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dRept cIVIl șI pRoceSual cIVIl

DREPTUL LA UN PROCES CIVIL ECHITABIL PRIN PRISMA  
PRECEDENTULUI JUDICIAR

THE RIGHT TO A FAIR CIVIL TRIAL 
THROUGH THE JUDICIAL PRECEDENT

SuMMaRy

Even though not properly acknowledged or fairly 
regulated in the Moldovan legal system, reliance 
upon precedent is literally justified by predictabi-
lity, stability, fairness, efficiency and the expectati-
on that the law is just. The idea that similar cases 
should be treated alike is anchored in the assump-
tion that one person is legally equal to any other. 
Therefore, similar circumstances should not be 
treated differently except for legally relevant and 
clearly justifiable reasons. 
Equity as an abstract notion gains an empirical 
connotation exclusively throughout the precedent.
Key words: right to a fair trial, judicial precedent, 
legal practice, jurisprudence, unitary jurispruden-
ce, legal certainty. 

SuMaR

Deşi nu este recunoscut propriu-zis ori reglementat 
expres în sistemul de drept moldovenesc, recurgerea 
la precedentul judiciar este pe deplin justificată prin 
predictibilitate, stabilitate, corectitudine, eficienţă şi 
încredere într-o justiţie echitabilă. Ideea conform că-
reia cazurile similare ar trebui să fie tratate în acelaşi 
mod este ancorată în ipoteza că o persoană este egală 
din punct de vedere juridic cu oricare alta. Prin urma-
re, circumstanţele similare nu ar trebui să fie tratate în 
mod diferit, cu excepţia temeiurilor relevante şi clar 
justificate. 
Echitatea ca noţiune abstractă capătă o conotaţie empi-
rică exclusiv prin intermediul precedentului.
Cuvinte-cheie: drept la un proces echitabil, precedent 
judiciar, practică judiciară, jurisprudenţă, practică judi-
ciară unitară, securitatea raporturilor juridice.

Actualitatea incontestabilă a subiectului abordat 
derivă din procesul de raliere a legislației naționale la 
standardele europene, determinat efectiv de aderarea 
Republicii Moldova la spațiul Consiliului Europei, pre-
cum și la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
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fapt ce impune, în mod imperios, analiza și reformula-
rea unei poziții bine chibzuite vis-a-vis de precedentul 
judiciar și reconsiderarea statutului acestuia în cadrul 
asigurării unui proces civil echitabil.

Nou ca formulare, „dreptul la un proces civil echita-
bil” a existat de-a lungul timpului, evoluând vertiginos 
de la etape incipiente identificatoare până la dobân-
direa unui conținut juridic autonom de o importanță 
covârșitoare. Universal recunoscut și consacrat pentru 
prima oară expressis verbis în Convenție (statuat în art. 
6 § 1), acesta denotă un caracter complex și reamin-
tim că implică interacțiunea organică a mai multor 
drepturi-garanții de ordin procedural: acces la justiție, 
egalitatea de arme, publicitatea procesului, termenul 
rezonabil, independența instanței, instanța investită 
de lege – veritabili indici, parametri reali și concreți de 
măsurare a gradului în care actul de justiție își atinge 
finalitatea.

În urma unei cercetări diligente a conținutului prin-
cipiilor ce guvernează un proces civil echitabil în lu-
mina Convenției şi repercusiunile practice ivite și con-
solidate de jurisprudența prețioasă a Curții Europene 
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pentru Drepturile Omului; de asemenea, elucidarea 
noțiunii, tipologiei, formei de aplicare a precedentu-
lui judiciar, mecanismele de asigurare a practicii judi-
ciare unitare întru garantarea securității raporturilor 
juridice, descoperim că noutatea științifică rezidă în 
tratarea unei teme a cărei importanță este mascată 
de cliché-ul subsidiarității și apartenenței la bazinul 
de civilizație juridică anglo-saxonă (Common Law), 
de superficialitate – aproape lipsa unor argumentări 
temeinice cauzate de nerecunoașterea de jure a pre-
cedentului judiciar în calitate de izvor de drept, rolul 
creator al jurisprudenței disimulându-se adesea în 
spatele aparenței interpretării legii.

Pornind de la premisa că securitatea raporturilor 
juridice prezintă o deosebită importanță pentru încre-
derea legitimă a cetățenilor în activitatea instanțelor 
din perspectiva certitudinii și predictibilității dreptului, 
precum și a eradicării arbitrariului, suntem în prezent, 
martorii trecerii de la etapa secesionistă al puterii le-
giuitoare și puterii judecătorești la etapa complemen-
tizării mutuale, funcționale și rezonabile a celor două 
puteri. Astăzi asistăm la transformarea judecătorului 
național în judecător european și remarcăm datoria 
acestuia de a rescrie, ori de câte ori este nevoie, norma 
juridică națională după modelul celei europene, iar 
dacă este cazul – chiar de a o sacrifica în favoarea celei 
europene, care se aplică cu întâietate fermă.

În sistemul de drept al Republicii Moldova, legis-
latorul nu i-a conferit precedentului judiciar rolul de 
izvor formal de drept, fapt datorat apartenenței la fa-
milia de drept romano-germanic [1].

La fel și în dreptul românesc contemporan există 
opinii care nu acordă practicii judiciare calitatea de iz-
vor formal de drept, pentru că – argumente invocate 
și de doctrina noastră națională –, potrivit principiu-
lui separației puterilor în stat și al legalității, puterea 
judecătorească nu este competentă să legifereze [2]. 
Dar, cu siguranță, regula obligativității judiciare și 
însușirea, astfel, a principiului precedentului judiciar 
nu încalcă:

– nici autoritatea lucrului judecat. Autoritatea lu-
crului judecat se referă la o speță concretă, nu la 
o regulă abstractă aplicată părților. Decizia jude-
cătorească, odată rămasă definitivă, are putere de 
lege. Decizia nu aparține unui judecător, ci unui 
sistem de drept care își impune voința prin forță 
executorie, deci aparține puterii judecătorești. Or, 
e inadmisibil ca aceeași putere să recurgă la mă-
suri diferite (justiția este unică). De altfel, în același 
sens s-a pronunțat și instanța europeană [3];

– nici separația puterilor în stat. Aceasta a apărut în 
Anglia, s-a dezvoltat în Franța și s-a desăvârșit în 
SUA. Precedentul este considerat izvor de drept 
tocmai în state cu o puternică tradiție în separația 

puterilor, precum: Marea Britanie, SUA, Canada, 
Australia, Israel [4].

În urma unei analize sistemice a legislației naționale 
în vigoare [5], indubitabil constatăm prezența pre-
cedentului judiciar obligatoriu și a celui persuasiv 
(național și internațional), oglindit în: a) avizele con-
sultative, deciziile CSJ, hotărârile obligatorii ale CtEDO; 
b) raționamentele neimperative ale instanțelor judi- 
ciare internaționale, opiniile disidente ale magistraților 
internaționali, hotărârile cu caracter explicativ ale CSJ. 
Fără a le descrie, hotărârile-pilot nu pot fi nici ele igno-
rate [6].

Cât despre metodele de unificare a practicii judi- 
ciare, acestea au fost constatate după cum urmează [7]:

– Avizul consultativ. Este reglementat în Codul de 
procedură civilă din luna iulie 2012. Privește ca-
zurile pendinte. A avut ca model întrebarea pre-
liminată adresată Curții de Justiție a Uniunii Eu-
ropene. Judecătorul cauzei de la orice nivel care 
întâmpină dificultăți în interpretarea legii cere 
părerea de la Plenul CSJ (care reunește toți jude-
cătorii instanței supreme). Avantaje: soluționarea 
sesizării se face rapid, uneori se ia opinia de la 
Facultatea de Drept, ceea ce mărește consistența 
deciziei; avizele sunt publicate, deci pot fi cunos-
cute de judecători și avocați. Dezavantaje: orice 
judecător poate formula solicitarea de emitere a 
avizului, ceea ce poate crea dificultăți birocratice; 
judecătorii nu au cum să știe că un coleg de al lor 
a făcut o astfel de sesizare și e posibil să pronunțe 
hotărâri contrare avizului care va fi adoptat; impli-
că formal pe toți judecătorii de la CSJ și nu numai 
pe cei care au specialitatea în materia respectivă; 
dacă judecătorul nu solicită aviz și hotărârea nu 
e atacată, atunci ea rămâne definitivă, deși este 
contrară practicii consacrate. Legea nu prevede 
că acest aviz ar fi obligatoriu pentru cel care l-a 
solicitat sau pentru ceilalți judecători care vor 
soluționa în viitor cauze similare. 

– Hotărârea explicativă. E adoptată de Plenul CSJ și 
privește cazurile civile. Dezavantaj: implică toți ju-
decătorii, chiar dacă nu sunt de specialitate. Pro-
cedura de adoptare este complicată și îndelunga-
tă; are caracter de recomandare expres prevăzută 
în lege. 

– Recomandarea. E o metodă care nu este regle-
mentată în legislație, ci este asumată ca practică 
de instanța supremă la inițiativa președintelui 
CSJ. Se adoptă de Colegiul civil al instanței su-
preme, care poate fi sesizat de către oricine și 
pe orice cale, inclusiv din oficiu. Privește cazurile 
pendinte sau deja soluționate. Și aici se cere, de 
regulă, opinia profesorilor de la facultate. Nu exis-
tă vreo normă sau dispoziție cu privire la modul în 
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care judecătorii trebuie să le respecte, dar de fac-
to aceste recomandări sunt îndeplinite. Se poate 
presupune că, în timp, vor duce la un transfer de 
responsabilitate, se vor formula sesizări de către 
judecători chiar și pentru situații simple. 

Alte metode folosite pentru unificarea practicii ju-
diciare sunt: activitățile de generalizare a practicii și 
ședințele operative (volante) organizate săptămânal 
de judecătorii unei instanțe pentru a discuta practica 
CSJ privind instanța respectivă pe un anumit tip de 
cauze; întâlniri regionale cu judecătorii; solicitări de 
includere în planurile de formare de la INJ a anumi-
tor tematici. De asemenea, manualul judecătorului și 
modelele de acte judecătorești sunt utile, ele cuprind 
elucidarea problemelor de drept material și procedu-
ral, respectiv – modelele de hotărâri pentru anumite 
tipuri de cauze.

În contextul integrării într-o ordine juridică supra-
etatizată, aici referindu-ne la jurisprudența CtEDO, 
poate fi ușor remarcat impactul covârșitor exercitat al 
acesteia asupra legislațiilor naționale. Pentru a exem-
plifica, menționăm o serie de state: Austria (a modi-
ficat articole importante referitoare la instrucțiunile 
despre tratamentul deținuților spitalizați și întregul 
sistem de asistență juridică), Belgia (a revizuit legislația 
referitoare la vagabondaj și a adoptat măsuri în sensul 
subvenționării școlilor francofone din zona flamandă; 
a modificat codul civil în scopul acordării drepturilor 
egale copiilor legitimi și nelegitimi), Danemarca (a 
modificat legea privind încredințarea spre îngrijire a 
copilului), Franța (a adoptat o lege referitoare la se-
cretul comunicațiilor telefonice), Grecia (a modificat o 
lege privind detenția provizorie), Suedia (a modificat 
legea asupra instrucției religioase obligatorii), Elveția 
(a modificat integral sistemul de organizare judiciară 
și procedura penală aplicată armatei federale și a re-
vizuit dispozițiile din codul civil referitoare la privarea 
de libertate în casele de corecție), Marea Britanie (a 
interzis pedepsele corporale în învățământul public) 
[8] ș.a., inclusiv Republica Moldova în speța Mitropolia 
Basarabiei și alții contra Moldovei, 2001, în care Cur-
tea de la Strasbourg a constatat încălcarea drepturilor 
reclamanților la libertatea de gândire, de conștiință 
și religie garantate de art. 9 al Convenției, prin refu-
zul autorităților naționale de a recunoaște și oficializa 
cultul ecleziastic respectiv. Legea RM nr. 979-XII din 24 
martie 1992 despre culte, necorespunzând prevederi-
lor și valorilor europene, a determinat adoptarea unei 
noi Legi, nr. 125 din 11.05.2007, privind libertatea de 
conștiință, de gândire și de religie (s-a preluat denu-
mirea art. 9 din Convenție). Hotărârile-pilot, nu mai 
puțin importante, au menirea de a oferi recomandări, 
indicații referitoare la măsurile necesare întru evitarea 
unor cazuri ulterioare similare (de exemplu: Olaru și 

alții contra Moldovei, 2009). Această procedură ofe-
ră posibilitatea suspendării cererilor pendinte pen-
tru o anumită perioadă de timp, cu condiția reacției 
prompte din partea Guvernului vis-a-vis de adoptarea 
rezoluțiilor respective [9].

Dezlegarea litigiilor nu poate fi condiționată de 
inexistența, coliziune sau obscuritatea legii. Tocmai 
din acest motiv jurisprudența (prin prisma ratio de-
cidendi) are prerogativa și priceperea de a identifica 
sensul și scopul intențiilor legiuitorului. Loucaides, ju-
decător CtEDO, a punctat în una din opiniile sale disi-
dente că „nu există o definiție a termenului de echitate 
în scopul aplicării Convenției și, totodată, nu trebuie să 
i se dea un înțeles strict tehnic”. Astfel, jurisprudența 
vine în ajutorul normei juridice generale, impersona-
le, pentru a o face viabilă și pe deplin utilă, mai ales 
în condițiile unor lacune sau, dimpotrivă, ale inflației 
legislative, ce generează o practică inconsecventă şi 
hotărâri diferite pentru cauze similare. 

Jurisprudența, prin ea însăși, nu este o calitate de-
cât dacă este consecventă în interpretarea și aplicarea 
legii, iar sensul acreditat este cel autentic, rațional și 
rezonabil [10]. După cum puterea judecătorească ga-
rantează justiția ca valoare fundamentală în statul de 
drept și că ea însăși stabilește legea aplicabilă și va-
labilă într-un caz concret, stabilește faptele și aplică 
dreptul acestor fapte, conform unei metode de in-
terpretare adecvate, adică suficient de transparente 
și previzibile, găsim oportună implementarea unor 
practici simple și pe deplin fezabile, deja verificate de 
experiența altor țări [11]:

1. Specializarea judecătorilor – va avea un efect du-
blu, pe plan orizontal va limita și chiar elimina 
situațiile de jurisprudență divergentă între com-
pletele aceleiași instanțe, pe plan vertical va flui-
diza circulația informației, astfel încât judecătorii 
se vor putea informa operativ și reciproc cu pri-
vire la practica instanțelor superioare și de fond.

2. Stabilitatea completelor de judecată – pentru a 
menține o jurisprudență unică la nivelul aceluiași 
complet și un nivel ridicat al calității actului de 
justiție datorat experienței dobândite de judecă-
tor în cadrul specializării respective.

3. Motivarea hotărârilor – creșterea calității hotărâ-
rilor de control judiciar, pentru a se impune jude-
cătorilor de la instanțele inferioare nu atât prin 
poziția în cadrul sistemului judiciar, cât prin forța 
argumentelor invocate. Evident, o motivare cu 
atât mai consistentă se impune când are loc un 
reviriment jurisprudențial. În cazul completelor 
de judecată, judecătorii care semnează alături 
de cei care au redactat hotărârea ar trebui să se 
implice în verificarea și completarea cu argumen-
te, cenzurând aspectele răzlețe. Folosirea unor 
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standarde comune de referință, mai ales la nive-
lul instanțelor inferioare, este binevenită. Pot fi 
oferite judecătorilor niște repere, chiar șabloane, 
pentru a-i ghida și a le facilita munca.

4. O soluție viabilă pentru descongestionarea in-
stanțelor de un număr important de dosare 
este recomandarea pentru părțile litigante de a 
soluționa cauza prin intermediul medierii. 

5. Învățământ profesional de calitate – pregă-
tirea profesională trebuie să îi privească pe 
toți cei implicați în actul de justiție. În cazul 
instanțelor, ar putea fi organizate întâlniri regula-
te ale judecătorilor pentru: a se dezbate în cadrul 
învățământului profesional noile acte normative 
apărute, respectiv – hotărârile pronunțate de cur-
tea de apel. În cazul unor „valuri” de cereri, aceste 
întâlniri ar trebui să aibă loc imediat după sesiza-
rea fenomenului, pentru a se discuta practica ce 
trebuie adoptată pe textul de lege aplicabil.

De asemenea, ar trebui organizate întâlniri regula-
te, pe materii, între judecătorii de la curțile de apel și 
cei de la instanțele de recurs (mai ales în situațiile în 
care curțile pronunță hotărâri în ultimă instanță), re-
spectiv – între judecătorii de la CSJ și cei de la curțile 
de apel. Obligatoriu, rezultatele întâlnirilor trebuie pu-
blicate, ca să fie accesibile publicului larg.

Se impune, la fel, cunoașterea jurisprudenței 
instanței supreme, a CtEDO și a jurisprudențeia de 
referință a CJUE. În eventualitatea unei viitoare aderări 
a Republicii Moldova și la ordinea juridică comunitară 
asigurată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, s-ar 
evidenția faptul că dreptul comunitar are valențele 
unei ordini juridice interne, iar caracterul creator al 
jurisprudenței primează în fața celui interpretativ. 
Cursurile de formare profesională continuă trebuie să 
includă şi seminare de practică neunitară organizate 
semestrial, cu participarea președinților de la colegiile 
corespunzătoare ale curților de apel și CSJ.

Din reglementările internaționale și cele naționale 
se deduc câteva linii directoare care pot justifica res-
pectarea și aplicarea precedentului judiciar în sistemul 
de drept moldovenesc:

– precedentul judiciar are ca obiectiv aplicarea co-
rectă și uniformă a legii, previzibilitatea justiției și 
consistența hotărârilor; 

– practica judiciară (totalitatea hotărârilor judecă-
torești) trebuie să devină jurisprudență (practică 
judiciară uniformă); 

– puterea judecătorească este separată de celelalte 
puteri, dar nu și de lege; 

– justiția este unică, iar legea se aplică în mod egal 
tuturor;

– privește chestiunile de drept, dar și principiile de 
drept;

– se aplică nu doar pentru dispozitivul hotărârii, ci și 
pentru considerentele, motivarea acesteia; 

– este vorba de deciziile date de curtea care 
pronunță decizii în ultimă instanță (Curtea Supre-
mă și curțile de apel); 

– hotărârile definitive au același efect ca și legile, 
deci hotărârea care constituie precedent judiciar 
trebuie respectată atât de instanța care dă hotă-
rârea, demonstrând disciplină jurisprudențială, 
cât și de instanțele inferioare din jurisdicția sa; 

– revirimentul* este posibil, ba chiar inevitabil, dar 
trebuie motivat [12]. 

În ciuda faptului că își are originea în dreptul en-
glez, precedentul judiciar se bucură de o largă aplica-
bilitate în geografia juridică a lumii, fiind reglementat 
la cel mai înalt nivel, mai cu seama în legea supremă a 
numeroaselor state ca: Elveția, Israel, Austria, Croația, 
Scoția, Norvegia, Ungaria, Ecuador, Pakistan, Kenia 
[13] ș.a. Diverse aspecte comparative au fost exami-
nate, rațiunea acestei reconsiderări de amploare fiind 
una simplă: incertitudinea jurisprudențială subminea-
ză echitatea și alterează încrederea justițiabililor în 
justiția generată de lipsa de coerență, receptivitate, 
maleabilitate.

Urmărind cuantificarea calității actului de justiție  
moldovenesc din perspectiva CtEDO [14], conștien-
tizăm că parcurgerea a două căi de atac nu ar trebui 
să fie necesară pentru a se obține aplicarea adecvată a 
legii, iar avantajele pe care le comportă aplicarea pre-
cedentului judiciar sunt semnificative (crearea unui 
mecanism ferm de autoreglare și identificare a defec-
telor justiției propulsat necondiționat de funcția com-
pensatorie a precedentului, certitudinea, stabilitatea, 
precizia aplicării legii).

În opinia noastră, jurisprudența și echitatea 
sunt două noțiuni indisociabile și interdependente, 
jurisprudența urmărește finalitatea echității, iar echi-
tatea se convertește dintr-o noțiune abstractă într-una 
empirică, pe deplin perceptibilă, numai prin interme-
diul jurisprudenței.

Acest articol nu a avut nici pe departe pretenția de 
fi epuizat toate aspectele care compun o problemati-
că atât de complexă și, în egală măsură, atât de fasci-
nantă, dar nici nu și-a propus un asemenea deziderat. 
Intenția a fost de a investiga și de a schița o imagine 
din care se poate desprinde care este dimensiunea 
contribuției – de altfel, substanțială – pe care o aduce 
precedentul judiciar la asigurarea și garantarea unui 
proces civil echitabil.

* Simplist elucidând, revirimentul constituie o schimbare, o 
turnură a practicii judiciare.
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