O alta soluţie o considerăm modificarea legislaţiei în domeniu şi instituirea unui standard 

minim de experienţa în domeniul relevant în instanţele de judecată sau organele de procuratură 

ca condiţie pentru admiterea persoanelor în profesia de judecător şi procuror. Aceste doua 

profesii sunt direct responsabile de violările constatate de Curte în problema studiată şi 

considerăm absolut necesar ca sistemul judecătoresc intern să fie administrat cu o buna diligenţa 

de profesionişti cu o vocaţie în domeniu şi care sa-şi exercite munca conştiincios şi cu bună 

credinţă.  

94. O alta modificare oportună a teorii dreptului intern şi a legislaţiei ca urmare a constatării 

violării articolului 6 din Convenţie în privinţa Republicii Moldova o considerăm instituirea 

precedentului judiciar ca izvor de drept, deoarece în practica judecătorească deseori sunt cazuri 

cînd acelaşi caz cu acelaşi temei şi de aceiaşi natura, fiind judecat de aceiaşi judecători chiar, 

sunt emise hotărîri diametral opuse. În prezent în lumina jurisprudenţei Convenţiei considerăm 

că acest concept a început a fi aplicat de către instanţele naţionale şi în special de către CSJ. 

Totuşi considerăm oportun modificarea legii şi instruirea judecătorilor în problemă. 



Studiul de compatibilitate 

Securitatea raporturilor juridice  

 

| 17 | 

95. O alta problemă o constituie lipsa răspunderii magistraţilor şi a altor autorităţi şi 

funcţionari publici responsabili de hotărîrile Republicii Moldova la Curtea Europeană, acest fapt 

duce la încălcarea continuă a principiului securităţii raporturilor juridice.  

96. O soluţie în acest caz este prevederea în legislaţia Republicii Moldova a sistemului de 

regres efectiv împotriva celor responsabili. În acest sens o posibilă soluţionare a problemei este 

noua lege a Agentului Guvernamental care este în proces de adoptare, care prevede instituţia 

regresului individual şi instituţional şi posibilele modificări şi completări a legislaţiei ce vor 

decurge din această lege.  

97. Astfel în cazul regresului individual statul va avea dreptul de regres împotriva persoanelor 

sau a funcţionarilor a căror acţiuni sau omisiuni, cu intenţie sau din neglijenţă, au determinat sau 

au contribuit semnificativ la constatarea unei încălcări din partea Curţii Europene într-o hotărîre 

sau au impus reglementarea amiabilă ori formularea unei declaraţii unilaterale.  

98. Regres va fi constituit, după caz, de atragerea la răspundere penală, contravenţională, 

disciplinară, civilă potrivit legislaţiei. Dreptul de regres va apărea din ziua devenirii definitive a 

hotărîrii sau a deciziei Curţii Europene şi va putea fi exercitat în termen de 3 ani. 

99. De asemenea statul va avea dreptul de regres instituţional împotriva autorităţilor acţiunile 

sau omisiunile cărora, în mod individual sau în complex, au determinat sau au contribuit 

semnificativ la constatarea unei încălcări din partea Curţii Europene într-o hotărîre sau au impus 

reglementarea amiabilă ori formularea unei declaraţii unilaterale. Regresul instituţional va fi 

constituit, după caz, din prezentarea scuzelor oficiale reclamantului în numele autorităţii sau 

dezafectarea resurselor bugetare a autorităţii. 

100. Agentul Guvernamental va fi instituţia responsabilă de sesizarea autorităţile care au dreptul 

de a iniţia sau care au competenţa de a adopta soluţii cu privire la regres. 

 

Direcţia Generală Agent Guvernamental  

Direcţia Reprezentare la CEDO 
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