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invitatul noStRu

– Domnule Priseajniuk, în sfârșit, Institutul Na-
ţional al Justiţiei a semnat un memorandum de co-
laborare cu Academia Naţională a Procuraturii din 
Ucraina. Asta se datorează și faptului că, în martie 
curent, aţi fost ales prorector al Academiei, deși 
noi deja stabilisem relaţii neoficiale de colaborare 
cu instituţia pe care o conduceţi: doi foști prorec-
tori – Ruslan Stefanciuk și Micola Iakimciuk – fac 
parte din Colegiul știinţific și, respectiv, din Cole-
giul de redacţie ale Revistei Institutului Naţional al 
Justiţiei, publicaţie care a găzduit mai mulţi autori 
de la Academia Naţională a Procuraturii din Kiev. 

Cum vedeţi o lărgire a colaborării între institu-
ţiile noastre?   

– Mă bucur și eu de semnarea acestui memoran-
dum de colaborare. Am realizat o înţelegere cu dna Di-
ana Scobioală, Director executiv al INJ, făcută pe când 

„SiStemul de drept diN 
ucraiNa eSte SupuS uNor 
mari traNSformări…”

„SiStemul de drept diN 
ucraiNa eSte SupuS uNor 
mari traNSformări…”

ivan PRISeaJNIuK,
rectorul Academiei Naţionale a Procuraturii din Ucraina

ne aflam, la Mensk, la o conferinţă internaţională con-
sacrată formării judecătorilor și procurorilor, organiza-
tă cu concursul Uniunii Europene. Ne-am înţeles atunci 
să ne întâlnim la Chișinău, unde am fost invitat la con-
ferinţa internaţională „Aplicarea pedepselor și discreţia 
judiciară: cazul Republicii Moldova”, care a avut loc la 
2-3 iunie curent. 

Pe noi ne interesează experienţa Institutului Na-
ţional al Justiţiei în domeniul pregătirii cadrelor. La 
Chișinău, am reușit să discutăm practici mai deosebite 
privind pregătirea procurorilor și judecătorilor. Pentru 
Ucraina, care e o ţară mult mai mare ca Moldova, e mai 
greu să organizăm instruirea procurorilor și a judecă-
torilor într-o singură instituţie, dar nici nu cred că ar fi 
raţional. Totuși, ne interesează programele de formare, 
pregătirea testelor. Am aflat, bunăoară, că, la admitere, 
candidaţii au de rezolvat 400 de teste în timp de trei 
ore. E ceva interesant și pentru noi. Am mai discutat 
despre pregătirea în domeniul drepturilor omului, stu-
dierea practicii CtEDO. Până mai recent, în academia 
noastră aceste domenii se studiau facultativ, dar acum 
trebuie să le includem în programul de bază, atât la 
formarea iniţială cât și la cea continuă. Practica testării 
cunoștinţelor ne va prinde bine în lunile iulie și august, 
când la Academie vom desfășura concursul la funcţii 
de procuror și de șefi ai procuraturilor locale… 

– Aţi venit în funcţia de rector al Academiei Na-
ţionale a Procuraturii din Ucraina din sistemul 
procuraturii sau din sfera știinţei în domeniul 
dreptului?

– Am absolvit Universitatea de Stat din Zaporojie în 
1995, dar în organele procuraturii lucrez din 1994, mai 
întâi – în Procuratura orașului Zaporojie, apoi în cea a 
regiunii Zaporojie, după care am fost, între anii 1998-
2001, procuror al raionului Orehovski din aceeași regiu-
ne. Din 2002 până în 2005 am lucrat în diferite funcţii la 
Procuratura Generală, după care am trecut în Aparatul 
Consiliului de securitate naţională și apărare. Din 2008 
până în 2009 am exercitat funcţia de prim-adjunct al 
procurorului regiunii Kirovograd, după care am fost 
numit în funcţia de adjunct al directorului Institutului 
de perfecţionare a cadrelor al Academiei Naţionale a 
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Procuraturii din Ucraina. Apropo, pe atunci director al 
acestui institut era Micola K. Iakimciuc, actualul procu-
ror al regiunii Cernăuţi, care este membru în Colegiul 
de redacţie al Revistei Institutului Naţional al Justiţiei 
din Moldova. Prorectorii Academiei erau, totodată, și 
directori ai instituţiilor – Institutul pentru pregătirea 
cadrelor, Institutul de perfecţionare a cadrelor și Insti-
tutul de cercetări știinţifice. 

În martie 2016, prin ordinul Procurorului General, 
am fost numit rector al Academiei Naţionale a Procu-
raturii din Ucraina. Azi, Academia are doi prorectori și 
doi șefi de direcţii. Ea face parte din sistemul Procura-
turii Generale și asta ne ajută foarte mult în organizarea 
centralizată a activităţii de formare continuă și de for-
marea iniţială. Conform legii noi, sistemul procuraturii 
are un Consiliu Superior al Procurorilor, dar legea a fost 
suspendată până la începutul anului viitor și acest con-
siliu, de facto, nu există. Activitatea Academiei Naţiona-
le a Procuraturii este coordonată de Procurorul General 
prin intermediul unui Procuror General-adjunct.   

– Fiind la Chișinău, v-aţi întâlnit cu colegi mol-
doveni de la Procuratura Generală?

– M-am întâlnit cu câţiva, inclusiv de la Procuratura 
Chișinău, unde am făcut un schimb de păreri despre 
cum decurge reforma în sistemele procuraturii din 
Moldova și din Ucraina. Ne-am înţeles despre o coo-
perare de durată, mai ales între procuraturile specia-
lizate. Cu mulţi dintre ei, în special cu Mircea Roșioru, 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, am 
discutat despre autoadministrarea locală a procuratu-
rilor. E ceva interesant pentru noi. Și legea noastră pre-
vede așa ceva, dar, deocamdată, reforma în această di-
recţie a fost stopată până în primăvara anului următor. 

Am făcut un schimb de păreri și cu participanţii la 
conferinţa internaţională desfășurată la Institutul Na-
ţional al Justiţiei. M-a interesat tematica ei. Bunăoară, 
în 2015 în Ucraina au fost pedepsiţi cu privaţiune de 
libertate 94.798 de persoane, mai puţin ca în 2014, 
când numărul acestora a depășit 102 mii. La noi are 
loc și reforma sistemului de penitenciare. Deși Ucrai-
na traversează acum o situaţie complicată, azi numă-
rul celor care își ispășesc pedeapsa în penitenciare nu 
depășește cu mult 70 mii de oameni, dar capacitatea 
celor 148 de penitenciare din Ucraina este de 230 
mii. Adevărul e că, din cele 148 de penitenciare, 29 se 
află pe teritoriile secesioniste din regiunile Lugansk și  
Doneţk. Noua concepţie de reformare a sistemului pre-
vede reconstrucţia penitenciarelor, ca ele să corespun-
dă standardelor Uniunii Europene.

– De baștină sunteţi din regiunea Lugansk. Kie-
vul încearcă să menţină relaţii cu procuraturile 
din teritoriile ocupate ale regiunilor Lugansk și 
Doneţk?

– Da, sunt născut în satul Novocervone, raionul  
Troiţkoe, regiunea Lugansk. Azi, Kievul lucrează doar 
cu procuraturile aflate sub jurisdicţia Ucrainei din 
teritoriile regiunilor Doneţk și Lugansk. Bunăoară, 
sediul Procuraturii regiunii Doneţk se află la Kramatorsk, 
pe teritoril controlat de organele ucrainene, iar cel al 
regiunii Lugansk – la Severodoneţk. Totuși, vă daţi 
seama, azi e imposibil ca Kievul să controleze structurile 
de stat din teritoriile ocupate…

– Cum are loc admiterea la Academia Naţională 
a Procuraturii din Ucraina? 

– Admiterea la Academia Naţională a Procuraturii 
din Ucraina se deosebește de cea de la Institutul Naţio-
nal al Justiţiei din Chișinău. La noi, înainte de a depu-
ne documentele pentru admitere, fiecare pretendent 
trebuie să susţină o discuţie cu unul dintre conducă-
torii Academiei – rector sau prorector, la care discuţie 
pretendentul trebuie să-și motiveze gestul: de ce a ales 
anume instituţia noastră de învăţământ. 

Recent, au avut loc schimbări în Constituţie și acum 
Procuratura nu mai are capitolul ei aparte în Legea Su-
premă, ci a fost inclusă în capitolul „Dreptul”, iar trans-
formările care au loc în sistemul procuraturii au făcut ca 
în anul curent Academia Naţională a Procuraturii să-și 
suspende admiterea. Urma să începem pregătirea unui 
nou contingent de persoane, care, la admitere, trebu-
iau să aibă doi ani de muncă în domeniul juridic după 
absolvirea facultăţilor de drept, dar articolul respectiv 
din lege a fost suspendat până în aprilie 2017, ceea ce 
înseamnă că în anul curent Academia nu va admite o 
nouă promoţie de viitori procurori. Totuși, noi pledăm 
pentru revenire la sistemul de admitere a viitorilor pro-
curori pe care l-am avut până în 2015. Statutul acade-
miei noastre e de instituţie superioară de învăţământ 
și studenţii din cursul patru la drept, care doreau să 
devină procurori, susţineau admiterea și continuau 
studiile la noi timp de doi ani: unul – teorie, trei luni fă-
ceau practică, iar șase le lucrau ca stagiari, după care se 
întorceau și susţineau examenele de absolvire. La ab-
solvire, primeau diploma, epoleţii și ordinul de reparti-
zare la locul de muncă. Noi pregătim câte 300 de tineri 
procurori în fiecare an și completăm aproape toate go-
lurile care apar în urma fluctuaţiei cadrelor din sistem. 
Grupele sunt alcătuite din 15 persoane – numărul cel 
mai potrivit, în cazul nostru. Toţi audienţii de la formare 
iniţială beneficiay[ de casare ]n cămin. 

În prezent, avem tocmai 500 de locuri vacante în 
sistemul procuraturii și, deoarece legea pomenită mai 
sus a fost suspendată până în aprilie 2017, în august 
vom anunţa un concurs pentru a le completa din rân-
dul cetăţenilor care au facultatea de drept absolvită, 
fără a lua în calcul vechimea în muncă. Nu vor fi absol-
venţii academiei noastre, dar mizăm pe un flux de noi 
idei, mai ales că jurnaliștii ne critică activ, precum că în 
Procuratură domină interesele corporative. 
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– Deci, și sistemul procuraturii din Ucraina este 
supus unor transformări majore? La acest capitol, 
ca vecini, avem ce învăţa unii de la alţii… 

– Noi chiar ne-am apucat serios de transformări. 
La început de iunie, Rada Supremă din Ucraina a făcut 
schimbări în Constituţie, inclusiv privind reforma ad-
ministrativă a sistemului judecătoresc. Sunt indicate 
schimbări și la funcţiile Procuraturii, dar nu am reușit 
încă să le analizez și nu le voi comenta. Menţionez doar 
că reforma administrativă în organele procuraturii nu a 
avut efecte pozitive în societate. A fost un proces care a 
decurs dureros pentru cetăţenii care se adresau în pro-
curatură. 

– Academia pe care o conduceţi are subdivizi-
uni regionale? Formarea continuă a procurorilor 
aflaţi în funcţie decurge centralizat, are loc numai 
la Kiev sau și în regiuni? 

– Academia are dreptul să formeze secţii regionale, 
dar nu folosim acest drept deoarece presupune risipă 
de mari cheltuieli. Părerea mea rămâne în continuare 
că secţiile regionale ale Academiei nu vor avea efectul 
scontat. Ucraina e mare. În ţară activează 12.000 de lu-
crători ai Procuraturii. Conform legii, procurorii, o dată 
la doi ani, trebuie să treacă cursuri de perfecţionare 
a cunoștinţelor. Noi organizăm, de obicei, cursuri de 
două-trei săptămâni pentru anumite contingente de 
procurori, cu diferite tematici. Pe parcursul anului își 
perfecţionează cunoștinţele peste 2.500 de procurori, 
iar pe lângă aceștia avem vreo 6.000 de audienţi care 
fac parte din personalul auxiliar.

Participanţii la formarea continuă sunt repartizaţi 

proporţional. În diferite regiuni, numărul procurorilor 
este diferit. Bunăoară, în regiunea Harkov lucrează vreo 
600 de procurori, iar în regiunea Cernăuţi – vreo 200. 
La un curs de instruire de la Harkov vom lua șase pro-
curori, iar din Cernăuţi – 3. De mult funcţionează acest 
sistem și este eficient, nu provoacă probleme. Respon-
sabilitatea de încadrare a procurorilor în formare con-
tinuă revine unităţilor de personal din procuraturile 
regionale. 

La un curs participă cel puţin câte 100 de procu-
rori, veniţi din diferite regiuni, ca să aibă posibilitatea 
să facă schimb de experienţă între ei, să se cunoască. 
Aceștia sunt împărţiţi în grupuri mici și, la sfârșitul cur-
sului, fiecare audient susţine un examen, după care i 
se înmânează certificat de participare la cursuri de per-
fecţionare. 

– Există cazuri în care cineva dintre audienţi nu 
susţine examenul?

– Se întâmplă și așa ceva. Chiar la cursul care s-a fi-
nalizat recent, două persoane n-au susţinut examenele 
și despre acest lucru am informat Procuratura Genera-
lă. Mai departe – ea decide soarta celor care au neglijat 
cursurile de formare continuă. Totuși, vrem ca în viitor 
să nu mai practicăm examene la sfârșitul cursurilor de 
formare continuă… 

– În Moldova, procurorii și judecătorii trebuie 
să acumuleze pe parcursul unui an cel puţin 40 de 
ore de instruire la formare continuă. În Ucraina – 
două-trei săptămâni o dată la doi ani? 

– Dar nu e mai puţin. În schimb, timp de două-
trei săptămâni, procurorul se detașează de proble-

Ivan Priseajniuk, paricipă la conferinţa internaţională  „Aplicarea pedepselor și discreţia judiciară:  
cazul Republicii Moldova”, care a avut loc pe 2-3 iunie curent la Institutul Naţional al Justiţiei
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mele de serviciu și se concentrează la perfecţionarea 
cunoștinţelor sale. Înainte, procurorii trebuiau să-și 
perfecţioneze cunoștinţele o dată la cinci ani, acum – o 
dată la doi ani. Tematica o coordonăm în dependenţă 
de contingentul audienţilor. Bunăoară, pentru procu-
rorii mai tineri organizăm instruiri privind organizarea 
activităţii, etica profesională, relaţiile cu publicul, celor 
cu un stagiu de muncă mai mare – teme ce ţin de pro-
cedura penală, altora – de drepturile omului, corupţie, 
legislaţia CEDO. 

Tematica și programul formării continue sunt pro-
puse de Procuratura Generală, care are un prorector 
responsabil de activitatea Academiei Naţionale a Pro-
curaturii. Chiar în aceste zile frecventează cursuri de 
formare continuă 200 de procurori. Cursurile de două-
trei săptămâni fără întrerupere sunt mult mai eficiente. 
Nu-i efectivă instruirea atunci când procurorul se duce 
dimineaţa la serviciu, apoi vine și la seminarul de la 
Academie, gândindu-se ce probleme i-au mai rămas 
de rezolvat pe azi, ca procuror. 

– Cum selectaţi formatorii implicaţi în realiza-
rea programelor de studiu la Academia Naţională 
a Procuraturii?

– Ca formatori, selectăm specialiști cunoscuţi din 
cadrul Procuraturii Generale, de la Curtea Supremă de 
Justiţie, de la curţile de apel, specialiști în criminalisti-
că, în medicina legală, alţi reprezentanţi ai sistemului 
de drept, dar și de la Executiv sau Legislativ. Important 
este că la aceste formări participă și oficialităţi din ca-
drul Procuraturii Generale, procurori-șefi din regiuni – 
ceea ce permite audienţilor sosiţi din diferite regiuni 
să-i cunoască, să discute cu ei, să dezbată problemele 
din sistem. Formatorii noștri sunt oameni cu o practică 
bogată, mulţi dintre ei – oameni de știinţă, căci la Aca-
demie lucrează 25 de doctori habilitaţi și 75 de doctori 
în drept. Ei merg în regiuni, participă la conferinţe naţi-
onale și internaţionale, susţin bune relaţii cu facultăţile 
de drept de la instituţiile superioare de învăţământ. 

– Cum evaluaţi formatorii?

– Folosim diferite metode de evaluare. Oricum, rec-
torul și prorectorii Academiei au posibilitatea, atunci 
când doresc sau când apar unele suspiciuni, să des-
chidă monitorul și, direct din propriul birou – să urmă-
rească online prestaţia formatorului la cursul pe care 
îl predă. În ultimul timp, acordăm o atenţie deosebită 
abilităţilor moderne de formator. Formatorii trebuie 
să-și schimbe stilul predării, care astăzi se cere a fi unul 
interactiv, cu folosirea prezentărilor power-point etc. 

– În sistemul justiţiei din Ucraina nu există ide-
ea unei instituţii de formare mixtă, în care să fie 
formaţi și procurorii, dar și judecătorii? O cola-
borare mai strânsă între aceste două categorii de 
specialiști este benefică sistemului… 

 – În Ucraina există Școala Naţională a Judecători-
lor. Din păcate, noi nici seminare mixte, cu participa-
rea judecătorilor și procurorilor, n-am organizat până 
acum, dar cred că în viitorul apropiat le vom practica 
numaidecât. În Ucraina e greu să creezi o instituţie mix-
tă de formare a procurorilor și judecătorilor. Apoi, să nu 
uităm că mai sunt și avocaţii. Ucraina e mare: 10.000 
de judecători și 12.000 de procurori. Ar putea să apară 
ideea unei academii de justiţie, în care să fie un institut 
pentru procurori și unul pentru judecători, dar, proba-
bil, și unul pentru avocaţi. Deocamdată, ne străduim să 
perfecţionăm ceea ce avem. Academia noastră are 365 
de colaboratori, institut de cercetări știinţifice, tipogra-
fie proprie, două publicaţii știinţifice, la una dintre care 
membru al Colegiului de redacţie este și dna Diana 
Scobioală, Director executiv al Institutului Naţional al 
Justiţiei din R. Moldova, dispunem de un cămin pentru 
700 de audienţi, cu odăi de două locuri, cantină pentru 
200 de persoane, complex sportiv, bibliotecă, două săli 
de conferinţe pentru 200 de persoane, stil amfiteatru, 7 
clase pentru simulări de procese, cinci săli de compute-
re, centre de criminalistică… 

– Beneficiază Academia Naţională a Procuratu-
rii din Ucraina de proiecte cu susţinere din partea 
Consiliului Uniunii Europene, a unor instituţii in-
ternaţionale, din partea ambasadelor acreditate 
la Kiev? Statele Unite ale Americii ajută principala 
instituţie de formare a cadrelor pentru sistemul 
procuraturii din Ucraina? 

– Sigur că da. Avem susţinere din partea Consiliului 
Europei, a Uniunii Europene, din partea Germaniei, a 
Guvernului Danemarcei etc. Recent, am lansat câteva 
activităţi împreună cu Programul HELP al Uniunii Eu-
ropene. Deja vreo zece ani colaborăm în permanenţă 
cu Ambasada SUA în Ucraina. Din SUA vin specialiști 
care ne oferă traininguri, seminare, participă la confe-
rinţe, mese rotunde… La 19 mai am organizat confe-
rinţa internaţională „Reformarea organelor procuratu-
rii din Ucraina în condiţiile integrării europene”. A fost 
un eveniment cu ecouri pozitive, la care au participat 
mulţi reprezentanţi din SUA, Germania, Slovacia, de la 
Consiliul Europei. Am ascultat și discursuri cu nuanţe 
critice, care unora le-au plăcut, altora – nu. Materiale-
le conferinţei le-am editat într-un volum aparte. Tot în 
anul curent, 600 de conducători ai procuraturilor locale 
au participat la traininguri organizate cu susţinere din 
partea Consiliului Europei. I-am învăţat managementul 
instituţiilor. În luna iulie avem programate traininguri 
pentru formatorii Academiei în domeniul folosirii teh-
nicilor metodologice moderne de instruire. 

Deci, după cum vedeţi, ne modernizăm. În genere, 
sistemul de drept din Ucraina este suspus unor mari 
transformări… 
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La 20 aprilie curent, Directorul executiv al Institutu-
lui Național al Justiției, Diana Scobioală, a avut o între-
vedere cu Președintele Uniunii Avocaților din Republi-
ca Moldova, Nina Lozan.

În cadrul întâlnirii a fost semnat Acordul de colabo-
rare între cele două instituții, obiectivele căruia vizează 
creşterea standardelor formării şi pregătirea calitativă a 
avocaţilor, judecătorilor şi procurorilor în spiritul dem-
nităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor 

INJ a semnat un acord de colaborare cu Uniunea Avocaților

fundamentale ale omului; aplicarea di-
verselor modalități de colaborare care au 
drept finalitate creşterea performanţei 
beneficiarilor – sporirea nivelului profesi-
onal al avocaţilor prin intermediul instru-
irii la Institutul Naţional al Justiţiei.

Dezvoltarea relațiilor de cooperare pri-
vind pregătirea profesională a avocaților 
se va realiza prin inițierea și desfășurarea 
unor activități de instruire (conferințe, 
seminare, mese rotunde) privind aplica-
rea legislaţiei naţionale şi a standardelor 
internaţionale în domeniul drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale omului, 

schimb de specialiști și formatori pentru desfășurarea 
programelor de instruire și schimb de experiență la 
identificarea soluțiilor pentru anumite probleme juri-
dice; elaborarea și editarea materialelor educaţionale 
comune; consultanță și acțiuni pentru aplicarea regle-
mentărilor europene în domeniu, a bunelor practici și a 
experiențelor relevante în formarea profesională a avo-
caţilor etc.

VIaţa INJ: cRoNIca eVeNIMeNteloR

La 18 mai, Asociația Obștească ,,INVENTO” 
a efectuat o vizită de informare la Institutul 
Național al Justiției în cadrul căreia a avut 
loc o sesiune de discuții cu genericul ,,For-
marea profesională a juriștilor – standarde și 
priorități”.

Vizita a făcut parte din programul proiec-
tului ,,Acțiune pentru Justiție”, care a fost lan-
sat la 9 ianuarie 2016 și a durat până la 2 iu-
lie 2016. Proiectul este implementat de către 
,,INVENTO” cu susținere din partea Ambasadei 
SUA în Republica Moldova și Asociația Tineri-
lor Avocați din Moldova.

Scopul proiectului este formarea personală 
și profesională a 20 de tineri juriști, cu vârsta de 20-30 
ani, pentru a acționa cu integritate și profesionalism în 
domeniul profesional ales de către aceștia. Inițiativa 
are ambiția de a crea o comunitate puternică de ti-
neri juriști, susținuți de exponenți integri ai sistemului 
justiției, de media și organizații ale societății civile în 
vederea consolidării și promovării profesionalismului, 
transparenței, integrității și participării civice.

Diana Scobioală, Director executiv al Institutului 

Tinerii în ,,acțiune pentru justiție”

Național al Justiției, le-a făcut oaspeților o prezentare 
generala a locului și rolului INJ în sistemul de justiție, 
Valentina Conțescu, consilierul directorului, le-a vorbit 
despre modalitățile de formare în cadrul INJ, iar Ecate-
rina Popa, șefa Secției formare continuă – despre pro-
gramele de perfecționare a cunoștințelor judecătorilor 
și procurorilor aflați în funcție.

După discuții, participanților le-a fost organizată o 
vizită prin sălile de studiu ale Institutului Național al 
Justiției.
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Pe 18 și 19 mai curent, experți ai Comisiei Europene 
pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ), consultanți naționali, 
reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, 
Institutului Național al Justiției, Departamentului de 
Administrare Judecătorească și ai celor șase instanțe-
pilot (Curtea Supremă de Justiţie, curţile de apel Chişi-
nău şi Cahul, judecătoriile sectorului Râşcani din mun. 
Chişinău, Soroca şi Ialoveni) s-au reunit în cadrul unei 
ședințe de lucru pentru a discuta despre desfășurarea 
sondajelor privind gradul de satisfacție a procedurilor 
judiciare în instanțele indicate. 

În vederea îmbunătățirii gestiunii timpului judiciar 
și a calității actului de justiție, ca serviciu public, Con-
siliul Superior al Magistraturii a desemnat șase jude-
cătorii în care să fie implementate metodologia și in-
strumentele elaborate de Comisia Europeană pentru 
Eficienţa Justiţiei. Judecătorii și personalul instanțelor 
implicate în faza pilot sunt instruiți cu privire la instru-
mentele CEPEJ, dar și cum acestea urmează a fi realiza-
te în activitățile de zi cu zi ale instanțelor.

„Vreau să vă asigur că Institutul Național al Justiției 
monitorizează toate activitățile petrecute sub sigla 

Realizarea sondajelor privind gradul de satisfacție în instanțele-pilot

CEPEJ, pentru că noi ne dorim o sinergie pe cele trei com-
ponente: instanțe judiciare, administrarea instanțelor, 
formarea continuă și cea inițială. Poate că uneori sun-
tem agresivi în insistență, dar o facem deoarece vrem 
să mișcăm mai rapid lucrurile și depindem de anumite 
calendare de instruire în care se regăsește și componen-
ta CEPEJ-ului. Ne dorim foarte mult implicarea instituției 
ca atare pe segmentul consolidării capacităților 
instituționale în ceea ce privește curriculum-urile instru-
irii inițiale și continue”, a declarat Diana Scobioală, Direc-
tor executiv al INJ, în deschiderea evenimentului. 

În cadrul activității au fost puse în discuție obiec-
tivele asumate de către instanțele-pilot în vederea 
desfășurării sondajelor, metodologia de efectuare a  
lor privind gradul de satisfacție a utilizatorilor și a anga- 
jaților instanțelor de judecată, precum și a avocaților, 
stabilirea unui calendar pentru desfășurarea aces-
tor sondaje, asigurarea sensibilizării publicului și 
a vizibilității sondajelor implementate, abilitatea 
instanțelor, a Consiliului Superior al Magistraturii și a 
Ministerului Justiției de a efectua schimbări în baza re-
zultatelor sondajelor etc.

la Institutul Național al Justiției, în par-
teneriat cu Misiunea Norvegiană de Experți 
pentru Promovarea Supremației Legii în Mol-
dova (NORLAM) și Asociaţia Barourilor Ameri-
cane/Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA 
ROLI), s-a desfășurat, în perioada 2-3 iunie 
curent, conferința internațională „Aplicarea 
pedepselor și discreția judiciară: cazul Repu-
blicii Moldova”.

„În calitate de gazdă, constatăm cu sati-
sfacție că lucrările dedicate mai bine de doi ani 
acestei tematici – lucrări care au evoluat sub 
formă de ghiduri privind aplicabilitatea pe-
depselor, mese rotunde și seminare - culminea-
ză cu o conferință internațională. Nu e doar o totalizare 
a activităților de până acum, evenimentul are și menirea 
să ne dea câteva piste de reflecție, inclusiv pentru INJ, a 
subliniat, în deschidere, Diana Scobioală, Director exe-
cutiv al INJ.

Evenimentul a reunit judecători, procurori, avocați, 
reprezentanți ai mediului academic, experți din Norve-
gia, Marea Britanie, SUA, România și Ucraina care au pus 
în dezbatere subiecte de actualitate în domeniu pentru 
Republica Moldova, precum: scopul și caracterul pedep-
sei, necesitatea și utilitatea acesteia, aspecte ce țin atât 
de discreția judecătorilor la individualizarea pedepselor, 
cât și de modul de aplicare a pedepsei, criteriile de indi-
vidualizare, practica judiciară și unificarea acesteia. 

Conferința internațională „Aplicarea pedepselor și discreția judiciară: 
cazul Republicii Moldova”

Pe lângă cele patru sesiuni incluse pe agenda 
conferinței, participanții au avut ocazia să vizioneze 
spectacolul-document „Shakespeare pentru Ana”, care 
oferă anumite dimensiuni umane privind viața din pe-
nitenciare. Creată pe baza unor interviuri cu deținuți și 
angajați ai închisorilor, interviuri realizate de Luminița 
Țâcu, regizorul spectacolului, și Mihai Fusu, directorul 
Centrului de Arte „Coliseum”, piesa vorbește despre iu-
bire într-un spațiu închis și mai puțin vizibil societății, 
devenind astfel un instrument important de lucru cu 
societatea civilă.

Conferința a fost organizată în cadrul Programului 
de Reformare a Justiției Penale implementat de ABA 
ROLI cu suportul financiar al Departamentului de Stat 
al SUA.
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În perioada 13-14 aprilie curent, delegația Institutu-
lui Național al Justiției, constituită din Diana Scobioa-
lă, Director executiv, Valentina Conțescu, șefa Direcției 
instruire și cercetare, și Ecaterina Popa, șefa Secției 
formare continuă, a participat la Conferința dedicată 
lansării rețelei instituțiilor judiciare de formare în Euro-
pa de Sud/Est (ESE). Scopul acestei inițiative a fost de a 
consolida cooperarea în domeniul justiției în Balcanii 
de Vest și întreaga regiune ESE. 

Evenimentul s-a desfășurat la București și a întrunit 
reprezentanți ai instituțiilor judiciare din Albania, Bos-
nia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Kosovo, 

A fost lansată rețeaua instituțiilor judiciare de formare ESE

Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Româ-
nia, Serbia și Turcia.

Timp de două zile s-a discutat despre structura și 
rolul rețelei, despre funcționalitatea ei și tipurile de su-
port în dezvoltarea profesională (seminare regionale, 
școli de vară, relații cu instituțiile europene etc), despre 
conlucrarea regională în domeniul formării judiciare în 
vederea îmbunătățirii eficienței și competenței judecă-
torilor și procurorilor, precum și a sprijinirii reformelor 
în sectorul justiției. În cadrul conferinței a fost prezen-
tat un raport privind cele mai bune practici de formare 
a judecătorilor și procurorilor în statele-membre ale UE 
și în instituțiile europene de formare judiciară.

În zilele de 28 și 29 aprilie curent, la Minsk, capita-
la Belarusiei, a avut loc conferința regională „Formarea 
profesională a judecătorilor și procurorilor: abordare a 
Consiliului Europei”.

Conferința a fost organizată din inițiativa Directoratu-
lui General Drepturile Omului și Statul de Drept al Consi-
liului Europei în colaborare cu Procuratura Generală din 
Republica Belarus. La lucrările ei au participat Philippe 
Boillat, Director al Directoratului General Drepturile 
Omului și Statul de Drept al Consiliului Europei, oficialități 
ale statului-gazdă, reprezentanți ai Consiliului Euro-
pei, ai procuraturilor generale și instituțiilor de formare 
profesională din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Mol-

la conferința internațională organizată la Minsk

dova, Kazahstan, Kârgâzstan, Ucraina și Federația Rusă.  
 Din partea Institutului Național al Justiției din Republi-
ca Moldova, la conferință au fost invitate Diana Scobi-
oală, director, și Valentina Conțescu, consilierul direc-
torului.   

Pe parcursul conferinței, o importanță deosebită a 
fost acordată programului european HELP, ca platfor-
mă de formare profesională a judecătorilor, procuro-
rilor și avocaților în domeniul drepturilor omului. Din 
partea participanților la conferință a trezit interes pre-
zentarea Dianei Scobioală – „Noi abordări de formare 
profesională a judecătorilor și procurorilor în cadrul In- 
stitutului Național al Justiției din Republica Moldova”.  

9-10.06.2016. La Amsterdam (Olanda), și-a desfă-
șurat lucrările cea de-a XIX-a Adunare Generală a Rețe-
lei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a institutelor 
de magistratură din statele-membre ale Uniunii Euro-
pene.

La Adunarea Generală au mai luat parte reprezen-
tanți ai Comisiei Europene şi ai organizaţiilor interna-
ţionale cu vocaţie în domeniul justiţiei. Delegaţia In-
stitutului Național al Justiției din Moldova a fost repre-
zentată de către Diana Scobioală, Director executiv, şi 
Valentina Conțescu, consilier al directorului.

Participanţii la acest for au discutat pe marginea mai 
multor teme: raportul anual al Secretarului General, ra-
portul anual al Comitetului de conducere, aprobarea 
unor amendamente la Regulamentul de procedură al 
EJTN, schimb de programe și metode de formare judi-
ciară etc. 

Institutul Naţional al Justiţiei a devenit membru-
observator al Reţelei Europene de Formare Judiciară 
a institutelor de magistratură din statele-membre ale 

A avut loc Adunarea Generală a EJTN

Uniunii Europene la 1 iulie 2016, odată cu intrarea în 
vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova 
cu Uniunea Europeană. Cererea de acordare a statu-
tului de membru-observator a fost aprobată în cadrul 
Adunării Generale a Reţelei, care şi-a ţinut lucrările la 
Thessaloniki pe 12 şi 13 iunie 2014.

RelaţII INteRNaţIoNale
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FoRMaRe INIţIală

La 26 aprilie curent, în incinta INJ a avut loc eta-
pa finală a Concursului privind procedura contradicto-
rie organizat de Institutul Leavitt pentru Dezvoltare 
Internațională din Statele Unite ale Americii în cadrul 
Inițiativei JET (Instruirea Educațională în Justiție).

Competiția, la care au participat audienții INJ – 
candidați la funcții de judecător și de procuror, a avut 
drept scop sensibilizarea și instruirea cursanților în 
vederea obținerii cunoștințelor și abilităților necesare 
pentru o prestație la nivel înalt într-o sală de judecată, 
dezvoltându-și capacitățile de a formula gândurile într-
un mod convingător și de a acționa conform normelor 
deontologice.

În finală, două echipe au participat la un proces 

Vor merge la un stagiu în sistemul de drept american

de judecată improvizat în fața 
curții de jurați, demonstrându-și 
competențele oratorice în discur-
surile introductive și pledoariile 
finale, precum și la realizarea in-
terogatoriilor directe sau încruci-
sate ale martorilor. Partea acuzării 
constituită din Aurelia Balmuș și 
Nina Malai, candidați la funcții de 
judecător, a obținut victorie în fața 
echipei apărării, formată din Iurie 
Iurcu și Marian Neamțu, candidați 

la funcții de procuror. Învingătorilor 
li se oferă șansa de a merge să ia cunoștință cu sistemul 
de drept american.

În baza performanțelor obținute în perioada cur-
sului de opt săptămâni „Gândirea critică și advocacy 
– fundamentul unei societăți libere” și a competiției 
privind procedura contradictorie, participanților li s-a 
oferit șansa de a experimenta sistemul contradictoriu 
american. De la Institutul Național al Justiției, în perioa-
da 12 iulie – 3 august, în Kansas se vor afla la un stagiu 
profesional audienții Iurie Iurcu și Doina Conoval, vii-
tori candidați la funcția de procuror, iar în zilele de 11 
iulie și 2 august, în Utah – Aurelia Balmuș, candidat la 
funcţia de judecător. 

Pentru audienții Institutului Național al Justiției 
încadrați în cursurile de formare inițială pentru a can-
dida la funcții de judecător şi de procuror a fost lansa-
tă, pe 20 iunie curent, ediția a doua a concursului de 
referate științifice. Tematica actualei ediții: „Calitatea și 
eficacitatea justiției prin prisma instrumentelor adop-
tate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției 
(CEPEJ)”. Participanții, pe lângă elaborarea mai multor 
mostre de chestionare, au creat două planuri de acțiuni 
intitulate: „Cinci pași ce necesită a fi întreprinși pentru a 
eradica corupția în sistemul judecătoresc” și „Cinci pași 
ce necesită a fi întreprinși pentru a eradica corupția în 
organele procuraturii”.

Obiectivul concursului prevedea studierea apro-
fundată a instrumentelor adoptate de CEPEJ și ela-
borarea unui document finalizat care să servească 
temei pentru a evalua și a ridica calitatea și eficacita-
tea justiției/activității organelor procuraturii; dezvol-
tarea competențelor de apreciere critică a activității 
instanțelor judecătorești/organelor procuraturii. 

Audienții de la formare inițială au finalizat un nou concurs științific

Participanții la concurs au făcut prezentări prin care 
au argumentat raționamentele de care s-au condus la 
elaborarea chestionarelor și planurilor de acțiuni, pre-
cum și prezentarea nemijlocită a documentului elabo-
rat. La evaluare au fost luate în considerație conținutul 
documentului elaborat, originalitatea formei de pre-
zentare (abilități oratorice), problematizarea, argu-
mentarea, corectitudinea utilizării termenilor, limbajul 
juridic adecvat etc. 

Lucrările au fost evaluate de către Dorel Musteață, 
judecător-detașat, membru al CSM, formator INJ, Mar-
cel Dumitraș, procuror, șef de secție la Procuratura Ge-
nerală, formator INJ, Lilia Grimalschi, expert CEPEJ, șef 
de secție la Curtea Constituțională, formator INJ, și Ale-
xandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ. 

Juriul a apreciat lucrările după cum urmează: pentru 
candidații la funcții de judecători: locul I – Nina Malai, 
locul II – Dan Sârbu, locul III – Elena Marandici, pentru 
candidații la funcții de procuror: locul I – Roman Chihai, 
locul II – Stanislav Prisăcaru, locul III – Doina Conoval.
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Timp de două zile, 21-22 iunie curent, la Institutul 
Național al Justiției s-a desfășurat seminarul „Sindro-
mul traumei violului. Sindromul adaptării la abuzul 
sexual al minorilor. Legislația SUA privind opinia mar-
torului-expert”. Activitatea a fost destinată audienților 

Experiența SUA: aspecte juridice și psihologice în infracțiunile sexuale

INJ de la formare inițială, viitori candidați la 
funcții de judecător și de procuror.

Participanții la training au fost instruiți 
de către Frank J. LaBuda, judecător din sta-
tul american New York, formatorii INJ Aliona 
Rusnac, doctor în drept, conferențiar la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, și Carolina 
Trigub, psiholog.

În cadrul programului de formare ac-
centul a fost pus pe subiecte ce țin de 
infracțiunile sexuale și pedepsirea acestora 
în SUA, înregistrarea infractorilor sexuali în 
SUA, procedura de înregistrare şi condiţiile 
audierii în conformitate cu Actul privind în-

registrarea infractorilor sexuali; aspecte psihologice în 
cazurile de abuz sexual; examinarea directă a declara-
ţiilor martorilor-experţi şi confruntarea în procesul de 
judecată etc.

Pe 4 iulie curent, la Institutul Național al Justiției a 
început înscrierea la concursul de admitere 2016 pen-
tru cursurile de instruire inițială a candidaților la funcții 
de judecător și procuror, care vor avea loc între 1 oc-
tombrie 2016 și 31 martie 2018.

Ținând cont de hotărârile Consiliului Superior al 
Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor pri-
vind prognoza asupra numărului de locuri vacante la 
funcții de judecător și de procuror, Consiliul INJ a scos 
la concurs 20 de locuri de studii pentru candidați la 
funcția de judecător și 25 de locuri pentru candidați la 
funcția de procuror.

La concursul de admitere poate participa oricare 
cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul 
ei, care întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei de judecător şi de procuror. El tre-
buie să aibă capacitate de exerciţiu, să fie licenţiat în 
drept, să nu aibă antecedente penale şi să se bucure 
de o reputaţie ireproşabilă. O condiţie obligatorie este 
cunoaşterea limbii de stat. Această persoană trebuie 
să fie aptă din punct de vedere medical pentru exer-
citarea funcţiei. Din 2013, concurenţii la studii pentru 
a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o ve-
chime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de spe-
cialitate juridică. 

Începând cu 5 septembrie, concurenții urmează 
să susțină examene la două probe: scrisă și verbală. 
În scopul minimalizării rolului factorului uman în lu-
area anumitor decizii, din acest an examenul scris va 
fi susținut electronic și rezidă din completarea unui 

A început înscrierea candidaților la concursul de admitere 2016

test-grilă la disciplinele drept civil, drept procesual ci-
vil, drept penal, drept procesual penal. A doua etapă 
a concursului se va desfășura în perioada 15-23 sep-
tembrie și va decurge sub forma unui examen oral, 
care constă în soluționarea a două speţe la disciplinele 
drept civil – drept procesual civil și drept penal – drept 
procesual penal, incluzând aspecte de drept material 
și procesual.

Doritorii de a beneficia de formare inițială la Insti-
tutul Național al Justiției, formare concentrată pe pre-
gătirea candidaților la funcții de judecător și de pro-
curor, pot aplica timp de 30 de zile, de la 4 iulie până 
la 4 august 2016, la Comisia pentru organizarea și 
desfășurarea concursului de admitere. 

Concurenții care vor promova examenele de ad-
mitere în anul curent vor reprezenta cea de-a zecea 
promoție a Institutului Național al Justiției. 
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În zilele de 5 și 6 aprilie curent, un grup de judecă-
tori și procurori au participat la seminarul „Drepturile 
femeilor și accesul lor la justiție. Accedere în profesia 
juridică”, organizat la Institutul Național al Justiției, 
cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări 
din Parteneriatul Estic”.

Experții care au asigurat sesiunile de instruire au fost 
Diana Scobioală, Director executiv al INJ, doctor habili-
tat în drept, conferențiar universitar, formator INJ, Olga 
Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar, forma-
tor INJ, Iustina Ionescu, expert în domeniul antidiscrimi-
nării, Corina Voicu, director al Direcției legislație, docu-
mentare și contencios din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii din România, și Raluca Popa, manager de 

Drepturile femeilor: accesul la justiție și accedere în profesia juridică

program, Departamentul de Egalita-
te, Unitatea de Egalitate de Gen de la 
Consiliul Europei.

La deschidere, Diana Scobioală 
a menționat importanța organizării 
unor astfel de formări în contextul 
în care R. Moldova continuă să fie 
condamnată de Curtea Europeană 
pentru Drepturile Omului din cauza 

violenței aplicate față de femei și a violenței domestice. 
„Cele trei instruiri preconizate să se desfășoare la INJ vor 
finaliza cu o conferință regională la care vor participa 
reprezentanți ai celor cinci state ale Parteneriatului Es-
tic (Armenia, Azerbadjan, Georgia, Republica Moldova 
și Ucraina), grupul-țintă fiind judecători, procurori și 
reprezentanți ai instituțiilor care gestionează probleme-
le ce țin de nediscriminare și drepturile omului într-o so-
cietate democrată”, a adăugat Directorul executiv al INJ. 

Pentru a oferi o dimensiune practică acestei sesiuni 
de instruire, organizatorii au programat și două ateliere 
de lucru: „Accesul la justiție pentru victimele violenței 
bazate pe gen – violența sexuală” și „Accesul la justiție 
pentru victimele violenței bazate pe gen – violența do-
mestică”.

Aplicarea națională a tratatelor ONU în 
domeniul drepturilor omului a fost tema 
cursului de formare continuă care s-a 
desfășurat pe 27 aprilie curent la Institutul 
Național al Justiției.

Obiectivele seminarului, la care au 
participat judecători și procurori, au vi-
zat interpretarea corectă a normelor 
internaționale privind drepturile omului și 
obligațiile statului la respectarea și ocro-
tirea lor, inclusiv dreptul la egalitate și 
nediscriminare în administrarea justiției; 
familiarizarea cursanților cu mecanismele ONU de pro-
movare, apărare și monitorizare a drepturilor omului; 
implementarea în R. Moldova a standardelor ONU în 
domeniul drepturilor omului.

Participanții au fost instruiți de către experții Vea-
ceslav Balan, coordonator pentru drepturile omului 
de la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile 
Omului, Evghenii Goloșceapov, coordonator de progra-

Aplicarea națională a tratatelor ONU în domeniul drepturilor omului

me „Justiție și drepturile omului” în cadrul Programului 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare, Doina Ioana Străis-
teanu, avocat, membru al Consiliului pentru prevenirea 
și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, și Ion 
Oboroceanu, procuror-șef la Procuratura Căușeni.

Programul de formare profesională a fost organizat 
de Institutul Național al Justiției în colaborare cu Oficiul 
Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului și Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
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5-6.05.2016. Audierea în condiții speciale a co-
piilor care ajung victime ale infracțiunilor – în special 
ale infracțiunilor săvârșite cu violență sau ale celor 
sexuale – are un impact pozitiv asupra procesului de 
investigație. Pentru protejarea drepturilor și pentru 
evitarea unei experiențe traumatizante a minorului, 
este foarte importantă abordarea tuturor aspectelor 
privind cunoașterea copilului, a etapelor de dezvol-
tare psihologică a acestuia, precum și implementarea 
unor bune practici în materia audierii copilului victimă 
a unei infracțiuni. În vederea realizării acestor obiec-
tive, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu 

19.05.2016. În scopul consolidării bunelor practici 
de cooperare între instanțele de judecată și mass-me-
dia, proiectul UE „Sporirea eficienței, responsabilității și 
transparenței instanțelor judecătorești din Moldova” – 
ATRECO, în colaborare cu Consiliul Suprem al Magistra-
turii, Curtea Supremă de Justiție și Institutul Național 
al Justiției au organizat, pe 19 mai, un seminar pentru 
judecători și comunicatori din sistemul de justiție – 
„Gestionarea situațiilor de criză în cadrul sistemului ju-
decătoresc – reprezentarea instituției în comunicarea 
cu mass-media”. Instruirea i-a avut ca formatori pe Car-
men Mușat, expert ATRECO, și Adrian Ursu, jurnalist la 
postul de televiziune ANTENA 3 din România. Aceștia 
au prezentat auditoriului care sunt semnele situației de 

Audierea în condiții speciale a copilului victimă/mator al infracțiunilor

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE), a desfășurat, pe 5 și 6 mai, un curs de formare 
continuă cu genericul „Audierea în condiții speciale a 
copilului victimă/mator al infracțiunilor”.

Participanții – judecători și procurori – au fost in-
struiți de formatorii Tatiana Buianina, psiholog intervi-
evator și Natalia Bayram, avocat, ambele de la Centrul 
Internațional „La Strada”, Mariana Gornea, adjunct al 
procurorului-şef al Secţiei minori şi drepturile omului de 
la Procuratura Generală, și Raisa Botezatu, judecător în 
demisie.

cooperare între instanțele de judecată și mass-media

criză în instituțiile sistemului judecătoresc; organizarea 
și pregătirea de reacții în cazul apariției situației de cri-
ză; comunicarea cu presa în situații de criză, pregătirea 
unui mesaj, a unui comunicat de presă, cum trebuie 
să fie organizată o conferință de presă etc. Judecăto-
rilor și responsabililor de relațiile cu presa din cadrul 
instanțelor judecătorești li s-au oferit studii de caz, au 
fost implicați în simulări de interviuri tv și construire de 
mesaje instituționale.

Despre importanța și necesitatea unor asemenea 
instruiri au vorbit în cadrul seminarului Victor Micu, 
președintele Consiliului Superior al Magistraturii, și Di-
ana Scobioală, Director executiv al Institutului Național 
al Justiției. 

Pe 23 iunie curent, Institutul Național al Justiției a 
găzduit lansarea cursului-pilot de instruire la distanță 
„Criterii de admisibilitate a cererilor depuse la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului”, organizat de către 
Programul European pentru Formarea Juriștilor în Do-
meniul Drepturilor Omului (Programul HELP) și Uniu-
nea Avocaților din Republica Moldova.

Cursul online face parte din Proiectul Consiliului Eu-
ropei „Susținerea reformei justiției penale în Republica 
Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei.

La deschidere, Margarita Galstyan, manager de pro-
iect al Consiliului Europei, Octavian Cazac, membru al 
Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 
și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a 
Institutului Național al Justiției, au apreciat pozitiv eve-
nimentul menit să servească avocaţilor care, în multe 
cazuri, sunt solicitaţi de reclamanţi să ofere servicii de 
reprezentare în faţa Curţii.

Expertul din cadrul Directoratului General privind 
Drepturilor Omului și Statul de Drept de la Consiliul Eu-
ropei – Segolene Chesneau, ofițer de proiect, Unitatea 
HELP, Departamentul politici în domeniul drepturilor 
omului și cooperare, și tutorii naționali ai programului 

A fost lansat cursul-pilot de instruire la distanță pentru avocați

HELP, avocații Vladimir Palamarciuc și Vadim Vieru au 
vorbit despre Programul HELP, inclusiv despre obiecti-
ve, activități, metodologia, curriculumul şi materialele 
oferite de acest program, precum şi despre trainingul 
propriu-zis.

Programul HELP asistă statele membre ale Consiliu-
lui Europei în implementarea Convenţiei europene la 
nivel naţional prin consolidarea capacităţii judecători-
lor, procurorilor şi avocaţilor din aceste ţări de a aplica 
Convenţia europeană în exercitarea atribuţiilor lor pro-
fesionale.

mai multe informații vezi pe www.inj.md
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Ca rezultat al identificării necesităților de forma-
re, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu 
Fundația germană IRZ, a reluat programul de instruire 
profesională a formatorilor.

Seminarul cu genericul ,,Tehnici metodologice mo-
derne de predare în cadrul INJ” a fost dedicat formato-
rilor și s-a derulat în două sesiuni a câte două zile fieca-
re: prima etapă la 27-28 aprilie și a doua etapă la 23-24 
mai curent.

La curs au participat 23 de judecători, cadre didac-
tice, psihologi și avocați. Ei au fost instruiți de experții 
internaționali Uwe Stark, judecător la Judecătoria din 
Siegen, și Arnd Weishaupt, judecător la Judecătoria Su-
premă a landului din Düsseldorf. 

Formatorii INJ învață tehnici metodologice moderne de predare

Obiectivele programului de formare a formatorilor 
au fost intermedierea instrumentarului metodologi-
co-didactic necesar pentru desfășurarea unui seminar 
reușit, în special – a bazelor pentru comportamentul 
de învățare a persoanelor adulte; a posibilităților pen-
tru o prezentare reușită; a metodelor de motivare a 
participanților la seminar, a celor de creștere a eficienții 
de însușire/învățare și a posibilităților de administrare 
a seminarului în cazul situațiilor cu factori deranjatori. 

Astfel, pe parcursul seminarelor de dezvoltare pro-
fesională, formatorii INJ au abordat mai multe subiecte 
ce țin de principiile generale ale practicii metodologi-
co-didactică, principiile de învățare, tehnicile de pre-
zentare (selectarea, structurarea și prepararea didacti-
că a materiei de învățare etc.).

Formatorii Institutului Național al Justiției din 
Moldova și ai Academiei de Justiție din Azerba-
idjan au participat, pe 27-28 iunie curent, la un 
atelier de lucru dedicat instruirii în domeniul 
gestionării instanțelor.

În alocuțiunea sa, Alexandra Nica, șefa 
Direcției instruire și cercetare a INJ, subliniind 
importanța evenimentului, a menționat urmă-
toarele: „În acest an, pentru prima dată în cadrul 
instruirii inițiale pentru candidații la funcții de 
judecător și de procuror ai INJ, am inclus anu-
mite obiecte care țin de gestionarea timpului judiciar, 
eficiența activității instanțelor de judecată și a organe-
lor procuraturii, servindu-le drept o platformă pentru 
studii. Gestionarea timpului judiciar și managementul 
instanțelor de judecată este o tematică actuală și pen-
tru dezvoltarea profesională a judecătorilor în exercițiu 
și a personalului instanțelor. În continuare, ne dorim 
mărirea numărului de seminare în materia dată”.

Valentina Conțescu, consilierul Directorului exe-
cutiv al INJ, și Elchin Khalafov, rectorul Academiei de 
Justiție din Azerbaidjan, au făcut cunoscut celor de față 
statutul, atribuțiile, organizarea, programul de formare, 
în general, și în ceea ce ține de gestionarea instanțelor, 
în special, ale instituțiilor pe care le reprezintă. 

Pe durata workshopului, cu ajutorul experților 
Sami Ben Hadj Yahia, consilier al Secretariatului Curții 
de Apel din Angers, coordonator al programelor de 
formare a Școlii Naționale de Magistratură din Franța,  
Leonid Antohi, manager de proiect CEPEJ de la Con-

siliul Europei, și Ruslan Grebencea, coordonator de 
proiect la Oficiul Consiliului Europei în Chișinău, au fost 
puse în discuție principalele instrumente elaborate de 
Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei, care ur-
mează să fie reflectate în programele de formare ale 
judecătorilor și ale personalului instanțelor (eficiența 
instanțelor, gestionarea timpului și statistica judiciară, 
calitatea instanțelor și a justiției) și formarea privind 
gestionarea instanțelor în cadrul Școlii Naționale de 
Magistratură din Franța (particularitățile curriculumu-
lui, organizare și metodologie). 

De asemenea, au fost abordate subiecte ce țin de 
necesitățile de formare și modul de introducere a unui 
curs durabil privind gestionarea eficientă a instanțelor, 
inclusiv instrumentele relevante CEPEJ, în programele 
de formare ale Academiei de Justiție din Azerbaidjan 
și ale Institutului Național al Justiției din Moldova, pre-
cum și propuneri privind planurile de acțiune în vede-
rea consolidării capacităților de formare a judecătorilor 
și a personalului instanței în cele două instituții.

Instruirea formatorilor în domeniul gestionării instanțelor
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În literatura de specialitate au loc dezbateri referitor la 
regimul matrimonial al salariului, premiilor şi al altor 
plăţi salariale primite de către soţi. Unii doctrinari con-
sideră că unele plăţi salariale primite de către soţi sunt 
bunuri proprii ale fiecăruia, în timp ce alţii aduc argu-
mente în vederea atribuirii tuturor plăţilor salariale la 
categoria bunurilor comune. În acest studiu vom ana-
liza cadrul legislativ şi opiniile doctrinare exprimate în 
literatura de specialitate naţională şi străină, vom pre-
zenta propriile opinii şi argumente la subiectul enunţat.

Cuvinte-cheie: regim matrimonial, regim matrimonial 
legal, regim matrimonial contractual, bunuri comune, 
bunuri proprii, căsătorie, familie, soţi, profesie, salariu.

Potrivit art.19 alin.(1) din Codul familiei, bunurile 
dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse 
regimului proprietăţii în devălmăşie [2]. Astfel, în con-
textul actualului studiu, prezintă interes dacă salariul, 
premiile și alte plăţi salariale primite de către soţi se 
includ în noţiunea de „bunuri”, respectiv dacă sunt sau 
nu sunt proprietate devălmașă a ambilor soţi, precum 
și din ce moment obţin acest statut.

Pentru a stabili dacă salariul, premiile și alte plăţi 
salariale primite de către soţi se includ în noţiunea de 
„bunuri”, considerăm oportună analiza sensului aces-
tei noţiuni. Accepţiunea care trebuie conferită noţiu-
nii de bunuri, folosită de Codul familiei, este acea din 
dreptul civil. Potrivit art.285 din Codul civil, bunuri sunt 
toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau co-
lective şi drepturile patrimoniale, iar lucruri sunt obiecte-
le corporale în raport cu care pot exista drepturi şi obliga-
ţii civile [1]. Observăm că, în sensul atribuit de legiuitor, 
termenul „bun” din articolul nominalizat cuprinde atât 
lucrurile, cât și drepturile patrimoniale.

Prin „lucru” înţelegem tot ceea ce se află în natură, 
fiind perceptibil prin simţurile noastre, având o exis-

THE MATRIMONIAL REGIME OF SALARY, 
BONUS AND OTHER SALARY PAYMENTS 
RECEIVED BY SPOUSES

SuMMaRy

In the specialty literature, there are debates 
concerning the matrimonial regime of salary, 
bonus and other salary payments received by 
spouses. Some doctrinaires consider that some 
salary payments received by each of spouses are 
own property, while others argue that all salary-
payments should be included in the category of 
common goods. In this study, we will analyze the 
legal frame and doctrinal opinions expressed in 
the national and foreign specialty literature, we 
will present own opinions and arguments at the 
announced topic.

Key-words: matrimonial regime, legal matrimo-
nial regime, contractual matrimonial regime, com-
mon goods, own goods, marriage, family, spou- 
ses, profession, salary.

REGIMUL MATRIMONIAL AL SALARIULUI, PREMIILOR ȘI AL ALTOR  
PLĂȚI SALARIALE PRIMITE DE CĂTRE SOȚI

olga PiSaRenco,
avocat, doctor în drept, 
formator INJ

tenţă materială (terenurile, casele de locuit, alte con-
strucţii, autoturismele etc.). Uzual, în drept, lucrurile 
sunt denumite bunuri, având în vedere avantajele pe 
care le oferă omului. Pentru ca un lucru să devină bun 
în sens juridic este necesar ca acesta să fie util omu-
lui, să aibă o valoare economică şi să fie susceptibil de 
apropiere, sub forma unor drepturi ce intră în compu-
nerea unui patrimoniu, fie al unei persoane fizice, fie al 
unei persoane juridice [7, p. 560]. 

Noţiunea de „bunuri” urmează a fi înţeleasă în sen-
sul ei juridic, desemnând atât lucrurile ce pot fi obiect 
de drepturi și obligaţii patrimoniale, cât și drepturile 
și acţiunile privind lucrurile și drepturile patrimoniale. 
Prin termenul „bunuri” se desemnează atât bunurile 
corporale (mobile și imobile), cât și bunurile incor-
porale, adică drepturile reale (principale și accesorii) 
și drepturile de creanţă, precum și acţiunile privind 
drepturile patrimoniale [19, p.71]. Astfel, drepturile 
patrimoniale sunt considerate bunuri, deci toate drep-
turile și obligaţiile cu caracter economic se referă la 
bunuri sau sunt ele însele bunuri [14, p.181].

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a 
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reiterat constant în jurisprudenţa sa pe marginea art.1 
din Primul Protocol adiţional la CEDO că noţiunea de 
„bun”, la care se face referire în prima parte a acestui 
articol („Orice persoană fizică sau juridică are dreptul 
la respectarea bunurilor sale”), are un sens autonom 
care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri 
materiale și este independent de clasificarea formală 
din dreptul naţional: unele drepturi și interese, care 
constituie patrimoniu, pot fi, de asemenea, privite ca 
„drepturi de proprietate” și, astfel, ca bunuri în sensul 
acestei prevederi. În anumite circumstanţe, o „speranţă 
legitimă” de a obţine un „bun” poate, de asemenea, să 
se bucure de protecţia articolului 1 al Protocolului nr.1 
la Convenţie. Astfel, acolo unde interesul cu privire la 
proprietate face parte din natura pretenţiei, persoana 
care o invocă poate fi privită ca având o „speranţă 
legitimă”, dacă există o bază suficientă pentru acest 
interes în dreptul naţional, spre exemplu  –  când există 
o jurisprudenţă stabilită a instanţelor judecătoreşti 
care s-o confirme (a se vedea Kopecky v. Slovacia [GC], 
nr.44912/98, §52).

Din contextul noţiunii legale, a opiniilor doctrinare 
și jurisprudenţiale expuse, reţinem că salariul, pre-
miile și alte plăţi salariale primite de către soţi se 
includ în noţiunea de „bunuri”, acestea reprezen-
tând lucruri susceptibile apropierii atunci când 
sunt primite în formă cash, cât și drepturi patrimo-
niale în circumstanţele în care sunt calculate sau 
transmise, spre exemplu, pe cardul de salariu. 

Totuși, pentru a determina cu certitudine dacă sa-
lariul, premiile și alte plăţi salariale primite de către soţi 
sunt proprietate devălmașă a ambilor soţi, urmează 
să aducem claritate și asupra prevederilor art. 20 alin.
(2) din Codul familiei, potrivit căruia „Sunt proprietate 
în devălmăşie bunurile procurate din contul veniturilor 
obţinute de fiecare dintre soţi din activitatea de muncă, 
de întreprinzător sau intelectuală, din contul premiilor, 
indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un 
caracter de compensare (ajutor material, despăgubire 
pentru vătămarea sănătăţii etc.), precum şi din contul 
altor mijloace comune”(2).

A priori, dorim să scoatem în evidenţă expresia 
utilizată de legiuitor: „bunurile procurate din contul 
veniturilor…”. Această expresie ne duce la gândul că 
veniturile obţinute de fiecare dintre soţi vor deveni 
proprietate în devălmăşie doar dacă soţii vor procura 
anumite bunuri din contul acestora. Pentru a clarifica 
acest aspect, urmează să stabilim ce se înţelege prin 
termenul „venituri”, precum și care este scopul legiui-
torului cu referire la norma citată.

Prin venituri, de regulă, se înţeleg toate tipurile de 
salarii şi premii ale soţilor, în formă bănească (în valu-
tă naţională şi străină) sau în natură (diferite mijloace 
antrenate în circuitul civil). De asemenea, prin venituri 
urmează să se înţeleagă şi:

a) veniturile obţinute de la practicarea activităţii de 
întreprinzător;

b) veniturile obţinute de la participarea în gestio-
nare a patrimoniului organizaţiilor obşteşti;

c) dividendele de la acţiuni şi alte hârtii de valoare;
d) procentele de pe conturile bancare;
e) veniturile obţinute în rezultatul folosirii proprie-

tăţii sau terenurilor agricole, de exemplu darea 
în arendă aduce venit din plata de arendă;

f ) veniturile obţinute în rezultatul oricăror altor te-
meiuri legale [22, p. 145].

Astfel, prin termenul venit se desemnează banii și 
alte profituri de la bunuri aflate în circuitul civil (divi-
dendele de la acţiuni și hârtii de valoare, procentele 
de la depozitele bancare, plăţile pentru arendă etc.), 
iar în unele situaţii termenul venit se foloseşte în sens 
mai larg, incluzându-se fructul acestor mijloace (roa-
dele de pe terenul în posesie, vitele ce se înmulţesc 
etc.). Potrivit art.317 din Codul civil, tot ceea ce pro-
duce bunul, precum şi tot ceea ce uneşte bunul ori se 
încorporează în el ca urmare a faptei proprietarului, a 
unei alte persoane ori a unui caz fortuit, revine pro-
prietarului, dacă legea nu prevede altfel [1]. Totodată, 
prin intermediul regimului matrimonial contractual 
soţii pot schimba această ordine legală, stabilind, de 
exemplu, că procentele de pe un anumit cont, ce apar-
ţin unui soţ, sunt proprietate comună a ambilor soţi 
[21, p.49-50]. Potrivit legislaţiei italiene, în categoria 
bunurilor comune intră și veniturile personale ale so-
ţilor, care pot fi, de exemplu, fructele bunurilor proprii 
dobândite înainte de încheierea căsătoriei, dar pe care 
legea nu le consideră printre bunurile proprii, enume-
rate limitativ în art.179 din Codul civil al Italiei. Aceste 
bunuri aparţin în timpul căsătoriei soţului care le-a 
perceput, dar, în măsura în care nu au fost consumate, 
în momentul dizolvării comunităţii partea restantă se 
împarte în părţi egale între soţi [20, p. 4].

Rezultă că veniturile, premiile, indemnizaţiile și alte 
plăţi obţinute de soţi și rămase lichide, care n-au fost in-
vestite în bunuri, valori mobiliare, depuneri financiare, 
cote de participaţie etc. sunt proprietate personală a so-
ţului care le-a obţinut, respectiv, în caz de divorţ, aceste 
venituri nu ar trebui supuse împărţirii. În literatura de 
specialitate română acest aspect de interpretare este 
abordat astfel: faptul că nu se amintește această catego-
rie ca fiind bun propriu nu este o omisiune legislativă, ci 
acest aspect relevă intenţia legiuitorului de a cuprinde 
veniturile în categoria bunurilor comune [3, p. 48].

Într-adevăr, analizând conţinutul art.20 alin.(2) co-
roborat la conţinutul art.19 alin.(1) și art.22 din Codul 
familiei, ajungem la concluzia că veniturile sunt bu-
nuri, respectiv, fiind obţinute de către soţi în tim-
pul căsătoriei, veniturile sunt supuse regimului 
proprietăţii în devălmășie. Precizăm: art.19 alin.(1) 
instituie regula potrivit căreia „bunurile dobândite de 
către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului 
proprietăţii în devălmășie”, iar art.22 instituie excepţia, 
enumerând categoriile de bunuri proprii ale soţilor, 
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altele decât veniturile. Reiese că, prin art. 20 alin.(2), 
legiuitorul urmărește scopul de a concretiza faptul 
că sunt comune bunurile procurate din contul ve-
niturilor și altor plăţi, nu și cele procurate din con-
tul bunurilor deţinute anterior încheierii căsătoriei 
sau din contul celor obţinute în dar, prin moștenire 
sau în baza altor convenţii gratuite [15, p. 29]. Res-
pectiv, nu poate fi atribuit la categoria bunurilor co-
mune ale soţilor un bun sau valoarea acestuia, dacă a 
intrat în patrimoniul unuia dintre soţi în locul unui bun 
propriu [17, p. 40], decât dacă altfel nu este prevăzut 
de regimul matrimonial contractual al soţilor.

Prezintă interes și data de la care veniturile soţilor 
devin comune. Cu referire la acest aspect, unii doctri-
nari consideră că veniturile soţilor sunt comune din 
momentul calculării lor. Alţii sunt de părerea că venitu-
rile soţilor devin comune din momentul în care au fost 
aduse în familie. Cei mai mulţi autori împărtășesc opi-
nia potrivit căreia veniturile devin proprietate comună 
a soţilor din momentul în care au fost primite de soţul 
îndreptăţit [4, p.105-106], fiindcă numai prin încasare 
venitul se transformă într-un bun corporal susceptibil 
de a fi apropiat sub forma dreptului de proprietate [12, 
p.175]. În această materie, doctrinarul Ștefan Cocoș 
prezintă o soluţie care îmbină prevederile dreptului 
familiei cu cele ale dreptului muncii, și anume: salariul 
neîncasat – drept de creanţă, este bun propriu, iar sa-
lariul încasat – drept real, este bun comun [6, p.40]. 

În dezvoltarea acestei concepţii doctrinare, refe-
rindu-ne la faptul că soţul poate din contul veniturilor 
sale să procure atât un bun comun, cât și un bun de uz 
personal, apare întrebarea: Când, totuşi, venitul devine 
comun, din momentul obţinerii dreptului de creanţă sau 
din momentul primirii faptice a acestuia? În legătură cu 
acest aspect, sunt necesare anumite clarificări în func-
ţie de momentul încheierii căsătoriei. 

Dobândirea bunurilor comune înseamnă, așa cum 
am arătat deja, intrarea acestora în patrimoniul soţilor, 
astfel că momentul dobândirii este acela care, potri-
vit dreptului comun, marchează transferul dreptului 
de proprietate din patrimoniul unor terţe persoane în 
acela al soţilor sau al unuia dintre soţi. Totodată, pen-
tru a deveni comune ambilor soţi, bunurile trebuie să 
fi fost dobândite în timpul căsătoriei, adică în perioada 
cuprinsă între încheierea și, respectiv, încetarea căsăto-
riei, chiar dacă momentul dobândirii nu coincide cu in-
trarea efectivă a soţilor în posesia acelui bun [10, p.92]. 

În cazul în care un soţ dobândește un drept de 
creanţă care îl îndreptăţește să pretindă transmiterea 
dreptului de proprietate asupra unui lucru, pentru 
a determina caracterul de bun comun sau propriu al  
creanţei, se pune problema de a ști care este momen-
tul dobândirii. În această privinţă, în literatura de speci-
alitate s-au exprimat diverse opinii. Într-o primă opinie, 
s-a susţinut că simpla dobândire a unui drept de crean-
ţă marchează momentul în care bunul a intrat în comu-
nitate, chiar dacă dreptul de proprietate asupra bunu-

lui ce alcătuieşte obiectul acelei creanţe este dobândit 
ulterior [13, p.199]. Într-o altă opinie, s-a susţinut fără 
nici o distincţie că, de vreme ce în dreptul nostru ori-
ce bun, inclusiv dreptul de creanţă, poate deveni co-
mun, din momentul în care dreptul de creanţă, având 
ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra 
unui lucru, a intrat în patrimoniul unuia dintre soţi, bu-
nul respectiv devine comun [18, p.168]. În fine, s-a mai 
susţinut că dreptul de creanţă şi, respectiv, dreptul de 
proprietate intră în comunitate succesiv, în momente 
diferite, bunurile dobândite astfel devenind, prin efec-
tul legii, bunuri comune [8, p. 69].

Opiniile expuse oferă, după cum cu uşurinţă se 
poate observa, soluţii numai pentru ipoteza în care 
ambele momente, atât cel al naşterii dreptului de  
creanţă, cât şi cel al dobândirii pe baza acestuia a 
dreptului de proprietate se situează în timpul căsăto-
riei, când ambele vor fi, evident, bunuri comune, sau 
în afara ei, când ambele vor fi bunuri proprii [9, p.66]. 
Astfel, creanţele devin bunuri comune dacă sunt do-
bândite de soţi în timpul căsătoriei și proprii dacă sunt 
dobândite în afara acesteia. Există numeroase situaţii 
când dreptul de creanţă, având ca obiect transmiterea 
unui drept de proprietate, este dobândit de unul din-
tre soţi înainte de încheierea căsătoriei, iar dreptul de 
proprietate asupra acelui lucru se transmite în timpul 
acesteia sau invers. În asemenea cazuri, creanţele năs-
cute înainte de căsătorie în patrimoniul unui soţ, dar 
realizate în timpul căsătoriei nu sunt bunuri comune, 
iar cele născute în timpul căsătoriei, dar realizate după 
căsătorie sunt bunuri comune [19, p.75].

Bunurile cumpărate cu plata în rate de către unul din-
tre soţi sunt comune dacă data semnării contractului 
de vânzare-cumpărare se situează în timpul căsători-
ei și vor rămâne a fi proprii dacă data unui asemenea 
contract este anterioară sau ulterioară căsătoriei. Ca 
atare, bunurile cumpărate în rate înainte de încheierea 
căsătoriei sunt bunuri proprii, iar faptul că o parte din 
rate a fost plătită în timpul căsătoriei trebuie avut în ve-
dere la stabilirea cotelor-părţi. În mod corespunzător, 
bunurile cumpărate în rate în timpul căsătoriei sunt 
comune, chiar dacă o parte din rate se achită după în-
cetarea căsătoriei, acest fapt reprezentând importanţă 
numai pentru stabilirea cotelor-părţi [6, p.48-49].

Potrivit art.321 din Codul civil, dreptul de proprie-
tate este transmis dobânditorului în momentul predă-
rii bunului mobil dacă legea sau contractul nu prevede 
altfel, iar în cazul bunurilor imobile, dreptul de proprie- 
tate se dobândeşte la data înscrierii în registrul bunu-
rilor imobile, cu excepţiile prevăzute de lege (1). Aces-
ta este și momentul în care bunul intră în comunitate.

Potrivit unor interpretări, bunurile dobândite cu pla-
ta preţului în rate pot fi considerate în parte bunuri co-
mune pentru contribuţia sau partea de preţ achitată în 
timpul căsătoriei, iar pentru cealaltă parte – bunuri per-
sonale, în măsura în care cealaltă parte din preţ a fost 
achitată înainte de căsătorie sau după desfacerea aces-
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teia. În mod normal va trebui tratat regimul juridic de 
bunuri comune sau personale raportat la momentul do-
bândirii lor după regula comunităţii de bunuri, urmând 
ca problema despăgubirilor sau indemnizaţiilor dintre 
soţi să se decidă cu ocazia partajării în funcţie de con-
tribuţia fiecăruia, astfel cum ea a fost dovedită [5, p.58].

Bunurile dobândite cu împrumutul făcut de unul 
dintre soţi, la fel, sunt bunuri comune [19, p.73], dacă 
actul de împrumut s-a produs în timpul căsătoriei și 
sub condiţia că au fost împrumutate în interesul fami-
liei. Aceasta, deoarece, în noţiunea de bun se includ și 
creanţele contractate de oricare dintre soţi. După cum 
data apariţiei creanţei se situează în timpul căsătoriei 
sau în afara acesteia, bunurile dobândite cu împrumu-
tul făcut de unul dintre soţi în interesul familiei vor fi 
bunuri comune sau proprii.

Concluzionăm că, la determinarea regimului de bun 
comun sau propriu, important este momentul dobân-
dirii dreptului de proprietate și nu momentul intrării în 
posesia bunului. Însă, prin contract matrimonial, soţii 
pot dispune altfel, considerând, spre exemplu, ca fiind 
bun propriu al soţului care a intrat în posesia bunului 
până la căsătorie [16, p.139]. Respectiv, veniturile obţi-
nute de soţi devin comune din momentul în care soţul 
îndreptăţit are dreptul să le primească. Or, după cum 
am arătat mai sus, veniturile sunt bunuri, iar bunurile 
pot fi atât drepturi reale cât, și drepturi de creanţă.

Reieșind din conţinutul normelor legale (art. 22 
alin.(1) din Codul familiei), ne propunem să analizăm 
în continuare categoria bunurilor primite în dar de 
unul dintre soţi, inclusiv de la celălalt soţ, în baza unui 
contract de donaţie sau în calitate de dar primit de la o 
altă persoană fizică sau juridică. În temeiul art. 20 alin.
(2) lit. b) din Codul familiei, considerăm că la această 
categorie se atribuie premiile, indemnizaţiile și alte 
plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compen-
sare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea 
sănătăţii etc.). Astfel, premiile, indemnizaţiile și alte 
plăţi pe care le-a primit soţul ca rezultat al muncii 
sale vor fi bunuri comune, deși au un caracter gratuit. 

Facem această remarcă, întrucât în literatura de 
specialitate română [9, p.78], [11, p.84-85] se face dis-
tincţie între premiul pentru merite deosebite, care se 
acordă în mod excepţional și reprezintă o răsplată oca-
zională pentru eforturi remarcabile, fiind atribuit la ca-
tegoria bunurilor proprii, și sistemul premial de retribu-
ţie, care are un caracter periodic și se include în salariu, 
urmând regimul juridic al salariului, ceea ce înseamnă 
că va fi bun comun al ambilor soţi.Totuși, reieșind din 
cadrul legislativ al Republicii Moldova, considerăm că 
premiile primite, periodic sau ocazional, ca rezultat 
al muncii sau eforturilor unuia dintre soţi nu sunt bu-
nuri proprii ale soţului beneficiar, după cum nu pot fi 
considerate ca fiind convenţii gratuite în sensul art.22 
alin.(1) coroborat la art.20 alin.(2) lit.b) din CF.

În concluzie, menţionăm că salariul, premiile și alte 
plăţi salariale primite de către soţi, cu excepţia celor 

care au un caracter de compensare (ajutor material, 
despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.), se in-
clud în noţiunea de „bunuri”, respectiv sunt proprietate 
devălmașă a ambilor soţi, din momentul în care soţul 
îndreptăţit are dreptul să le primească, chiar dacă anu-
mite premii sau indemnizaţii sunt oferite ocazional.
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DRePt PRivat

SuMaR

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interpretând 
art. 1 din Protocolul nr.1, îi extinde constant domeniul de 
aplicare, generând o modificare a viziunii clasice asupra 
bunurilor şi proprietăţii. În acest context, dreptul la pen-
sie apare într-o nouă ipostază – cea de obiect al protecţiei 
oferite de norma amintită mai sus. În acest context, ga-
ranţiile constituţionale privind dreptul la pensie au fost 
suplimentate cu mecanismul de protecţie a proprietăţii. 
Curtea Constituţională a Republicii Moldova nu ar pu-
tea însă reţine încălcarea dreptului de proprietate atâta 
timp cât nu a reţinut încălcarea dreptului la pensie. 

Cuvinte-cheie: dreptul la pensie, proprietate, propor-
ţionalitate, garanţii constituţionale, mecanism de pro-
tecţie.

Dreptul la pensie a constituit permanent obiectul 
contestaţiilor în faţa instanţelor de judecată, întrucât 
pentru cei mai mulţi dintre beneficiarii acestui drept 
pensia reprezintă unica sursă de existenţă din momen-

GARANȚII CONSTITUȚIONALE PRIVIND DREPTUL LA PENSIE

CONSTITUTIONAL GUARANTEE ON 
PENSION RIGHTS

SuMMaRy

European Court of Human Rights when interpre-
ting the art.1 from the Protocol 1 is constantly 
enlarging its field of application, modifying a 
classical vision of the goods and property. In this 
context, the pension right appears in a new form 
- as an object of protection of the norm described 
before. In this context, the Constitutional guaran-
tees on pension rights were supplemented with 
property protection mechanism. Constitutional 
Court of Moldova could, however, retain property 
infringement retained as long as no violation of 
the right to pension.

Key-words: pension rights, property, proportiona-
lity, guarantees Constitutional, protection mecha-
nism.
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tul încetării activităţii profesionale și până la sfârșitul 
vieţii lor. 

Dreptul la asistenţă și protecţie socială este consfin-
ţit în art. 47 din Constituţia Republicii Moldova. Potrivit 
acestui articol, statul este obligat să ia măsuri pentru 
ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asi-
gure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei sale, cuprin-
zând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medi-
cală, precum și serviciile sociale necesare. Cetăţenii au 
dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, 
văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere 
a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări 
independente de voinţa lor.

Un element important al protecţiei sociale îl repre-
zintă asigurarea cu pensii – drept care se realizează prin 
sistemul public de asigurări sociale, în cazurile și în mă-
rimile stabilite de lege.

Plata unor contribuţii la sistemul de securitate so-
cială duce la naşterea dreptului de a beneficia, la un 
anumit moment, de avantajele conferite de sistem.

Pentru ca acest drept să se nască şi, deci, să fie recu-
noscut, trebuie ca cel interesat să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de legislaţia naţională în materie pentru 
dobândirea lui.



19Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 2 (37), 2016

Pensia, așa cum o definește legiuitorul în Legea 
privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156   
din 14.10.1998, este un „drept bănesc cuvenit asigura-
tului, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor 
de asigurări sociale de stat” - art.1 din Legea privind pen-
siile de asigurări sociale de stat, nr. 156  din  14.10.1998 
[5, p.15]. 

Chiar dacă dreptul la anumite indemnizaţii de asi-
gurări sociale, inclusiv dreptul la pensie, nu este un 
drept de sine stătător, consacrat şi apărat ca atare de 
CEDO, graţie caracterului patrimonial al prestaţiilor so-
ciale, el a fost asimilat de către Curte, în anumite condi-
ţii, unui drept de proprietate (proces denumit „sociali-
zare a noţiunii de bunuri”), iar, în consecinţă, protecţia 
dreptului la pensie oferită de art.47 din Constituţie, 
este „condimentată” cu protecţia oferită de art.46 din 
Constituţie și art. 1 al Protocolului 1 al CEDO. 

Cel mai adesea, fenomenul de „socializare” se rea-
lizează printr-o combinare a acestui articol și a artico-
lului 14, alteori, ca în hotărârea Oneryildiz, se face doar 
prin utilizarea art. 1 Protocolul 1 [3, p.555].

În consecinţă, putem vorbi despre un „grad dublu” 
de protecţie a dreptului la pensie, atât din perspectiva 
dreptului fundamental consfinţit în art.47 din Constitu-
ţia Republicii Moldova, art.22 din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului; art.12 din Carta Socială Europea-
nă Revizuită; art.9 din Pactul Internaţional privind Drep-
turile Economice, Sociale şi Culturale, cât și din perspec-
tiva dreptului de proprietate garantat prin dispoziţiile 
art.46 din Constituţie și art.1 Protocolul 1 al CEDO.

În doctrină a fost împărtășită opinia că art.1 Pro-
tocolul 1 al CEDO nu conferă în realitate un grad mai 
sporit de protecţie dreptului la pensie decât o face art. 
47 din Constituţie. Invocarea dispoziţiilor constituţio-
nale ori convenţionale referitoare la dreptul de pro-
prietate în contextul analizei unei pretinse încălcări a 
dreptului la pensie trebuie văzută doar ca argument a 
fortiori pentru respectarea acestui din urmă drept. Cur-
tea Constituţională nu ar putea însă reţine încălcarea 
dreptului de proprietate atâta timp cât nu a reţinut în-
călcarea dreptului la pensie [2, p.61]. 

În practică, instanţele de judecată optează pentru 
aplicarea directă a prevederilor CEDO, fără a recurge la 
ridicarea excepţiei de necontituţionalitate prin prisma 
art.47 din Constituţie, care ar fi un mijloc indirect de a 
se plânge de o încălcare a dreptului de proprietate [1, 
p.116].

Atâta timp cât Curtea Constituţională nu s-a pro-
nunţat asupra constituţionalităţii unei reglementări cu 
prevederile art.47 din Constituţie, invocarea doar a dis-
poziţiilor art. 46 din Constituţie ori a art. 1 din Protoco-
lul 1 al CEDO este relevantă și nu exclude posibilitatea 
pronunţării unei soluţii de admitere pentru încălcarea 
dreptului de proprietate, dar pornind, în realitate, tot 
de la analiza standardelor respectării dreptului la pen-
sie [2, p.63].

Constituţia califică dreptul la pensie nu doar din 
perspectiva interesului patrimonial al persoanei, impu-
nând statului și obligaţii constituţionale suplimentare, 
inclusiv asigurarea unui nivel de trai decent pentru di-
feritele categorii ale populaţiei și stabilirea mecanisme-
lor care să asigure măsuri de protecţie socială reală.

Atât art.46 din Constituţie, cât și art. 1 din Protoco-
lul 1 al CEDO stabilesc reguli clare de ingerinţă în drep-
tul de proprietate, oferind posibilitatea persoanelor, pe 
dimensiunea economică a dreptului la pensie, să bene-
ficieze de o protecţie specială.

Dacă statul a adoptat o legislaţie care reglementea-
ză drepturi provenite din sistemul de asigurări sociale 
– indiferent dacă acestea rezultă sau nu din plata unor 
contribuţii – acea legislaţie devine relevantă, căci ge-
nerează un interes patrimonial în sensul art. 1 din Pro-
tocolul nr. 1.

În cauza Stec şi alţii împotriva Regatului Unit 
06.07.2005, CtEDO a stabilit că art. 1 din Protocolul 1 nu 
vizează un drept de a dobândi proprietatea în sistemul 
regimului de securitate socială. Este la libera apreciere 
a statului de a decide cu privire la aplicarea oricarui re-
gim de securitate socială sau de a alege tipul sau cuan-
tumul beneficiilor pe care le acordă în oricare dintre 
aceste regimuri. Singura condiţie impusă statelor este 
aceea de a respecta art. 14 din Convenţie privind ne-
discriminarea.

Convenţia prevede posibilitatea  privării de pro-
prietate. În cauza Cazacu c. Moldovei, Curtea a reiterat 
că prima şi cea mai importantă cerinţă a art. 1 al Pro-
tocolului 1 este că orice ingerinţă a autorităţii publice 
în dreptul de proprietate trebuie să fie legală: a doua 
propoziţie din primul paragraf autorizează privarea de 
proprietate doar în condiţiile „prevăzute de lege”, iar al 
doilea paragraf recunoaşte dreptul statelor de a regle-
menta folosinţa bunurilor prin adoptarea „legilor”.

În cauza Dacia SRL c. Moldovei, Curtea a menţionat 
că o lipsire de proprietate poate fi justificată dacă se 
dovedeşte că aceasta este, inter alia, „în interes public” 
şi „în condiţiile prevăzute de lege”. Mai mult, orice inge-
rinţă în dreptul de proprietate trebuie, de asemenea, să 
corespundă cerinţei de proporţionalitate. 

Prin hotărârea Dogan ş.a. c. Turciei din 29.07.2004 
s-a stabilit că privarea oricăror surse care constituiau 
câștigul de bază al reclamanţilor face implicit ca art. 1 
din Protocolul 1 să servească unei garanţii concrete și 
efective a dreptului de a-și câștiga viaţa prin muncă [3, 
p.556].

Statul trebuie să dispună de motive întemeiate pen-
tru a pune în funcţiune orice ingerinţă privind dreptul 
la proprietate, aceasta urmând a fi nu doar legală şi ur-
mărind un scop legitim de protecţie a interesului ge-
neral, dar şi necesară în vederea atingerii acelui scop, în 
acelaşi timp - rezonabilă şi proporţională, adică cel mai 
bine plasată să asigure un echilibru just între interesele 
general şi individual implicate la caz [4, p.138].
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Nu este suficient ca o măsură privativă de proprie-
tate să urmărească un obiectiv legitim „de utilitate pu-
blică”; trebuie să existe un raport rezonabil, de propor-
ţionalitate, între mijloacele utilizate în scopul vizat, un 
„just echilibru” între exigenţele interesului general și 
imperativele drepturilor fundamentale ale individului, 
echilibru rupt, dacă persoana în cauză a suportat „o sar-
cină specială și exorbitantă” (cauza Sporrong şi Lonnroth 
c. Suediei 23.09.1982) [3, p.556]. 

Altfel spus, trebuie să existe o lege naţională, acce-
sibilă, previzibilă și precisă în privinţa condiţiilor, mo-
dalităţilor privative de proprietate, să fie respectate 
condiţiile prevăzute de principiile generale ale dreptu-
lui internaţional, să existe o cauză de utilitate publică, 
obligaţia de despăgubire, obligaţia de a nu aduce atin-
gere substanţei dreptului de proprietate, proporţio-
nalitatea măsurii, respectiv - posibilitatea  restrângeri-
lor de proprietate, în prezenţa unor cauze justificative, 
precum: interesul public, angajamentele internaţiona-
le ale statului, proporţionalitatea măsurii.  

Constituţia Republicii Moldova stabileşte, în art. 54, 
restrângerea unor drepturi şi libertăţi şi prevede că: „(1) 
În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar 
suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile funda-
mentale ale omului şi cetăţeanului. (2) Exerciţiul drep-
turilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri 
decât celor prevăzute de lege, care corespund norme-
lor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi 
sunt necesare în interesele securităţii naţionale, inte-
grităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii 
publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi in-
fracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demni-
tăţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor 
confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii 
justiţiei. (3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrân-
gerea drepturilor proclamate în articolele 20-24. (4) Re-
strângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care 
a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului 
sau a libertăţii”.

Respectarea drepturilor omului nu poate coexista 
cu sărăcia, cu discriminarea și cu lipsa securităţii sociale.

Or, drepturile sociale sunt acele drepturi care asi-
gură accesul la resurse indispensabile existenţei și dez-
voltării fiinţei umane din punct de vedere economic, 
social și cultural.

Protecţia socială trebuie să reprezinte un sistem de 
mijloace eficiente, orientate spre asigurarea persoane-
lor cu mijloace materiale de existenţă în cazul survenirii 
unor riscuri sociale asigurate (boală, accident, dizabili-
tate, îmbătrânire etc.).

Conform art. 1 al Legii privind sistemul public de 
asigurări sociale, nr. 489 din 08.07.1999, risc asigurat   
este eveniment sau fenomen la a cărui producere struc-
turile teritoriale ale Casei  Naţionale sunt obligate să  facă 
prestaţiile respective de asigurări sociale.

Prin natura sa social-juridică, pensia este sursa  prin-
cipală  şi  permanentă de subzistenţă a pensionarilor.

Etimologic, termenul de pensie provine din lat. 
pensio, ceea ce însemna plată provizie pentru hrană 
sau locuinţă. În prezent, este destinată să asigure be-
neficiarului protecţia contra consecinţelor negative ale 
pierderii potenţialului fizic și ale statutului ocupaţional, 
generat de reducerea sau chiar pierderea capacităţii de 
muncă. Odată survenite, aceste riscuri sociale nu pot fi 
înlăturate, iar autorităţile competente sunt obligate să 
facă prestaţiile de asigurări sociale.

Graţie aspectului social al naturii sale juridice și 
complexităţii sale social-economice, dreptul la pensie 
beneficiază de un nivel mai înalt de protecţie, compa-
rativ cu dreptul de proprietate.

Luând în consideraţie strânsa legătură existentă în-
tre dreptul la pensie și dreptul la un nivel de trai decent, 
orice limitare a dreptului la pensie trebuie să fie bine 
justificată. Or, limitarea proprietăţii poate avea drept 
consecinţă lipsirea persoanei de un bun, însă limitarea 
dreptului la pensie, în aspect social, poate lăsa persoa-
na fără unica sursă materială de existenţă, ceea ce, în 
consecinţă, ar duce la lezarea indirectă a altor drepturi 
fundamentale, cum ar fi dreptul la un trai decent. 

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale a Republicii 
Moldova a evoluat paralel cu cea a CtEDO.

Examinând excepţiile de neconstituţionalitate în 
materie de protecţie socială, Curtea  Constituţională, în 
majoritatea cauzelor, a examinat concordanţa   preve-
derilor articolelor  contestate cu dispoziţiile art.16 alin.
(2) din Constituţie, care consfinţeşte egalitatea tuturor 
în faţa legii şi a autorităţilor publice; art.43 alin. (1) din 
Constituţie, care prevede dreptul la muncă şi   la  pro-
tecţia muncii, şi art.47 alin.(2) din Constituţie, prin  care 
este consfinţit dreptul la asistenţă şi protecţie socială, 
art.54 din Constituţie, conform căruia în Republica Mol-
dova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau  ar di-
minua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului 
şi cetăţeanului, ca apoi, pornind de la Hotărârea nr.10 
din 02.06.2009 pentru controlul constituţionalităţii unor 
prevederi din Legea nr.94-XVI din 8 mai 2008 „Pentru mo-
dificarea şi completarea unor acte legislative”[9], să exa-
mineze și aspectul patrimonial al pensiei prin prisma 
art.46 din Constituţie și art.1 din Protocolul 1 al CEDO. 

În Hotărârea nr.9 din 03.03.1997 despre constituţiona-
litatea prevederilor punctului 2 din Hotărârea Guvernului 
nr.677 din 6 octombrie 1995 cu privire la majorarea sala-
riilor angajaţilor din sfera bugetară şi a pensiilor cetăţeni-
lor (în redacţia Hotărârii Guvernului nr.55 din 30 ianuarie 
1996) [6], Curtea, în partea care prevedea restricţii la 
majorarea pensiilor pensionarilor încadraţi în câmpul 
muncii, a recunoscut neconstituţionalitatea actului 
normativ, din raţiunile pe care le reconfirmă în Hotărâ-
rea nr.27 din 18 mai 1999 „Pentru controlul constituţiona-
lităţii unor prevederi  din Legea nr.156-XIV din 14 octom-



21Institutul Naţional al Justiţiei

Revista Institutului Naţional al JustiţieiNR. 2 (37), 2016

brie 1998 „Privind  pensiile de asigurări sociale de stat” [7], 
unde a recunoscut  drept neconstituţionale prevederile 
art. 17, art. 23 şi art. 50  alin.  (4) din Legea privind pen-
siile de asigurări sociale de stat, potrivit  cărora  pensio-
narilor   care realizează   venituri   pasibile   de asigurări   
sociale de stat li se suspendă suma de pensie care de-
păşeşte dublul pensiei minime pentru limită de vârstă. 
În hotărârea sa, Curtea Constituţională  a menţionat că 
„instituirea acestei norme îngrădeşte  dreptul pensio-
narilor  de a primi pensia calculată în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi în mărimea stabilită”, „prin insti-
tuirea unor diferenţieri nejustificate între pensionari, a 
condus la încălcarea dreptului egal la asistenţă  socială” 
și „îngrădeşte dreptul pensionarilor de a-şi câştiga prin 
propria muncă mijloace de subzistenţă”. „Îngrădirea 
drepturilor pensionarilor ce realizează alte venituri de a 
primi pensia stabilită nu numai că este contrară dispozi-
ţiilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, dar anihilează însăşi 
destinaţia şi sensul asigurării cu pensii”.

Referitor la diminuarea cuantumului pensiei calcu-
late, precum și restricţia la plata pensiilor judecătorilor, 
procurorilor, anchetatorilor Procuraturii   şi   funcţiona-
rilor publici, Curtea a menţionat că dreptul cetăţeanu-
lui la asigurarea cu pensie (pensie de  bătrâneţe, pentru  
vechime  în  muncă  etc.)  se  află  în  dependenţă  direc-
tă  de caracterul activităţii social-utile prestate.

Curtea Constituţională s-a pronunţat univoc asupra 
faptului că cuantumul  pensiei, stabilit printr-o   lege   
anterioară, nu poate  fi micşorat, iar plata pensiei fixate 
nu poate fi suspendată printr-un act normativ adop-
tat ulterior. Diminuarea cuantumului sau suspendarea 
plăţii pensiei sunt posibile numai în cazurile în care la 
stabilirea ei au fost comise abuzuri sau alte încălcări ale 
legii [8].

Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10 din 02.06.2009 
pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din 
Legea nr.94-XVI din 8 mai 2008 „Pentru modificarea şi 
completarea unor acte legislative” [9], precum s-a men-
ţionat mai sus, este printre primele hotărâri în care Cur-
tea se expune asupra dreptului la pensie prin prisma 
art.46 din Constituţie, recunoscând caracterul complex 
al acestuia, stabilind că prevederile legale prin care 
persoanelor reîncadrate li se micşorează sau li se sis-
tează pensia cuvenită vin în contradicţie cu prevederi-
le art.47 din Constituţie şi cu principiile constituţionale 
statuate de art.54 şi - prin prisma art.4 din Constituţie 
- art.7, art.22 din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, precum şi art.2 al Pactului internaţional cu pri-
vire la drepturile economice, sociale şi culturale, aduce 
atingere dreptului de proprietate statuat de art.46 din 
Constituţie, precum şi - prin prisma art.4 din Constitu-
ţie – de art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenţia europea-
nă pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale (CEDO) și aduce atingere principiului 
neretroactivităţii legii, statuat de art.22 din Constituţie.

În același sens, Curtea Constituţională a R. Moldova 
a stabilit că dreptul asupra pensiei, care reprezintă un 
drept social, poate fi obiectul protecţiei constituţiona-
le garantate de art. 46 şi, respectiv, art.1 din Protocolul 
nr.1 al Convenţiei Europene, acest lucru fiind posibil 
numai în cazul când dreptul social respectiv este do-
bândit şi are o valoare economică. [...] Un drept patri-
monial dobândit ar însemna dreptul la pensia ce se află 
în plată, care deja are o valoare economică şi astfel con-
stituie un drept de proprietate al persoanei [10]. 

În contextul celor menţionate mai sus, ne propu-
nem să facem o scurtă analiză unei cauze civile soluţio-
nate de către o instanţă de judecată din Republica Mol-
dova, generată de refuzul Casei Naţionale de Asigurări 
Sociale a R. Moldova de a plăti beneficiarului de pensie 
pensia pentru limita de vârstă:

Prin decizia organului competent, în conformitate 
cu Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 
156  din  14.10.1998, reclamantul a devenit beneficiar al 
pensiei pentru limita de vârstă. În luna noiembrie a anu-
lui 2008 acesta a plecat peste hotarele ţării pentru o pe-
rioadă nedeterminată şi, prin procură a împuternicit un 
mandatar să-i ridice pensia. Conform alin.(3) al art. 34 din 
Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156, 
„pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea 
procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 
luni consecutive”. Odată cu expirarea termenului procurii, 
pensia a fost stopată. În anul 2015, reclamantul s-a adre-
sat către CNAS cu solicitarea de a-i fi achitată pensia pen-
tru întreaga perioadă în care nu a primit-o (2009-2015). 

În răspunsul oferit reclamantului, CNAS a făcut referi-
re atât la prevederile art. 35 alin. (1) al Legii privind pen-
siile de asigurări sociale de stat, nr.156 din 14.10.1998, 
potrivit căruia „plata stabilită şi neîncasată la timp se 
plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani până la 
data solicitării”, cât şi la Hotărârea Guvernului nr. 929 din 
15.08.2006, care conţine aceleaşi prevederi referitoare la 
termenul indicat.

Considerând că îi este lezat dreptul la proprietate con-
sfinţit în art. 1 din Protocolul nr. 1, art. 46 din Constituţia 
RM, precum şi dreptul la asistenţă şi protecţie socială ga-
rantat de art. 47 al Constituţiei RM, reclamantul s-a adre-
sat instanţei de judecată cu o cerere de apărare a dreptu-
rilor pretins încălcate. 

Soluţia instanţei de fond a fost cea de admitere inte-
grală a acţiunii reclamantului prin aplicarea directă a  
CtEDO, pe motiv că legislaţia naţională lezează nejustifi-
cat dreptul reclamantului prevăzut de art. 1 din Protoco-
lul nr.1 [11].

Considerăm că drepturile ce decurg din asigurările 
sociale aflate în plată sunt drepturi legal câștigate, ceea 
ce exclude posibilitatea eliminării sau diminuării lor. 
Petiţionarul reclamă deposedarea de către stat a mij-
loacelor financiare, în formă de neplată a pensiei, care 
i-ar fi asigurat acel ,,trai decent”. Legea criticată de re-
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clamant operează practic o expropriere în sensul art.46 
alin.(2) al Constituţiei, fără însă a acorda o dreaptă și 
prealabilă despăgubire. La fel, nu este justificată cauza 
de utilitate publică – condiţie sine qua non pentru rea-
lizarea exproprierii.

Statul, având obligaţia de a lua măsuri pentru ca 
orice om să aibă un nivel de trai decent, nu trebuie să 
îngrădească accesul fiecărui titular la un „drept dobân-
dit”. Beneficiarul de pensie trebuie în orice moment și 
fără anumite condiţii să beneficieze de resursele finan-
ciare prestabilite, care sunt destinate pentru asigurarea 
mijloacelor de subzistenţă și a unui nivel de trai decent. 
Anume în acest context, considerăm că atingerea adu-
să dreptului la pensia neîncasată trebuie să fie interpre-
tată ca o încălcare a dreptului la un trai decent. Scopul 
pensiei este acela de a compensa în perioada pasivă a 
vieţii persoanei asigurate contribuţiile vărsate de către 
acesta la bugetul asigurărilor sociale de stat în temeiul 
principiului contribuţiei și de a asigura mijloacele de 
subzistenţă a celor care au dobândit acest drept în con-
diţiile legii. Astfel, statul are obligaţia de a lua măsurile 
necesare realizării acestei finalităţi și de a se abţine de la 
orice comportament de a limita dreptul de asigurări so-
ciale, iar în condiţiile menţionate, nici dreptul la pensie, 
nici dreptul de proprietate nu beneficiază de protecţie.

În materia protecţiei sociale, autorităţile publice 
sunt obligate să ia în consideraţie și să aplice norme-
le care protejează cel mai bine drepturile și interese-
le cetăţenilor, mai ales că, în speţă, este vorba despre 
dreptul de proprietate al reclamantului asupra bunului 
dobândit după ani de muncă și de plată lunară a contri-
buţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. Odată ce 
contribuabilul și-a onorat toate obligaţiile faţă de stat, 
acesta este îndreptăţit să ceară statului, prin autorită-
ţile competente, să-i garanteze dreptul de proprieta-
te prevăzut de art. 46 al Constituţiei RM și să-i asigure 
dreptul la asistenţă și protecţie socială consfinţit de 
art.47 al Constituţiei RM, iar acest drept de creanţă îm-
potriva statului nu poate fi limitat prin niciun termen.

Parcurgând jurisprudenţa CtEDO și a Curţii Consti-
tuţionale a R. Moldova, putem concluziona că dreptul 
la pensie este un drept complex, iar dimensiunile sale 
sociale și patrimoniale trebuie relaţionate, întrucât ele 
se determină și se influenţează reciproc. Controlul con-
stituţionalităţii legilor s-a dovedit a fi un mijloc eficient 
pentru protejarea dreptului la pensie. Înţelegerea co-
rectă a principiilor statuate de Curtea Constituţională 
îi pot spori eficienţa, astfel încât principiile menţionate 
să reprezinte în viitor argumente puternice pentru res-
pectarea acestui drept.
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SuMaR

În prezentul articol este supusă analizei procedura le-
gală de disponibilizare a salariaţilor în legătură cu li-
chidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului 
persoană fizică (art. 86 alin. (1) lit. b) din Codul muncii 
al Republicii Moldova). Autorul elucidează condiţiile 
pe care angajatorul urmează să le respecte la operarea 
unei astfel de concedieri. În articol este abordată, de 
asemenea, problema valorificării dreptului la reanga-
jare al salariaţilor disponibilizaţi în urma concedierilor 
în masă şi cea a protecţiei creanţelor salariale în cazul 
insolvenţei angajatorului.

Civinte-cheie: angajator, contract individual de muncă, 
lichidarea unităţii, Codul muncii, instituţii de garanţie, 
salariaţi concediaţi.

În condiţiile crizei economice şi ale recesiunii pro-
ducţiei, la concedierea salariatului ca urmare a lichi-
dării unităţii sau încetării activităţii angajatorului per-
soană fizică, art. 86 alin. (1) lit. b) din Codul muncii al 
Republicii Moldova (în continuare – CM al RM) [1] este 
unul dintre cele mai invocate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 88 alin. (1) şi alin. 
(4) din CM al RM, angajatorul este în drept să concedie-
ze salariaţii de la unitate în legătură cu lichidarea aces-
teia doar cu condiţia că:

a) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre), 
motivat din punct de vedere juridic sau econo-
mic, cu privire la lichidarea unităţii;

b) va emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu 
privire la preavizarea, sub semnătură, a salariaţi-
lor cu 2 luni înainte de lichidarea unităţii;

c) va acorda salariatului care urmează a fi concediat 
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In this article is analysed the legal procedure of 
employees dismissal in case of entity liquidation 
or ceasing of the employer-physical person acti-
vity (Art. 86, paragraph (1) letter b) of the Labor 
Code of the Republic of Moldova). The author 
elucidates the conditions which should be res-
pected by the employer in case of such kind of 
dismissal. In present article is, also, approached  
the problem of valorisation of right to reinstate-
ment of employees fired due to mass dismissal 
and protection of salary claims in case of emplo-
yer insolvency.
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tee institutions, dismissed employees.

o zi lucrătoare pe săptămână cu menţinerea sala-
riului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă;

d) va prezenta, în modul stabilit, cu 2 luni înainte 
de concediere, agenţiei pentru ocuparea forţei 
de muncă informaţiile privind persoanele ce ur-
mează a fi disponibilizate;

e) în cazul în care lichidarea unităţii presupune re-
ducerea în masă a locurilor de muncă, va infor-
ma în scris, cu cel puţin trei luni înainte, despre 
acest lucru organele sindicale din unitatea şi ra-
mura respectivă şi va iniţia negocieri în vederea 
respectării drepturilor şi intereselor salariaţilor. 
Criteriile vizând reducerea în masă a locurilor de 
muncă se stabilesc prin convenţiile colective.

Potrivit art. 3 alin. (1) din Convenţia colectivă (nivel 
naţional) nr. 11 „Cu privire la criteriile de reducere în 
masă a locurilor de muncă” din 28.03.2012 (în continu-
are – Convenţia nr. 11/2012) [2], angajatorul va informa 
în scris, conform prevederilor art. 88 alin. (1) lit. g) şi i) 
din CM al RM, agenţia de ocupare a forţei de muncă şi 
organele sindicale din unitate despre: 
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a) motivele concedierilor preconizate; 
b) numărul şi categoriile de lucrători care se preco-

nizează să fie concediaţi; 
c) perioada în care vor avea loc concedierile preco-

nizate; 
d) criteriile propuse pentru selectarea lucrătorilor 

care urmează a fi concediaţi;     
e) plăţile care vor fi achitate salariaţilor concediaţi; 
f ) măsurile care vor fi întreprinse pentru a reduce 

impactul concedierii asupra salariatului; 
g) alte informaţii utile legate de concediere.

În art. 1 din Convenţia nr. 11/2012 este formulată 
definiţia noţiunii de „reducere în masă a locurilor de 
muncă”, desemnează concedierea unui anumit număr 
de salariaţi ca urmare a lichidării unităţii sau încetării 
activităţii angajatorului persoană fizică ori reducerea 
numărului sau statelor de personal din unitate într-o 
perioadă concretă de timp.

În art. 2 din Convenţia nr. 11/2012 sunt statuate cri-
teriile vizând reducerea în masă a locurilor de muncă. 
Astfel, se stabilesc drept criterii de reducere în masă a 
locurilor de muncă în cadrul unităţii concedierea într-o 
perioadă de 30 de zile calendaristice a unui număr de: 

a) cel puţin 30% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi de la 10 la 
49 de salariaţi; 

b) cel puţin 15 salariaţi, dacă angajatorul care redu-
ce locurile de muncă are încadraţi de la 50 la 99 
de salariaţi; 

c) cel puţin 15% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi de la 100 
la 249 de salariaţi; 

d) cel puţin 40 salariaţi, dacă angajatorul care re-
duce locurile de muncă are încadraţi de la 250 la 
399 de salariaţi; 

e) cel puţin 10% din salariaţi, dacă angajatorul care 
reduce locurile de muncă are încadraţi mai mult 
de 400 de salariaţi.

Mai mult, se consideră reducere în masă a locurilor 
de muncă concedierea cumulativă, pe parcursul a 90 
de zile, a cel puţin 30% de salariaţi din numărul total 
de angajaţi cu contract individual de muncă pe pe- 
rioadă nedeterminată, indiferent de numărul salariaţi-
lor angajaţi în unitate.

Potrivit art. 4 din Convenţia nr. 11/2012, unitatea 
în care au avut loc concedieri în masă şi care, după o 
perioadă de timp, îşi reia activitatea are obligaţia, în 
conformitate cu art. 11 alin. (5) din Legea RM nr. 102 
„Privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă” din 
13.03.2003, să informeze salariaţii concediaţi despre 
reangajare, aceştia urmând să se prezinte la unitate în 

termen de 15 zile calendaristice de la data informării*. 
Aşadar, în Convenţia nr. 11/2012 este consacrată o 
garanţie juridică privind exercitarea și valorificarea 
dreptului de reangajare al salariaţilor concediaţi co-
lectiv (în masă). Asemenea prevederi nu constituie o 
inovaţie normativă absolută, ele fiind statuate în legis-
laţia română şi în dreptul muncii francez**. Astfel, în 
Codul muncii al României [3] problematicii date este 
rezervat art. 74:

„(1) În termen de 45 de zile calendaristice de la data 
concedierii, salariatul concediat prin concediere colec-
tivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul 
reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs 
sau perioadă de probă.

(2) În situaţia în care în perioada prevăzută la alin. 
(1) se reiau aceleaşi activităţi, angajatorul va transmite 
salariaţilor care au fost concediaţi de pe posturile a că-
ror activitate este reluată în aceleaşi condiţii de com-
petenţă profesională o comunicare scrisă, prin care 
sunt informaţi asupra reluării activităţii.

(3) Salariaţii au la dispoziţie un termen de maxi-
mum 5 zile calendaristice de la data comunicării an-
gajatorului, prevăzută la alin. (2), pentru a-şi manifesta 
în scris consimţământul cu privire la locul de muncă 
oferit.

(4) În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a 
fi reangajaţi potrivit alin. (2) nu îşi manifestă în scris 
consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3) sau 
refuză locul de muncă oferit, angajatorul poate face 
noi încadrări pe locurile de muncă rămase vacante”.

Legiuitorul român a supus unei reglementări de-
taliate procedura de valorificare a dreptului la rean-
gajare al salariaţilor concediaţi colectiv. Însă necesită 

* Considerăm că este absolut necesară concretizarea limitelor 
temporale ale reluării activităţii (redresării economice) de către an-
gajator, ca premisă pentru punerea în sarcina acestuia a obligaţiei 
de a informa salariaţii disponibilizaţi în masă despre reangajare. 
Dacă ne conducem de prevederile art. 88 alin. (3) din CM al RM, 
reangajarea salariatului concediat ca urmare a reducerii în masă 
a locurilor de muncă nu este posibilă de jure pe parcursul anului 
calendaristic în care a avut loc concedierea respectivului salariat în 
baza art. 86 alin. (1) lit. b) sau c) din CM al RM, întrucât restabilirea 
locului de muncă redus în statele unităţii pe parcursul anului ca-
lendaristic respectiv îi conferă salariatului concediat dreptul la re-
stabilire la locul de muncă deţinut anterior şi, totodată, îi incumbă 
angajatorului obligaţia de a repara prejudiciul cauzat salariatului 
ca urmare a eliberării nelegitime din serviciu. Aşadar, de lege fe-
renda, considerăm necesară statuarea în actele de parteneriat so-
cial a obligaţiei angajatorilor de a informa salariaţii disponibilizaţi 
în masă despre reangajare doar în cazul în care reluarea activităţii 
(redresarea economică) a avut loc în anul calendaristic ce urmează 
după anul în cursul căruia a fost operată reducerea în masă a locu-
rilor de muncă.

** Potrivit legislaţiei franceze, dreptul la reangajare al foştilor 
salariaţi poate fi valorificat într-un termen de un an de la data con-
cedierii colective.
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semnalat faptul că, în viziunea doctrinarilor români, 
noile reglementări promovate de Legea română nr. 
40/2011 au diminuat vizibil garanţiile juridice ale sa-
lariaţilor disponibilizaţi în comparaţie cu prevederile 
legale precedente. „Astfel, dacă în formula legislativă 
anterioară angajatorul nu putea reînfiinţa posturi în 
termen de 9 luni din care concediase colectiv, iar dacă 
proceda contrar era obligat, cu prioritate, să-i reanga-
jeze pe foştii salariaţi, conform actualei reglementări, 
obligaţia descrisă mai sus subzistă în sarcina angajato-
rului doar pentru o perioadă de 45 de zile” [4]. 

Mai mult, legiuitorul român a redus la 5 zile calen-
daristice (în loc de 10 zile, după cum prevedea legis-
laţia anterioară) termenul în care salariatul concediat 
prin concediere colectivă trebuie să-şi exprime con-
simţământul pentru a fi reîncadrat.

Dându-i legislaţiei în vigoare aprecieri negative, 
cercetătorul Alexandru Athanasiu a concluzionat că 
pericolul pe care îl pot genera reglementările cuprinse 
în art. 74 din Codul muncii român constă în faptul că, 
practic, dreptul la reîncadrare cu prioritate a salariaţi-
lor concediaţi colectiv este lipsit, în bună măsură, de 
conţinut şi permite angajatorului să utilizeze abuziv 
concedierea colectivă pentru a se dispensa pe aceas-
tă cale formal legală de unii salariaţi indezirabili [5]. În 
context, este suficient ca angajatorul să aştepte trece-
rea termenului de 45 de zile pentru a nu mai fi obligat 
să-i reîncadreze pe foştii salariaţi. 

După cum spuneam, angajatorul este obligat să in-
formeze, cu cel puţin 3 luni înainte, despre reducerea 
în masă a locurilor de muncă organele sindicale din 
unitate şi din ramura respectivă şi, totodată, să iniţieze 
negocieri în vederea respectării drepturilor şi interese-
lor salariaţilor. 

În acest caz, informările, furnizarea de date, consul-
tările şi negocierile au menirea de a găsi soluţii pentru 
evitarea concedierilor colective ori pentru diminuarea 
numărului salariaţilor concediaţi. Toate acestea consti-
tuie garanţii legale ale dreptului la muncă, drept care, 
potrivit art. 43 alin. (1) din Constituţia RM [6], nu poate 
fi îngrădit.

Nerespectarea de către angajator a obligaţiei pri-
vind informarea sindicatelor despre operarea redu-
cerii în masă a locurilor de muncă este considerată o 
încălcare flagrantă a procedurii legale de concediere 
a salariaţilor. În acest caz, salariaţii interesaţi se pot 
adresa în instanţa de judecată în vederea recunoaşterii 
concedierii drept nelegitimă [7].

Un fapt pe care ţinem să-l remarcăm este că legisla-
ţia muncii a RM nu consfinţeşte competenţa reprezen-
tanţilor salariaţilor ca, în cazul concedierilor colective, 
să cenzureze deciziile angajatorului şi să propună mă-
suri în scopul evitării concedierilor în masă. Dar acest 

lucru este absolut necesar şi, în acelaşi timp, compa-
tibil cu prevederile instrumentelor europene. Astfel, 
potrivit prevederilor art. 29 din Carta socială euro-
peană (revizuită) [8], ,,în scopul asigurării efective a 
dreptului reprezentanţilor lucrătorilor de a fi informaţi 
şi consultaţi în cazul concedierilor colective, părţile 
se angajează să asigure ca patronii să informeze şi să 
consulte reprezentanţii lucrătorilor în timp util, înain-
tea acestor concedieri colective, asupra posibilităţilor 
de a evita concedierile colective sau de a limita nu-
mărul şi de a atenua consecinţele acestora, recurgând, 
de exemplu, la măsuri sociale care vizează, în special, 
ajutorul pentru redistribuirea sau recalificarea lucrăto-
rilor respectivi.

În afară de aceasta, CM al RM nu conţine alte re-
glementări speciale privitoare la modul de operare a 
concedierii în masă a salariaţilor. Acest lucru constituie 
o lacună ce trebuie urgent înlăturată. 

Din interpretarea literală (ad litteram) a prevederi-
lor cuprinse în art. 88 din CM al RM ajungem la con-
cluzia că obligaţiile angajatorului, consacrate în art. 
88 alin. (1) şi alin. (4) din CM al RM, nu sunt valabile 
şi executabile în cazul încetării activităţii angajatorului 
persoană fizică.

În literatura de specialitate se discută în privinţa 
următorului aspect: poate fi oare redus termenul de 
preaviz de două luni în temeiul unui acord suplimen-
tar semnat de către salariat şi angajator? La această în-
trebare nu putem răspunde afirmativ, deoarece: 

1) în conformitate cu art. 12 din CM al RM, clauzele 
din contractele individuale de muncă, cele саrе înrău-
tăţesc situaţia salariaţilor în comparaţie cu legislaţia 
muncii, sunt nule şi nu produc efecte juridice; 

2) în art. 88 alin. (1) lit. b) din CM al RM se menţio-
nează în mod imperativ că angajatorul este obligat să 
emită un ordin (dispoziţie, decizie, hotărâre) cu privire 
la preavizarea, sub semnătură, a salariaţilor cu două 
luni înainte de lichidarea unităţii; 

3) potrivit art. 64 alin. (2) din CM al RM, salariaţii nu 
pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin 
CM al RM. Orice înţelegere prin care se urmăreşte re-
nunţarea la drepturile recunoscute salariaţilor sau li-
mitarea acestora este nulă.

Cu titlu de studiu comparativ, menţionăm că le-
gislaţia rusă consacră un temei special de exonerare 
a angajatorului de obligaţia de a respecta termenul 
de preaviz. Astfel, în conformitate cu art. 180 alin. (3) 
din Codul muncii al Federaţiei Ruse  [9], angajatorul 
are dreptul, cu consimţământul scris al salariatului, 
să desfacă contractul individual de muncă înainte de 
expirarea termenului de preaviz la concedierea în le-
gătură cu lichidarea unităţii, reducerii numărului sau 
a statelor de personal, achitând în beneficiul respec-
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tivului salariat a compensaţiei suplimentare în mări-
mea salariului mediu al acestuia, calculat proporţio-
nal cu timpul rămas până la expirarea termenului de  
preaviz. 

Potrivit art. 87 alin. (1) din CM al RM, concedierea 
salariaţilor membri de sindicat în baza art. 86 alin. (1) 
lit. b) din CM al RM se admite cu consultarea prealabilă 
a organului (organizatorului) sindical din unitate.

În conformitate cu art. 186 alin. (1) din CM al RM, 
salariaţilor concediaţi în legătură cu lichidarea unită-
ţii sau cu încetarea activităţii angajatorului persoa-
nă fizică (art. 86 alin. (1) lit. b) CM al RM) li se garan- 
tează: 

a) pentru prima lună, plata unei indemnizaţii de eli-
berare din serviciu egală cu mărimea sumată a 
unui salariu mediu săptămânal pentru fiecare an 
lucrat la unitatea în cauză, dar nu mai mică decât 
un salariu mediu lunar. Dacă unitatea a fost suc-
cesorul de drept al unei unităţi reorganizate ante-
rior şi contractul individual de muncă cu salaria- 
ţii în cauză nu a încetat anterior (art. 81 din CM 
al RM), se vor lua în calcul toţi anii de activitate; 

b) pentru a doua lună, plata unei indemnizaţii de 
eliberare din serviciu egală cu cuantumul salariu-
lui mediu lunar, dacă persoana concediată nu a 
fost plasată în câmpul muncii; 

c) pentru a treia lună, plata unei indemnizaţii de eli-
berare din serviciu egală cu cuantumul salariului 
mediu lunar, dacă, după concediere, salariatul s-a 
înregistrat în decurs de 14 zile calendaristice la 
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă 
în calitate de şomer şi nu a fost plasat în câmpul 
muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv*; 

d) la lichidarea unităţii, prin acordul scris al părţilor, 
achitarea integrală a sumelor legate de concedie- 
rea salariatului pe toate trei luni, la data conce-
dierii.

La plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu se 
ia în considerare salariul mediu, determinat în confor-
mitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 426 „Privind 
aprobarea Modului de calculare a salariului mediu” 
din 26.04.2004  [10]. În acelaşi timp, subliniem faptul 
că indemnizaţia de eliberare din serviciu constituie un 
venit neimpozabil (art. 20 lit. g) din Codul fiscal al RM) 
şi, totodată, din această indemnizaţie nu se calculează 
contribuţiile de asigurări sociale şi primele de asigurări 
obligatorii de asistenţă medicală.

Dar, toate aceste reglementări în practică nu rezol-
vă problemele legate de garantarea executării crean-
ţelor salariaţilor aflaţi în relaţii de muncă cu angajato-
rul declarat insolvabil, în modul prevăzut de legislaţie. 
În context, creanţele salariale faţă de angajaţi sunt 
atribuite, în corespundere cu art. 43 alin. (2) din Legea 
insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012 [11], la categoria 
creanţelor chirografare de rangul II. Drept consecinţă, 
pe parcursul derulării procedurilor de insolvabilitate 
urmează să fie îndestulate în mod prioritar: creanţele 
garantate, creanţele chirografare ce izvorăsc din dău-
narea sănătăţii sau din cauzarea morţii. Numai după 
îndestularea acestora se recurge la satisfacerea crean-
ţelor salariale. De aceea considerăm că ar fi oportună 
consfinţirea, pe cale legislativă, a posibilităţii fon-
dării unor instituţii de garanţie a plăţii creanţelor 
privind salariile și indemnizaţiile de concediere ale 
personalului întreprinderii.

La compartimentul ce vizează regimul creanţelor 
salariale în cazul insolvenţei angajatorului, suntem 
întru totul de acord cu savantul Ion Traian Ştefănescu 
[12], care a relevat că, în timp ce OIM, prin Convenţia 
nr. 173/1992 privind protecţia creanţelor lucrătorilor 
în caz de insolvabilitate a celui care angajează (nerati-
ficată de Republica Moldova), a reglementat atât pro-
tecţia salariaţilor pe calea unui privilegiu, cât şi pe ca-
lea constituirii unei instituţii de garanţie, Uniunea Eu-
ropeană a lăsat la latitudinea statelor membre regle-
mentarea protecţiei salariaţilor pe cale de privilegiu 
şi, ca urmare, a legalizat numai protecţia salariaţilor 
pe calea unei instituţii de garanţie, conform Directivei 
2008/94/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 22 octombrie 2008 „Privind protecţia lucrătorilor 
salariaţi în cazul insolvenţei angajatorului (versiune 
codificată)” (Text cu relevanţă pentru SEE) [13]. În con-
text, considerăm că Directiva 2008/94/CE (în special, 
în partea ce se referă la dispoziţii privind instituţiile de 
garantare) trebuie să fie susţinută şi transpusă în legis-
laţia RM.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva 2008/94/CE, un 
angajator este considerat a fi în stare de insolvenţă în 
cazul în care a fost formulată o cerere privind deschi-
derea unei proceduri colective întemeiate pe insol-
venţa angajatorului, prevăzută de actele cu putere de 
lege şi de actele administrative ale unui stat membru, 
implicând lipsirea, în tot sau în parte, a angajatorului 
de activele sale şi numirea unui judecător sindic sau a 
unei persoane care exercită o funcţie similară, iar au-
toritatea care este competentă în temeiul dispoziţiilor 
menţionate: a) fie a hotărât instituirea procedurii; b) fie 
a constatat că întreprinderea sau unitatea angajatoru-
lui a fost definitiv închisă şi că activele disponibile sunt 
insuficiente pentru a justifica instituirea procedurii. 

* În Notă la art. 186 alin. (1) din CM al RM se precizează că, în 
cazul plasării persoanei concediate în câmpul muncii pe parcursul 
lunilor indicate la lit. b) şi c) din art. 186 alin. (1) CM al RM, indem-
nizaţia se va achita pe perioada de până la data angajării acesteia.
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Totodată, Directiva 2008/94/CE nu împiedică statele 
membre să extindă protecţia lucrătorilor şi la alte situa- 
ţii de insolvenţă, de exemplu - o situaţie permanentă 
de facto de încetare de plăţi, stabilită prin proceduri di-
ferite de cele menţionate anterior, prevăzute în drep-
tul naţional. Mai mult, în conformitate cu art. 2 alin. (3) 
din Directiva 2008/94/CE, statele membre nu pot sta-
bili o durată minimă pentru contractul de muncă sau 
raportul de muncă ca o condiţie pentru ca lucrătorii 
salariaţi să aibă dreptul de a invoca prevederile Direc-
tivei 2008/94/CE.

În corespundere cu stipulaţiile art. 5 din Directiva 
2008/94/CE, statele membre stabilesc modalităţile de 
organizare, finanţare şi funcţionare a instituţiilor de 
garantare, cu respectarea în special a următoarelor 
principii: 

a) patrimoniul instituţiilor trebuie să fie indepen-
dent de capitalul de exploatare a angajatorilor 
şi trebuie să fie constituit în aşa fel încât asupra 
acestuia să nu poată fi pus sechestru în cursul 
unei proceduri în caz de insolvenţă; 

b) angajatorii trebuie să contribuie la finanţare, în 
măsura în care aceasta nu este acoperită integral 
de către autorităţile publice; 

c) obligaţia de plată a instituţiilor există indepen-
dent de îndeplinirea obligaţiilor de a contribui la 
finanţare.

Potrivit art. 3 din Directiva 2008/94/CE, statele 
membre iau măsurile necesare pentru a asigura că in-
stituţiile de garantare asigură plata creanţelor neachi-
tate ale lucrătorilor salariaţi care rezultă din contracte 
de muncă sau raporturi de muncă, inclusiv în cazurile 
prevăzute de dreptul intern, compensaţia pentru în-
cetarea raporturilor de muncă. Creanţele preluate de 
instituţia de garantare sunt drepturile salariale ne-
plătite referitoare la o perioadă care precede şi (sau), 
după cum este cazul, succede o dată stabilită de sta-
tele membre. În acelaşi timp, Directiva 2008/94/CE 
permite statelor membre de a limita obligaţia de plată 
statuată pentru instituţiile de garantare. În asemenea 
situaţii, luând în considerare dispoziţiile art. 4 alin. (2) 
din Directiva 2008/94/CE, statele membre trebuie să 

specifice durata perioadei pentru care creanţele nea-
chitate urmează să fie plătite de către instituţia de ga-
rantare.

Totodată, statele membre pot stabili, în temeiul 
art. 4 alin. (3) din Directiva 2008/94/CE, un plafon de 
garantare a plăţii drepturilor neachitate salariaţilor. Cu 
titlu de exemplu, legiuitorul român a prevăzut în acest 
sens că suma totală a creanţelor salariale suportate 
din Fondul de garantare nu poate depăşi cuantumul 
a trei salarii medii brute pe economie pentru fiecare 
salariat (art. 14 alin. (1) din Legea română nr. 200/2006 
„Privind constituirea şi utilizarea Fondului de garanta-
re pentru plata creanţelor salariale” [14]). 
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SuMaR

„Căutarea pârâtului” constituie o importantă garanţie 
procesuală instituită de legiuitor în favoare pârâtului. 
Desconsiderarea acestei garanţii poate avea majore 
repercusiuni procesuale, chiar şi prin casarea hotărâ-
rii pronunţate, motiv pentru care înţelegerea acestui 
mecanism prezintă o deosebită importanţă, atât din 
punct de vedere teoretic, cât şi practic. Prezenta lucrare 
urmăreşte drept scop examinarea mecanismului „Cău-
tării pârâtului” pentru a determina cazurile, procedura 
şi condiţiile realizării căutării pârâtului, dar cel mai im-
portant - pentru a evidenţia consecinţele nerespectării 
acestei garanţii procesuale, precum şi posibilităţile de 
îmbunătăţire legislativă a mecanismului dat. 

Cuvinte-cheie: proces civil, instanţa de judecată, cita-
rea, citarea publică, căutarea pârâtului.

În virtutea principiului disponibilităţii, părţile unei 
cauze civile – atât reclamantul, cât şi pârâtul – benefici-
ază în primul rând de posibilitatea de a dispune în mod 
liber de dreptul lor subiectiv material, sau de interesul 
legitim supus judecăţii, precum şi de a alege modalita-
tea şi mijloacele procedurale de apărare, inclusiv prin 
disponibilitatea de a participa sau nu la examinarea ca-
uzei. Ca urmare, căutarea pârâtului apare ca o instituţie 
nespecifică procesului civil, luându-se în consideraţie 
că presupune căutarea uneia dintre părţile implicate în 
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„Search of the defendant” represents an impor-
tant procedural guarantee established by the 
legislator in favor of the defendant. Inconsidera-
tion of such a guarantee may have important pro-
cedural repercussions, even being a reason for 
quashing a court judgment, which is why under-
standing this mechanism is primarily both, from 
the theoretical and practical points of view.
The present study follows the goal of througho-
ut examination of the “Search of the defendant” 
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chanism of its realization, but most importantly 
to highlight the consequences of infringement of 
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bilities of improving this legal mechanism. 
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examinarea cauzei civile, fiind adesea asociată cu adu-
cerea silită a pârâtului în faţa instanţei. 

Dacă căutarea martorilor şi aducerea lor silită în 
procesul civil sau penal, la fel ca şi căutarea inculpatu-
lui în procesul penal este ceva logic şi uzual, căutarea 
pârâtului, în procesul civil (din nou, făcând trimitere la 
principiul disponibilităţii) pare a fi o sintagmă lipsită de 
sens, şi totuşi legiuitorul stabileşte în art.109 al CPC sar-
cina instanţei de a dispune căutarea pârâtului în cazu-
rile şi în condiţiile enumerate în acest articol.

Desigur, prezenţa pârâtului la examinarea cauzei 
este una dintre condiţiile pentru o bună desfăşurare a 
procesului şi o importantă garanţie pentru realizarea 
principiilor contradictorialităţii şi egalităţii procesuale, 
dar nu trebuie să uităm că prezentarea în faţa instanţei 
nu este o obligaţie pentru pârât, ci un drept al acestuia. 
Astfel, graţie principiului disponibilităţii, doar pârâtul 
hotărăşte să apară sau să nu apară în faţa instanţei, in-
stanţa, pe de altă parte, purtând obligaţia de a notifica 
pârâtul despre examinarea cauzei, pe orice cale legală 
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care permite ulterior probarea comunicării citaţiei că-
tre pârât. 

S. Ionescu afirmă just: „Numai în măsura în care păr-
ţile cunosc data şi locul judecăţii, ele sunt puse într-o situ-
aţie de egalitate, astfel că soluţionarea cauzei cu neres-
pectarea acestor norme imperative reprezintă o încălcare 
a principiului contradictorialităţii” [1, p.144]. Însă trebuie 
de avut în vedere că în sarcina instanţei nu cade asi-
gurarea prezenţei pârâtului în proces – „ceea ce legea 
impune, ca o garanţie fundamentală a respectării prin-
cipiului contradictorialităţii, este numai citarea părţilor, 
iar nu şi înfăţişarea acestora în faţa instanţei de judecată 
personal sau prin reprezentant” [2, p.150].

Şi totuşi legiuitorul stabileşte în art.109 CPC obliga-
ţia instanţei de a dispune căutarea pârâtului, după cum 
urmează:

„(1) Dacă, în acţiunile intentate în interesul statului, 
în pricinile de plată a pensiilor de întreţinere, în pricinile 
de reparaţie a prejudiciului cauzat prin vătămare a inte-
grităţii corporale, prin altă vătămare a sănătăţii ori prin 
deces, nu se cunoaşte locul de aflare a pârâtului, instanţa 
judecătoreas că este obligată să ordone căutarea lui. 

(2) În cazul în care, la judecarea altor categorii de pri-
cini decât cele de la alin.(1), locul de aflare a pârâtului nu 
este cunoscut, judecătorul poate ordona căutarea lui prin 
intermediul organelor abilitate numai după ce persoana 
interesată depune suma cheltuielilor de căutare. 

(3) Căutarea pârâtului se face de organele poliţiei sau 
de organele fiscale în temeiul unei încheieri judecătoreşti. 

(4) Cheltuielile de căutare a pârâtului în condiţiile alin.
(1) se încasează de la pârât în beneficiul statului, la cere-
rea organelor poliţiei sau organelor fiscale, prin ordonan-
ţă judecătorească”.

Structural, legiuitorul a inclus instituţia căutării pâ-
râtului în Capitolul VIII al CPC, denumit „Comunicarea 
actelor de procedură. Citaţia şi înştiinţarea judiciară”. 
Astfel, legiuitorul plasează instituţia căutării pârâtului 
în rând cu citarea publică (art.108 CPC), iar cumula-
tiv aceste două instituţii sunt prezentate ca o soluţie 
pentru cazurile când citarea pe căi ordinare nu poate 
fi realizată, reprezentând prin sine forme alternative de 
citare.

Într-adevăr, citarea publică constituie o formă de 
citare a participanţilor la proces, însă, dacă o raportăm 
la procedura clasică sau ordinară de citare, atunci con-
cluzionăm că citarea publică prezintă nişte trăsături 
distincte, ce o atribuie la o formă extraordinară de ci-
tare. Astfel, spre deosebire de citarea ordinară, efectu-
ată la domiciliul sau sediul pârâtului, având un caracter 
nemijlocit, direct şi personal, citarea publică, luând în 
consideraţie procedura de realizare a acesteia, are un 
caracter mijlocit, indirect şi public, fiind comunicată 
prin intermediul ziarelor sau altor publicaţii periodice 
de o răspândire regională sau naţională – dar, până 

la urmă, citarea publică făcând parte din categoria 
formelor de citare a participanţilor la proces, propu-
nându-şi ca scop comunicarea către pârât, fie chiar şi 
mijlocit, indirect şi public, despre examinarea cauzei cu 
participarea sa.

Pe de altă parte însă, căutarea pârâtului prezintă 
nişte trăsături atât de distincte şi chiar nespecifice pro-
cesului civil, încât atribuirea acestei instituţii la catego-
ria formelor de citare, fie chiar şi formei extraordinare 
de citare, pare a fi nejustificată, căci, dacă examinăm 
expunerea mecanismului căutării pârâtului în cadrul 
art.109 CPC, constatăm că mecanismul dat stabileşte 
doar o procedură de căutare a pârâtului, fără a preve-
dea citarea propriu zisă a acestuia, pe calea comunică-
rii către pârât despre data şi locul examinării cauzei.

Includerea mecanismului căutării pârâtului în rând 
cu alte forme de citare se explică în primul rând din 
punct de vedere al evoluţiei istorice a instituţiei cău-
tării pârâtului. Astfel, în perioada Rusiei ţariste, prin 
Statutele Judiciare ale lui Alexandru al II-a din 1864 [3], 
ulterior prin adoptarea Codului de Procedură Civilă al 
RSSFR din 1923[4], precum şi prin Codul de Procedură 
Civilă al RSSM din 1964[5], a fost introdusă participarea 
obligatorie a pârâtului la anumite categorii de cauze, 
fiind totodată stabilită şi sancţiunea procesuală sub 
forma aplicării unei amenzi judiciare, cu aducerea sili-
tă a pârâtului în caz de neprezentare a sa la data cită-
rii*. Totuşi, aducerea silită a pârâtului în proces îşi are 
originea mult mai veche, regăsindu-se încă în dreptul 
Roman, când persoana ce căuta înfăptuirea justiţiei 
avea responsabilitatea personală de a aduce pârâtul 
în faţa pretorului, adresându-i pârâtului formula „in jus 
te voco” denumită şi „vocatio in jus”. Dacă pârâtul, citat 
astfel, refuza să urmeze reclamantul, reclamantul era 
îndreptăţit, utilizând propria forţă, să aducă pârâtul 
în faţa pretorului. Dacă examinarea cauzei nu putea fi 
finalizată în aceeaşi zi, părţile promiteau că se vor pre-
zenta în altă zi, această procedură fiind denumită „vadi-
monium”[6, p.19].

Totodată, în sistemul de drept anglo-saxon adu-
cerea silită a pârâtului îşi are originea în dezvoltarea 
Statutului din 1352, adoptat de Parlamentul englez, 

* Гражданский процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р. от 
10.07.1923: Ст. 101. „По делам об истребовании содержания 
неимущим и нетрудоспособным супругу и детям (алиментах) 
и о заработной плате, суд может постановить о приводе от-
ветчика, однако, только в случае признания судом необходи-
мости его личной явки и после вторичного вызова с соответс-
твенным предупреждением”.

Гражданский процессуальный кодекс Молдавской ССР от 
26.12.1964: Ст. 112. „По делам о взыскании алиментов суд мо-
жет признать явку ответчика обязательной. Если в этом 
случае ответчик не явится в судебное заседание по причинам, 
признанным судом неуважительными, он подвергается штра-
фу в размере до 10 рублей и принудительному приводу”.
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îmbrăcând fie forma „capias ad respondendum” sau „ca-
pias ad satisfaciendum”, fiind aplicată în Marea Britanie, 
coloniile acesteia şi SUA până la mijlocul sec. XIX. 

Astfel, „capias ad respondendum” era dispusă prin 
mandatul judecătorului, care ordona căutarea, captu-
rarea şi încarcerarea pârâtului până la data examinării 
cauzei, asigurând astfel prezentarea pârâtului în faţa 
instanţei. Pe de altă parte, „capias ad satisfaciendum” 
reprezenta o formulă legală, aplicată la faza execută-
rii hotărârii judecătoreşti, prin care instanţa elibera un 
mandat ce permitea menţinerea persoanei în stare de 
arest până la executarea integrală a hotărârii judiciare 
[7, p.588-589]. 

În Republica Moldova, legiuitorul, renunţând la for-
ma sovietică de organizare a procesului civil şi o dată 
cu adoptarea noului Cod de Procedură Civilă, a luat di-
recţia aprofundării procesului contradictoriu, dominat 
totalmente de principiile disponibilităţii, contradictori-
alităţii şi egalităţii în drepturi a participanţilor la proces. 
În spiritul noii organizări a procesului civil, a fost exclu-
să posibilitatea aducerii silite a pârâtului, fiind păstrat, 
însă, mecanismul căutării pârâtului.

Astfel, dacă în forma de legiferare sovietică exista 
un mecanism clar definit de căutare a pârâtului, cu 
aducerea silită a acestuia, ce prezenta prin sine o formă 
de citare a pârâtului, în care pârâtul, o dată cu citarea 
sa, era concomitent adus în faţa instanţei, întreaga pro-
cedură având o finalitate şi un scop clar definit – de a 
găsi şi de a aduce pârâtul în faţa instanţei, atunci, oda-
tă cu renunţarea la aducerea silită a pârâtului, dar cu 
păstrarea obligaţiei căutării acestuia, a fost pierdută o 
finalitate a căutării pârâtului.  

Analizând rămăşiţele mecanismului căutării pârâ-
tului sub forma actuală de legiferare, constatăm, întâi 
de toate, necesitatea de a face unele concretizări şi cla-
rificări, pentru o mai bună înţelegere a mecanismului 
dat.

În primul rând, dorim să accentuăm că renunţarea 
legiuitorului la practica aducerii silite a pârâtului în faţa 
instanţei este salutabilă, vechea practică opunându-se 
cu vehemenţă principiilor procesului civil modern. Pe 
de altă parte, însă, odată ce mecanismul iniţial a fost 
cioplit, partea rămasă a devenit un mecanism de sine 
stătător şi obligatoriu. Astfel, pentru examinarea teore-
tică şi aplicarea practică a acestui mecanism, urmează 
a fi făcute din start unele precizări:

– Căutarea pârâtului este dispusă ori de câte ori in-
stanţa constată imposibilitatea citării pârâtului pe 
căi ordinare, în următoarele categorii de pricini, 
privind: 1. interesele statului; 2. plata pensiilor de 
întreţinere; 3. repararea prejudiciului cauzat prin 
vătămare a integrităţii corporale, prin altă vătămare 
a sănătăţii ori prin deces; 4. precum şi la judecarea 
altor categorii de pricini, la cererea persoanei inte-

resate, în cazul în care locul de aflare a pârâtului nu 
este cunoscut.

– În conformitate cu prevederile art.109 alin.(1) CPC, 
în primele 3 cazuri enumerate mai sus instanţa este 
obligată să dispună căutarea pârâtului al cărui loc 
de aflare nu este cunoscut, pe când în cel de-al 4-lea 
caz (în orice alte categorii de pricini), instanţa este 
în drept să dispună căutarea pârâtului al cărui loc 
de aflare nu este cunoscut, la cererea persoanei in-
teresate.

– Pornind de la textul art.109. alin.(1) CPC, care stabi-
leşte că instanţa dispune căutarea pârâtului în cazul 
în care „nu se cunoaşte locul de aflare a pârâtului”, 
locul de aflare fiind un element de identificare în 
spaţiu doar a unei persoane fizice (şi nicidecum a 
unei persoane juridice, care, ca principiu, constituie 
o ficţiune juridică şi nu se materializează în spaţiu), 
constatăm că poate fi căutat ca pârât doar persoană 
fizică şi nicidecum persoana juridică. Această con-
cluzie este susţinută şi de Recomandarea CSJ Nr. 
54 [8], care indică: „Sediul unei persoane juridice nu 
poate fi considerat necunoscut, deoarece datele regis-
trului de stat sunt accesibile oricărei persoane”.

– Art.109. alin.(1) CPC indică, ca condiţie de căutare, 
dacă „nu se cunoaşte locul de aflare a pârâtului”. Tot-
odată observăm că legiuitorul operează şi cu o altă 
formulă în art.77 lit. a) CPC, indicând ca temei de 
desemnare a avocatului din oficiu „dacă domiciliul 
pârâtului nu este cunoscut”. Astfel, chiar dacă, în ca-
zurile enumerate de art.109 CPC, domiciliul pârâtu-
lui este cunoscut, însă citarea legală nu a putut fi re-
alizată pe motiv că locul de aflare a pârâtului nu este 
cunoscut, pentru a-i fi înmânată citaţia şi, ca urmare, 
nu a avut loc o înştiinţare efectivă a pârâtului des-
pre examinarea cauzei cu participarea sa, instanţa 
va trebui să dispună căutarea pârâtului. Din punct 
de vedere practic, aceasta se manifestă în condiţiile 
în care există date probate despre domiciliul per-
manent al pârâtului, însă citaţia nu a putut fi înmâ-
nată pârâtului.

– Conform art.109 alin. (3) CPC, „Căutarea pârâtului se 
face de organele poliţiei sau de organele fiscal, în te-
meiul unei încheieri judecătoreşti”. Cu toate acestea 
însă, ca urmare a interpelării autorului, Serviciul Fis-
cal de Stat, prin scrisoarea sa de răspuns [9], a negat 
competenţa organelor fiscale în căutarea pârâtului, 
făcând referire la sarcinile sale de bază stabilite de 
Codul Fiscal. Astfel, cu toate că art.109 alin. (3) CPC 
stabileşte atât competenţa organelor de poliţie, cât 
şi a organelor fiscale în căutarea pârâtului, factual, 
doar organele de poliţie exercită astfel de acţiuni. 

Rezumând precizările făcute mai sus, constatăm că 
instanţa poartă obligaţia de a dispune căutarea pârâtu-
lui în toate cazurile enumerate de art.109 alin. (1) CPC şi 
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doar în condiţiile în care pârâtul căutat este o persoană 
fizică şi locul de aflare al  acestuia nu este cunoscut, iar 
responsabile de căutarea pârâtului vor fi doar organele 
de poliţie.

Căutarea pârâtului reprezintă un proces complex, 
implicând concursul instanţei, la faza dispunerii aces-
tei măsuri procesuale, precum şi a organelor de poli-
ţie, în calitate de subiect activ şi direct responsabil de 
realizarea nemijlocită a căutării pârâtului. Astfel, ca 
proces de desfăşurare, căutarea pârâtului parcurge ur-
mătoarele etape:

– În cazul în care instanţa, conform art.109 alin. (1) 
CPC are obligaţia de a dispune căutarea pârâtului, 
instanţa, din oficiu sau, în cazul prevăzut de art.109 
alin. (2) CPC, la cererea persoanei interesate, dispu-
ne căutarea pârâtului prin emiterea unei încheieri. 
Totodată, urmează să facem o precizare cu privi-
re la categoria de persoane interesate, în drept să 
ceară căutarea pârâtului. Astfel, persoane intere-
sate abilitate cu acest drept pot fi: reclamantul şi 
reprezentantul împuternicit al acestuia, co-pârâtul, 
intervenientul principal şi accesoriu, procurorul şi 
persoanele care, în conformitate cu art.7 alin.(2), 
art.73 şi 74, sunt împuternicite să adreseze în in-
stanţă cereri în apărarea drepturilor, libertăţilor şi 
intereselor legitime ale unor alte persoane. Alte ca-
tegorii de participanţi la proces, cum ar fi petiţiona-
rii sau persoanele interesate din cadrul procedurii 
speciale, sau creditorii, în cadrul procedurii în or-
donanţă, nu pot utiliza acest mecanism, dată fiind 
poziţia explicită a legiuitorului de a permite căuta-
rea doar a „pârâtului” şi doar în anumite categorii de 
„acţiuni”. Chiar dacă termenul general de „persoane 
interesate”, care desemnează categoriile de persoa-
ne în drept să ceară căutarea pârâtului, este utilizat 
de legiuitor în sens restrâns în cadrul procedurii 
speciale, considerăm că persoanele interesate din 
cadrul procedurii speciale nu vor putea face uz de 
mecanismul căutării pârâtului prevăzut de art.109 
CPC, cu toate că aplicabilitatea acestui mecanism 
ar putea fi chiar necesară, spre exemplu - în cadrul 
procedurii speciale de declarare a persoanei dispă-
rute fără urmă sau decedate (Cap. XXVII CPC), pen-
tru realizarea drepturilor persoanelor interesate şi 
pentru excluderea posibilităţii de abuz din partea 
petiţionarului. 

– Instanţa poate dispune căutarea pârâtului atât la 
faza pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare, cât 
şi pe parcursul examinării cauzei [10, p32; 11, p.22].

– Încheierea instanţei este expediată către organele 
de poliţie, conform ultimului domiciuliu cunoscut 
al pârâtului sau conform locului de aflare a bunuri-
lor pârâtului [13, p.50; 14, p.192].

– Căutarea pârâtului se face în conformitate cu pro-

cedurile stabilite prin Ordinul MAI Nr.265 din 
12.08.2010 „Cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind metodica şi tactica activităţii de depistare 
şi reţinere a debitorilor de stat, persoanelor care se 
eschivează de la plata pensiei alimentare, stabilirea 
persoanelor ce au întrerupt relaţiile de rudenie şi a 
condamnaţilor care se eschivează de la executarea 
pedepsei penale non-privative de libertate” [15].

– În baza încheierii instanţei, organele de poliţie iniţi-
ază dosarul de căutare şi întreprind măsuri de stabi-
lire a locului de aflare a pârâtului. 

– Conform Ordinul MAI Nr.265, căutarea desfăşurată 
de organele de poliţie poate avea o acoperire: loca-
lă (exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova), inter-
statală (în cadrul statelor-membre ale CSI) şi inter-
naţională (prin intermediul BNC Interpol). Pârâtul 
se anunţă în căutarea interstatală/internaţională în 
cazul în care, timp de 3 luni, nu a fost stabilit locul 
aflării acestuia şi se presupune că pârâtul a părăsit 
teritoriul Republicii Moldova.

– În conformitate cu Ordinul MAI Nr.265, în cadrul 
acţiunilor de căutare a pârâtului, organele de po-
liţie solicită informaţii şi asistenţă de la: Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Centrul 
Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”, insti-
tuţii medicale, centre administrativ-militare, orga-
nele stării civile, organele asigurării sociale de stat. 
Totodată, organele de poliţie efectuează controlul 
la ultimul domiciliu cunoscut al persoanei căutate, 
la locul precedent de muncă, precum şi încearcă să 
găsească pârâtul prin intermediul reţelelor de soci-
alizare.

– Ca urmare a desfăşurării acţiunilor de căutare a pâ-
râtului, organele de poliţie prezintă instanţei infor-
maţii privind locul de aflare a pârâtului, în caz de 
identificare a acestuia. Cu toate acestea, Ordinul 
MAI Nr.265 nu specifică perioada în limita căreia se 
efectuează căutarea pârâtului şi consecinţele impo-
sibilităţii identificării pârâtului. La fel, nu este speci-
ficat că organele de poliţie urmează să informeze 
periodic instanţa despre desfăşurarea căutării şi 
măsurile realizate. Astfel, putem asuma că organele 
de poliţie întreprind măsuri de căutare a pârâtului 
până la identificarea acestuia.

– Informaţiile prezentate de organele de poliţie con-
stituie un temei suficient pentru instanţă să expedi-
eze citaţia la adresa stabilită a pârâtului, dacă locul 
de aflare a pârâtului a fost identificat. 

– În cazul în care căutarea pârâtului nu a dat nici un 
rezultat, instanţa urmează să recurgă la citarea pu-
blică a pârâtului, înainte de a trece la examinarea 
cauzei în absenţa acestuia. Obligaţia citării publi-
ce a pârâtului rezultă din cuprinsul art.108 alin. (1) 
CPC, căci viciul citării necorespunzătoare persistă 
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şi va putea fi înlăturat, în conformitate cu legislaţia 
procesuală existentă, doar în urma publicării citaţi-
ei în presă. În caz contrar, pârâtul este privat de o 
importantă garanţie procesuală, deoarece căutarea 
pârâtului, prin sine, nu poate înlocui citarea ordina-
ră sau citarea publică.

Cu toate că căutarea pârâtului, ca proces de desfă-
şurare, pare, la prima vedere,  destul de clară, la o exa-
minare aprofundată, mecanismul procesual în cauză 
prezintă mai multe nuanţe ascunse de examinare su-
perficială, care necesită a fi evidenţiate.

Astfel, dacă examinăm atent art.109 CPC, observăm 
că legiuitorul menţionează doar sarcina de a căuta pâ-
râtul, fără să precizeze scopul şi acţiunile ulterioare gă-
sirii pârâtului. Ca urmare, apare întrebarea: ce trebuie 
să facă organele de poliţie după ce stabilesc locul de 
aflare a pârâtului?

1. Să aducă forţat pârâtul în faţa instanţei?  
2. Să-i transmită pârâtului citaţia? 
3. Să identifice locul de aflare a pârâtului şi ulterior 

să comunice aceste date instanţei?

După cum am expus mai sus, în perioada sovietică 
organele de poliţie aveau o competenţă expresă de a 
identifica locul aflării pârâtului şi de a-l aduce în faţa in-
stanţei, însă legiuitorul just a renunţat la aducerea silită 
a pârâtului şi, ca urmare, în primul caz, dată fiind expu-
nerea actuală a art.109 CPC, organele de poliţie nu au 
nici sarcina şi nici autorizaţia necesară pentru a reţine 
pârâtul şi pentru a-l aduce forţat în faţa instanţei, luând 
în consideraţie faptul că pârâtul nu se eschivează de 
la prezentare în instanţă, nefiind, în general, la curent 
despre examinarea unei astfel de cauze, căci niciodată 
nu a recepţionat citaţia. Astfel, organele de poliţie nu 
vor putea aduce forţat pârâtul în faţa instanţei.

Interesantă este viziunea organelor de poliţie asu-
pra aducerii silite a pârâtului, expusă în pnct.11.7 al 
Ordinului MAI Nr.265, în care se menţionează: „Persoa-
na poate fi supusă aducerii forţate, conform hotărârii 
instanţei de judecată, numai dacă acest fapt este men-
ţionat în încheiere. În caz de menţiune în încheiere a de-
ciziilor ca „escortare”, „însoţire”, „prezentare”, „asigurare” 
etc., dacă persoana categoric refuză de a se prezenta ori 
urma, lucrătorul poliţiei judecătoreşti este în drept nu-
mai să oblige şi să informeze persoana vizată de a se pre-
zenta, fără de a întreprinde careva acţiuni violente faţă 
de ea, cu informarea oficială a organelor care au dispus 
aducerea silită”.

În cel de-al doilea caz, o dată cu identificarea locu-
lui de aflare a pârâtului şi pornind de la faptul că orga-
nele de poliţie au posibilitatea reală de a interacţiona 
în mod direct cu pârâtul căutat, acestea ar avea posi-
bilitatea de a  transmite către pârât citaţia şi, ulterior, 
de a înştiinţa instanţa despre recepţionarea de către 

pârât a citaţiei, dar în prezent organele de poliţie nu au 
o astfel de competenţă pe motiv că art.109 CPC indică 
în mod expres doar sarcina de a căuta pârâtul, fără a 
specifica alte împuterniciri. În acelaşi timp, urmează a 
fi luat în consideraţie şi faptul că activitatea de căutare 
a pârâtului se poate întinde în timp, iar durata căutării 
nu poate fi anticipată, motiv pentru care legiuitorul a 
indicat în art.261 lit.c) CPC dreptul instanţei de a sus-
penda examinarea cauzei pe durata căutării pârâtului, 
ceea ce face ca data şi ora şedinţei la care va trebui 
citat pârâtul să nu poată fi indicate în citaţie până la 
reluarea procesului, ceea ce face ca citaţia, înmâna-
tă în astfel de condiţii, să fie una nevalabilă. Astfel, în 
prezent, organele de poliţie, chiar dacă vor informa 
pârâtul, fie şi sub semnătură, despre faptul examinării 
cauzei cu participarea sa, o astfel de informare nu va 
produce efecte juridice şi nu va putea înlocui proce-
dura de citare. 

Din nou ne-a atras atenţia formularea expusă în 
Ordinul MAI Nr.265, vis-a-vis de competenţa organelor 
de poliţie de a transmite citaţii, în care se menţionează 
în Ordin: „Contrar atribuţiilor funcţionale, nu se admite 
faptul ca lucrătorul de poliţie să repartizeze şi înmâneze 
citaţii, cu excepţia cazurilor prevăzute în Codul de Proce-
dură Civilă”.

Într-un final, ajungem la concluzia că acţiunile de 
căutare a pârâtului sunt realizate doar cu scopul identi-
ficării locului de aflare a acestuia, ca ulterior informaţia 
dată să fie comunicată instanţei, iar instanţa să citeze 
pârâtul la adresa stabilită. 

Trebuie de luat în calcul, însă, riscul ca până la re-
cepţionarea de către instanţă a informaţiei privind lo-
cul de aflare a pârâtului şi până la expedierea citaţiei la 
adresa dată, pârâtul poate să-şi schimbe, între timp, lo-
cul curent de aflare, neavând în prezent nici o obligaţie 
de menţinere a acestuia şi nici sarcina de a comunica 
instanţei sau organelor de poliţie despre modificările 
intervenite, ceea ce readuce instanţa la situaţia iniţi-
ală, când locul de aflare a pârâtului nu este cunoscut, 
iar toate acţiunile dispuse, precum şi timpul rezervat 
pentru aceste acţiuni să fie irosite în zadar. În acest caz 
instanţa trebuie să dispună căutarea repetată a pârâ-
tului?!

Un alt aspect ţine de faptul că instanţa este obligată 
să dispună căutarea pârâtului al cărui loc de aflare nu 
este cunoscut, în pricinile enumerate la art. 109 alin. 
(1) CPC, indiferent de argumentele reclamantului [14, 
p.128; 16, p.175]. În cazul în care instanţa omite înde-
plinirea acestei obligaţii, fie chiar şi recurgând direct la 
citarea publică a pârâtului (art. 108 CPC) sau la desem-
narea unui avocat din oficiu, pentru apărarea interese-
lor pârâtului (art. 77 lit.a) CPC), hotărârea pronunţată 
în astfel de condiţii va putea fi (şi trebuie) casată, pe 
motiv că pârâtul nu a beneficiat de o importantă ga-
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ranţie procesuală, ceea ce a dus la încălcarea dreptului 
pârâtului la un proces echitabil.

Practica judiciară naţională încă nu s-a expus ferm 
şi detailat asupra problemei căutării pârâtului, precum 
şi asupra consecinţelor nerespectării acestei obligaţii 
de către instanţă, însă, luând în consideraţie existenţa 
unei reglementări identice în legislaţia procesuală rusă 
[17], precum şi existenţa unei practici judiciare stator-
nicite la examinarea acestui subiect în cadrul instanţe-
lor din Federaţia Rusă, facem trimitere la o decizie-mo-
del a Prezidiumului Judecătoriei Regionale Moscova, 
prin care s-a dispus: 

Постановление президиума Московского об-
ластного суда от 20.04.2005 N 235 „Дело по иску об 
установлении отцовства, взыскании алиментов 
направлено на новое рассмотрение, поскольку суд 
не вправе рассматривать данный спор в отсутс-
твие ответчика, не имея сведений о его надлежа-
щем извещении о времени и месте судебного засе-
дания и при наличии данных о том, что его место 
пребывания неизвестно. Суд вправе приступить 
к рассмотрению по существу дела в отсутствие 
ответчика при наличии данных о том, что его мес-
то пребывания неизвестно, в том случае если оно 
не относится к категориям дел, перечисленным в 
ст. 120 ГПК РФ. В соответствии со ст. 120 ГПК РФ 
при неизвестности места пребывания ответчика 
по требованиям, предъявляемым в защиту инте-
ресов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, а также 
по требованиям о взыскании алиментов, возмеще-
нии вреда, причиненного увечьем, иным повреждени-
ем здоровья или в результате смерти кормильца, 
судья обязан вынести определение об объявлении 
розыска ответчика. 

Ф. были заявлены требования об установлении 
отцовства, а также о взыскании алиментов. Дан-
ная категория дел входит в перечень, указанный в 
ст. 120 ГПК РФ. Поэтому суд не вправе рассматри-
вать данный спор в отсутствие ответчика, не 
имея сведений о его надлежащем извещении о вре-
мени и месте судебного заседания и при наличии 
данных о том, что его место пребывания неизвес-
тно.

Поскольку при рассмотрении дела судом были 
допущены существенные нарушения норм процес-
суального права, принятые судебные постановле-
ния подлежат отмене”. [18]

 Ca urmare, constatăm că căutarea pârâtului, în for-
ma actuală a expunerii acestui mecanism în cadrul art. 
109 alin. (1) CPC constituie o garanţie specială care nu 
poate fi suprimată sau compensată prin mijloace alter-
native.

Şi într-adevăr, dacă analizăm instituţia căutării pâ-

râtului în forma sa iniţială, aplicată în perioada sovieti-
că, constatăm că căutarea pârâtului, cu aducerea silită 
a acestuia în faţa instanţei, a fost gândită ca un mijloc 
de apărare a intereselor statului şi a unor categorii de 
reclamanţi vulnerabili, căci aducerea pârâtului, pre-
cum şi alte instrumente puse la dispoziţia instanţei, în 
perioada sovietică determinau pârâtul să contribuie la 
stabilirea circumstanţelor importante pentru soluţio-
narea cauzei. În prezent, însă, mecanismul deformat 
al căutării pârâtului, lăsat fără de partea sa indispen-
sabilă „aducerea silită a pârâtului în faţa instanţei”, şi-a 
pierdut scopul şi finalitatea iniţială, transformându-se 
dintr-o importantă garanţie de asigurare a drepturilor 
reclamantului într-o povară suplimentară pentru re-
clamant şi stat, pe de o parte, şi un mijloc de eschivare 
de la răspundere pentru pârât, pe de altă parte.

Astfel, ce beneficii are reclamantul din faptul că 
instanţa dispune căutarea pârâtului, în categoriile 
nominalizate de cauze? Organele de poliţie, într-un 
final, vor identifica locul de aflare a pârâtului, instan-
ţa îl va cita, pârâtul va recepţiona citaţia şi fie că se va 
prezenta în şedinţă, la data indicată în citaţie, fie că nu 
se va prezenta. Chiar dacă pârâtul se va prezenta, in-
stanţa nu dispune de nici un mijloc legal prin care să 
forţeze pârâtul să comunice informaţiile solicitate de 
reclamant, spre exemplu: date privind veniturile sale 
sau bunurile materiale deţinute - în cauzele privind 
stabilirea pensiei alimentare sau privind repararea 
prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii cor-
porale, prin altă vătămare a sănătăţii ori prin deces. În 
schimb, reclamantul este pus în situaţia când exami-
narea cauzei ce intră în una din categoriile de cauze 
prevăzute la art.109 CPC este tergiversată, comparativ 
cu alte categorii de cauze similare la a căror examinare 
instanţa poate trece în urma unei simple citări publice. 
Tergiversarea examinării cauzei este inevitabilă, luând 
în consideraţie intervalul de timp necesar pentru efec-
tuarea chiar şi a celor mai elementare acţiuni de cău-
tare, cu atât mai mult instanţa fiind chiar în drept, în 
conformitate cu prevederile art.261 lit.c) CPC, să sus-
pende examinarea cauzei pe durata căutării pârâtului. 

Până la urmă, chiar dacă pârâtul este găsit şi se pre-
zintă benevol în şedinţă, reclamantul nu are nici un 
interes în prezenţa unui pârât „mut”, pârât care conşti-
entizează că prin orice declaraţie îşi agravează propria 
situaţie şi fie că preferă să tacă sau, ce e şi mai rău, între-
prinde acţiuni de inducere în eroare a instanţei. Ca ur-
mare, din punctul de vedere al reclamantului, căutarea 
pârâtului nu este un beneficiu sau garanţie stabilită în 
favoarea sa, ci mai degrabă o povară procesuală.

Ce beneficii are statul de la faptul că pentru anu-
mite categorii de cauze pârâtul trebuie să fie căutat? 
După cum am evidenţiat mai sus, căutarea pârâtului nu 
mai reprezintă o garanţie stabilită în beneficiul recla-
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mantului, din perspectiva statului aceasta este o garan-
ţie pentru pârât. 

Cu siguranţă, în acest caz noi vorbim despre înde-
plinirea de către stat a unei importante sarcini de asi-
gurare a dreptului la un proces echitabil pentru pârât, 
prin asigurarea citării pârâtului pe toate căile posibile. 
Însă, dacă examinăm practica CEDO, precum şi garanţi-
ile procesuale oferite de alte state, observăm că aplica-
rea mecanismului căutării pârâtului este specifică sta-
telor spaţiului post-sovietic, reprezentând mai degrabă 
o excepţie, decât o regulă. Astfel, neimplementarea 
mecanismului căutării pârâtului în cadrul legislaţiilor 
naţionale nu ar constitui un temei de condamnare la 
CEDO. Pe de altă parte însă, în condiţiile în care statul 
oferă astfel de garanţii legale participanţilor la proces, 
statul devine legat de respectarea acestor garanţii, iar 
în caz de neonorare – suportă riscul condamnării la 
CEDO. 

Totodată, apare întrebarea: cât de justificată este 
căutarea pârâtului anume pentru categoriile de cauze 
expuse în art.109 CPC, şi anume privind: interesele sta-
tului; plata pensiilor de întreţinere; repararea prejudi-
ciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale, prin 
altă vătămare a sănătăţii ori prin deces? Şi de ce atunci 
căutarea pârâtului nu devine un remediu obligatoriu 
pentru toate categoriile de cauze la a căror examina-
re locul de aflare a pârâtului nu poate fi stabilit? Oare 
atât de stringentă este necesitatea căutării pârâtului 
anume în aceste categorii de cauze, încât, similar altor 
categorii de cauze, nu pot fi utilizate alte căi de citare? 
Reiterăm ideea expusă mai sus, apreciind că categoriile 
date de cauze au un tratament preferenţial ca urmare 
a unei moşteniri legislative istorice, reprezentând mai 
degrabă un atavism legislativ, fără a avea însă o justifi-
care argumentată. 

Adiţional, trebuie de avut în vedere că, în urma 
implementării mecanismului căutării pârâtului, statul 
este expus unui şir de riscuri, şi anume:

– Cheltuieli adiţionale – cheltuielile de căutare a pâ-
râtului se încasează de la pârât în beneficiul sta-
tului, la cererea organelor poliţiei sau organelor 
fiscale, prin ordonanţă judecătorească (art.109 
alin.4 CPC), desigur cu condiţia identificării locu-
lui de aflare a pârâtului. În cazul în care pârâtul nu 
este găsit, cheltuielile pentru căutarea acestuia 
sunt suportate integral de la bugetul de stat. 

– Temei adiţional de casare a hotărârii – luând în con-
sideraţie stabilirea vagă de către legiuitor a cate-
goriilor de cauze pentru care căutarea pârâtului 
este obligatorie (spre exemplu: acţiunile intentate 
în interesul statului), pot apărea diverse interpre-
tări privind cazurile concrete când pârâtul trebu-
ie căutat şi, ca urmare, instanţa este obligată să 
dispună căutarea pârâtului de fiecare dată când 

statul deţine calitatea procesuală de reclamant. 
Astfel, condiţii incerte şi interpretabile, în care dis-
punerea căutării pârâtului este o obligaţie, devin 
o premisă în plus pentru producerea unei erori 
judiciare, ceea ce face ca obligaţia de a dispune 
căutarea pârâtului, impusă instanţei, să fie un te-
mei în plus pentru casarea hotărârii pronunţate 
cu nerespectarea procedurii date, fiind totodată 
şi un temei de condamnare a Republicii Moldova 
la CEDO, după cum am evidenţiat mai sus. 

Volum excesiv de lucru pentru organele de poliţie . Ca 
urmare a interpelării autorului, Ministerul Afacerilor In-
terne al Republicii Moldova a comunicat date statistice 
din Registrul informaţiei criminalistice şi criminologi-
ce al Republicii Moldova, gestionat de către Serviciul 
tehnologii informaţionale al MAI [19], pentru perioada 
anilor 2013, 2014 şi 6 luni ale anului 2015:

căutarea pÂrÂŢilor Sau deBitorilor ÎN cauZe ciVile:

anul 2013 anul 2014 6 luni, anul 2015

Total de-
claraţi în 
căutare

Urmărirea 
încetată cu 
identifica-
rea persoa-
nei

Total de-
claraţi în 
căutare

Urmărirea 
încetată cu 
identifica-
rea persoa-
nei

Total de-
claraţi în 
căutare

Urmărirea 
încetată 
cu iden-
tificarea 
persoanei

889 368 1079 452 863 218

Ca urmare, statul nu protejează o valoare deosebi-
tă, comparativ cu alte categorii de cauze, prin realiza-
rea căutării pârâtului anume în categoriile specificate 
în art.109 CPC, din contra – statul, suportând un şir de 
cheltuieli şi riscuri, inclusiv sub forma unor eventuale 
condamnări la CEDO, în caz de neasigurare a garantării 
dreptului procesual al pârâtului de a fi căutat.

Într-un final, ce beneficii are pârâtul de la faptul că a 
fost căutat, găsit şi i s-a comunicat că pe rolul instanţei 
se află o cauză civilă în care acesta deţine calitatea de 
pârât şi este invitat să se prezinte la data stabilită? Pa-
radoxal, însă pârâtul are beneficii foarte mari! Căutarea 
pârâtului, ca mecanism de asigurare a citării acestuia, 
prezintă o garanţie incomparabilă cu oricare alte ga-
ranţii procedurale oferite pârâtului. Astfel, nici citarea 
publică, nici desemnarea unui avocat din oficiu şi nici o 
altă garanţie procesuală nu poate fi echivalată cu reali-
zarea acţiunilor operative de căutare a pârâtului, culmi-
nate cu găsirea şi informarea efectivă a acestuia despre 
examinarea cauzei cu participarea sa, or prezenţa per-
sonală a pârâtului la examinarea cauzei reprezentând 
cea mai importantă şi valoroasă garanţie a realizării şi 
apărării drepturilor procesuale şi materiale ale pârâ-
tului, iar orice instrument procesual al cărui scop este 
asigurarea cât mai eficientă a comunicării către pârât 
despre examinarea cauzei cu participarea sa reprezintă 
o valoroasă garanţie procesuală. 
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După cum am menţionat mai sus, metamorfoza 
prin care a trecut mecanismul căutării pârâtului a trans-
format-o, dintr-un instrument de garantare a drepturi-
lor reclamantului, într-o formă intermediară ce tinde a 
fi o garanţie stabilită în favoarea pârâtului, însă aceasta 
nu întruneşte toate elementele necesare pentru a rea-
liza scopul propus.

Concluzia la care am ajuns poate fi uşor demonstra-
tă examinând mecanismul căutării pârâtului din per-
spectiva pârâtului, luând ca reper categoriile de cauze 
pentru care legiuitorul propune realizarea măsurilor de 
căutare. 

Astfel, puneţi-vă întrebarea: ce interes are pârâtul 
de a participa la examinarea cauzelor privind plata 
pensiilor de întreţinere sau privind repararea prejudi-
ciului cauzat prin vătămare a integrităţii corporale, prin 
altă vătămare a sănătăţii ori prin deces? Reieşind din 
natura acestor litigii, pârâtul, a priori, cunoaşte despre 
existenţa obligaţiei sale de întreţinere sau de compen-
sare a prejudiciului cauzat şi, cel mai probabil, imposi-
bilitatea instanţei de a stabili locul aflării pârâtului este 
rezultatul intenţiei şi voinţei însuşi a pârâtului.

Ca urmare, în forma actuală de expunere a art.109 
alin. (1) CPC, legiuitorul urmăreşte scopul de a stabili 
o garanţie procesuală în favoarea pârâtului, pe când 
pârâtul urmăreşte un scop diametral opus, iar garan-
ţia procesuală al cărei rol este „de a aduce” pârâtul în 
şedinţa de judecată, duce mai degrabă la „pierderea” 
definitivă a pârâtului. Deci, problema cea mai mare cu 
care se confruntă mecanismul căutării pârâtului este 
natura bipolară a acestuia, în condiţiile în care garanţia 
procesuală a migrat din zona de asigurare a drepturilor 
reclamantului, spre apărarea intereselor pârâtului, însă 
categoriile de cauze la a căror examinare poate fi dis-
pusă căutarea pârâtului au rămas în sfera de interese 
al reclamantului, şi nu ţin cont de interesele pârâtului. 
Aceasta nu-i altceva decât un fel de „umor negru” al le-
giuitorului, care a luat cârja de la o persoană şchioapă 
şi a dat-o uneia paralizate, crezând că-i va face viaţa 
mai uşoară.

În doctrină este examinat conceptul garanţiilor, ca 
fiind mijloace şi instrumente legale ce contribuie la rea-
lizarea justiţiei, precum şi la realizarea şi apărarea efec-
tivă a drepturilor şi intereselor justiţiabililor [20, p.163]. 
Astfel, un mecanism procesual, pentru a îmbrăca forma 
unei garanţii legale, trebuie să întrunească cumulativ 
cel puţin două condiţii: 

1. Să contribuie la realizarea şi apărarea drepturilor 
participantului la proces, în favoarea căruia este 
stabilit. 

2. Scopul propus prin mecanismul procesual să co-
incidă cu interesul real urmărit de participantul 
la proces, în favoarea căruia este stabilit. 

Astfel, căutarea pârâtului, pentru a fi o garanţie pro-

cesuală reală şi efectivă, trebuie să fie stabilită pentru 
acele categorii de cauze în care pârâtul ar avea un in-
teres „de a se face găsit” şi de a se implica cu adevărat 
în examinarea cauzei pentru care instanţa l-a căutat. 
Ca urmare, ajungem la concluzia că mecanismul cău-
tării pârâtului, în forma actuală de reglementare, este 
practic inutil şi mai degrabă constituie o povară şi un 
impediment pentru examinarea cât mai promptă a ca-
tegoriilor de cauze specificate la art.109 CPC, atât din 
perspectiva reclamantului, cât şi din perspectiva pârâ-
tului, singurul subiect care crede în realizarea acestui 
mecanism fiind statul, care, până la urmă, suportă toa-
te riscurile şi cheltuielile.

Prin concluziile expuse mai sus nu încercăm să sub-
estimăm valoarea mecanismului căutării pârâtului, in-
stituţia căutării pârâtului, ba din contra, având poten-
ţialul de a deveni un valoros remediu pentru viciile şi 
problemele cu care se confruntă în prezent sistemul 
judecătoresc şi societatea în ansamblu. 

Cel mai frustrant din punct de vedere al justiţiabi-
lului, precum şi din perspectiva societăţii, este arbi-
trariul şi părtinirea, a căror suspiciune persistă şi este 
incurabilă, în condiţiile în care dosarul se derulează în 
prezenţa doar a judecătorului şi a reclamantului, iar 
procesul judiciar adesea devine unul pur formal, fina-
lizat cu hotărârea care satisface întru totul pretenţiile 
reclamantului. 

Este indiscutabil că procedura curentă de intentare 
a procesului şi de realizare a citării pârâtului pe dosar 
lasă loc de abuz din partea reclamantului, care uneori 
poate acţiona cu rea-credinţă, manipulând şi inducând 
în eroare judecătorul mai puţin atent sau mai puţin ex-
perimentat, sau, ce şi mai grav, împreună cu judecăto-
rul manipulând procedura de citare. În astfel de condi-
ţii, singura speranţă pentru pârât rămâne doar citarea 
publică, care, însă, luând în consideraţie caracterul for-
mal şi nesigur de rezultatul acesteia, face ca examina-
rea cauzei în absenţa pârâtului să nu fie o provocare 
atât de dificilă pentru persoanele interesate. Astfel, că-
utarea pârâtului ar fi soluţia stabilită ca obligaţie atât 
pentru reclamant cât şi pentru instanţă, care ar exclude 
orice formă de abuz în privinţa pârâtului şi ar adăuga 
un plus de transparenţă în procedura de citare, apăra-
rea drepturilor pârâtului fiind garantată adiţional prin 
implicarea organelor de poliţie, care, după cum rezultă 
din datele statistice citate mai sus, prezentate de MAI, 
au capacitatea şi posibilităţile necesare pentru identifi-
carea efectivă a locului de aflare a pârâtului, precum şi 
pentru informarea pârâtului despre examinarea cauzei 
cu participarea sa. Prin intermediul căutării pârâtului 
ar putea fi controlată şi asigurată înştiinţarea pârâtului, 
cu suportul unui organ de stat, terţ, neimplicat direct 
în proces, ce, într-un final, ar asigura prezentarea, par-
ticiparea personală şi implicarea activă a pârâtului la 
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examinarea cauzei, constituind astfel un impediment 
substanţial pentru orice formă de abuz.

Totodată, forma actuală de expunere a art.109 CPC 
nu suportă nici o critică, urmând a fi regândită şi refor-
mată din temelie, pentru a satisface scopurile propuse.

În opinia autorilor, legiuitorul urmează în primul 
rând să renunţe la categoriile de cauze pentru care că-
utarea este în prezent obligatorie şi să le înlocuiască cu 
alte categorii de cauze sau temeiuri concrete de dispu-
nere a căutării pârâtului, scopul cărora ar coincide cu 
interesele pârâtului şi pentru care cazuri pârâtul găsit 
ar fi cu adevărat interesat să intervină în proces. Astfel, 
statul ar apăra nişte valori cu adevărat critice pentru 
societate, precum:

a) în acţiunile privind bunurile imobile, având ca 
obiect înstrăinarea, grevarea, transformarea, în-
cetarea sau modificarea pe alte căi a drepturilor 
pârâtului asupra bunurilor imobile, sau a unei 
părţi din ele, ca urmare a acţiunii reclamantului;

b) în acţiunile privind valorile mobiliare, având ca 
obiect înstrăinarea, grevarea, transformarea, în-
cetarea sau modificarea pe alte căi a drepturilor 
pârâtului, ca urmare a acţiunii reclamantului;

c) în acţiunile privind părţile sociale ale pârâtu-
lui din cadrul societăţilor comerciale, având ca 
obiect înstrăinarea, grevarea, transformarea, în-
cetarea sau modificarea pe alte căi a drepturilor 
pârâtului, ca urmare a acţiunii reclamantului;

d) în acţiunile privind drepturile de proprietate 
intelectuală deţinute de către pârât, având ca 
obiect înstrăinarea, grevarea, transformarea, în-
cetarea sau modificarea pe alte căi a drepturilor 
pârâtului, ca urmare a acţiunii reclamantului;

e) în acţiunile a căror valoare depăşeşte 50 000 lei;
f) în acţiunile privind divorţul, partajarea averii, de-

terminarea domiciliului copilului.

Ca urmare a introducerii temeiurilor noi de căutare 
a pârâtului, vor putea fi înlăturate precondiţiile de abuz 
din partea reclamantului şi situaţiile favorabile pentru 
acţiunile de raider, devenite atât de populare în ultimul 
timp. Astfel, în condiţiile în care pârâtul va fi căutat şi, 
eventual, găsit de organele de poliţie şi i se va comuni-
ca că pe rolul instanţei se află un litigiu al cărui obiect 
constituie valorile mobiliare al căror deţinător este sau 
bunuri imobile al căror proprietar este, pârâtul, cu si-
guranţă, se va implica în examinarea unei astfel de 
cauze şi va fi bucuros să compenseze orice cheltuieli 
adiacente, suportate de organele de poliţie în legătură 
cu căutarea sa.

Adiţional, legiuitorul urmează să revadă procedura 
de căutare propriu-zisă a pârâtului şi anume: să soluţio-
neze expres problema sarcinilor puse în faţa organelor 
de poliţie şi a instanţei, o dată cu identificarea locului 
de aflare a pârâtului. Astfel, după cum am fundamen-

tat mai sus, organele de poliţie au posibilitatea reală de 
a comunica cu pârâtul, în momentul în care locul de 
aflare a acestuia este stabilit. Însă, luând în consideraţie 
restricţiile legale prezente, orice formă de comunicare 
din partea organelor de poliţie către pârâtul identificat 
nu produc nici un efect juridic – deficienţă ce urmează 
a fi soluţionată de legiuitor. 

În viziunea noastră, soluţia adecvată la această pro-
vocare procesuală ar fi adoptarea de către instanţă a 
unei încheieri, sub forma unui act procedural separat, 
ce nu poate fi atacată separat cu recurs, în care instan-
ţa să includă, pe lângă datele obligatorii, specificate la 
art.270 CPC, date adiţionale privind:

1. Expunerea rezumativă a obiectului acţiunii şi a 
pretenţiilor înaintate de reclamant.

2. Indicarea datelor complete despre pârât, inclusiv 
şi a ultimelor date cunoscute privind locul de do-
miciliu sau locul aflării bunurilor pârâtului, a lo-
cului de muncă sau a altor date relevante pentru 
căutarea pârâtului.

3.  Obligaţia organelor de poliţie de a comunica pâ-
râtului, al cărui loc de aflare a fost identificat, sub 
semnătură, copia de pe încheierea instanţei.

4. Obligaţia organelor de poliţie de a întocmi un 
Raport, în caz de identificare a locului de aflare 
a pârâtului, sau la expirarea termenului de 3 luni 
din data dispunerii căutării pârâtului, în caz de 
imposibilitate de a identifica locul aflării pârâtu-
lui, cu indicarea acţiunilor de căutare realizate, cu 
remiterea acestui Raport către instanţă.

5. Obligaţia organelor de poliţie de a continua cău-
tarea pârâtului chiar şi după prezentarea Rapor-
tului despre imposibilitatea stabilirii locului de 
aflare a pârâtului, la expirarea termenului de 3 
luni.

6. Dreptul pârâtului de a se prezenta la sediul in-
stanţei pentru a face cunoştinţă cu materialele 
dosarului şi pentru a-i fi înmânată copia de pe 
acţiune.

7. Obligaţia pârâtului de a informa instanţa despre 
modificarea locului de aflare, în caz contrar cita-
rea făcută la adresa stabilită a pârâtului conside-
rându-se a fi făcută legal.

Dat fiind că în prezent legislaţia procesuală nu sta-
bileşte un termen pentru desfăşurarea acţiunilor de 
căutare a pârâtului, ci doar specifică dreptul instanţei 
de a dispune suspendarea procesului conform art.261 
lit.c) CPC, luând în consideraţie că orice acţiune proce-
suală desfăşurată în absenţa citării celeilalte părţi con-
stituie o încălcare a principiilor egalităţii şi contradic-
torialităţii (desigur, cu excepţia aplicării măsurilor de 
asigurare a acţiunii şi de conservare a probelor), consi-
derăm necesară atribuirea căutării pârâtului la catego-
ria temeiurilor de suspendare obligatorie a procesului, 
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cu includerea acestui temei în cuprinsul art.260 CPC. 
Totodată, pentru a exclude tergiversarea neîntemeiată 
a examinării cauzelor în care se dispune căutarea pâ-
râtului, considerăm necesară rezervarea unui termen 
expres, de cel puţin 3 luni, pentru realizarea acţiunilor 
operative de căutare a pârâtului, cu obligarea organe-
lor de poliţie de a prezenta instanţei Raportul privind 
acţiunile de căutare realizate, la expirarea acestui ter-
men. Însă, imposibilitatea identificării pârâtului, după 
expirarea termenului de 3 luni nu trebuie să ducă la 
încetarea acţiunilor de căutare a pârâtului, persistând 
interesul suprem de identificare a acestuia şi de infor-
mare despre cauza examinată cu participarea sa. Astfel, 
după recepţionarea Raportului, la expirarea termenu-
lui de 3 luni, instanţa ar trebui să fie în drept să reia exa-
minarea cauzei.

Pe de altă parte, examinând situaţia curentă, consta-
tăm că nici CPC şi nici Ordinul MAI Nr.265 nu stabilesc 
un termen în care urmează a fi desfăşurate acţiunile de 
căutare a pârâtului şi nici consecinţele imposibilităţii 
găsirii acestuia. Astfel, în condiţiile în care procesul a 
fost suspendat, în legătură cu căutarea pârâtului, aces-
ta urmează să rămână în crio-stază pentru o perioadă 
nedeterminată, ceea ce compromite actul de justiţie şi 
diminuează valoarea reclamantului.

Suplimentar, considerăm oportună modificarea 
art.109 alin. (3) CPC, prin excluderea organelor fiscale 
din lista organelor responsabile de căutarea pârâtului 
şi menţinerea doar a organelor de poliţie, ceea ce ar re-
flecta situaţia de fapt. 

Neajunsul dat a fost comunicat Serviciului Fiscal 
prin scrisoarea expediată la faza elaborării prezentu-
lui articol şi am constatat că în cadrul proiectului de 
lege privind politica bugetar-fiscală pe anul 2016 a 
fost inclusă modificarea art.109 alin. (3) CPC, privind 
excluderea organelor fiscale din categoria organelor 
responsabile de căutarea pârâtului, fiind confirmată 
astfel competenţa exclusivă a organelor de poliţie la 
căutarea pârâtului. Sperăm că legiuitorul va duce la 
bun sfârşit această iniţiativă.

Un alt aspect important ţine de recuperarea cheltu-
ielilor de căutare a pârâtului, care în prezent sunt înca-
sate în toate cazurile de la pârât, pe calea procedurii în 
ordonanţă, ce urmează a fi intentată de către organele 
de poliţie, iar pârâtul, pentru a-şi recupera cheltuielile 
de căutare, va trebui să intenteze un nou proces faţă 
de reclamantul a cărui acţiune iniţială a fost respinsă. 
Astfel, procedura dată de recuperare a cheltuielilor 
este una mult prea complexă, cu cheltuieli materiale şi 
omeneşti disproporţionale. 

În viziunea noastră, procedura încasării cheltuielilor 
pentru căutarea pârâtului la bugetul de stat poate fi cu 
uşurinţă realizată, similar procedurii de încasare a chel-
tuielilor suportate de instanţă, conform art.98 CPC, din 

contul părţii care a pierdut procesul, proporţional păr-
ţii admise sau respinse din acţiune, în baza Raportului 
de căutare, prezentat de organele de poliţie, şi în baza 
tuturor probelor ce confirmă existenţa şi întinderea 
cheltuielilor de căutare.

În încercarea de a formula textul art.109 CPC, în spi-
ritul modificărilor propuse, venim cu proiectul următo-
rului text legal:

Articolul 109. Căutarea pârâtului
(1) Instanţa judecătorească este obligată să ordone 

căutarea pârâtului, al cărui loc de aflare nu este cunos-
cut, în acţiunile:

a) privind bunurile imobile, având ca obiect înstrăi-
narea, grevarea, transformarea, încetarea sau mo-
dificarea pe alte căi a drepturilor pârâtului asupra 
bunurilor imobile, sau a unei părţi din ele;

b) privind valorile mobiliare, având ca obiect înstrăi-
narea, grevarea, transformarea, încetarea sau mo-
dificarea pe alte căi a drepturilor pârâtului;

c) privind părţile sociale ale pârâtului în cadrul soci-
etăţilor comerciale, având ca obiect înstrăinarea, 
grevarea, transformarea, încetarea sau modifica-
rea pe alte căi a drepturilor pârâtului;

d) privind drepturile de proprietate intelectuală deţi-
nute de către pârât, având ca obiect înstrăinarea, 
grevarea, transformarea, încetarea sau modifica-
rea pe alte căi a drepturilor pârâtului;

e) a căror valoare depăşeşte 50 000 lei;
f) privind divorţul, partajarea averii, determinarea 

domiciliului copilului.

(2) În cazul în care, la judecarea altor categorii de pri-
cini decât cele de la alin.(1), locul de aflare a pârâtului nu 
este cunoscut, judecătorul poate ordona, din oficiu sau la 
cererea persoanei interesate, căutarea pârâtului prin in-
termediul organelor abilitate. 

(3) Căutarea pârâtului se face de organele poliţiei în 
temeiul unei încheieri judecătoreşti.

(4) Pe lângă elementele obligatorii, specificate la 
art.270, încheierea va include adiţional:

a) expunerea rezumativă a obiectului acţiunii şi a pre-
tenţiilor înaintate de reclamant;

b) date cunoscute despre pârât, inclusiv ultimele in-
formaţii cunoscute privind locul aflării pârâtului 
sau locul aflării bunurilor pârâtului, a locului de 
muncă sau a altor date relevante pentru căutarea 
pârâtului;

c) obligaţia organelor de poliţie de a comunica pâ-
râtului, al cărui loc de aflare a fost identificat, sub 
semnătură, copia de pe încheierea instanţei;

d) obligaţia organelor de poliţie de a întocmi şi remi-
te către instanţă un Raport, în caz de identificare 
a locului de aflare a pârâtului sau la expirarea ter-
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menului de 3 luni din data dispunerii căutării pârâ-
tului, în caz de imposibilitate de a identifica locul 
aflării pârâtului – cu indicarea acţiunilor de căuta-
re realizate;

e) obligaţia organelor de poliţie de a continua căuta-
rea pârâtului inclusiv  după prezentarea Raportului 
despre imposibilitatea stabilirii locului de aflare a 
pârâtului;

f) dreptul pârâtului de a se prezenta la sediul instan-
ţei pentru a face cunoştinţă cu materialele dosaru-
lui şi pentru a-i fi înmânată copia de pe acţiune;

g) obligaţia pârâtului de a informa instanţa despre 
modificarea locului de aflare, în caz contrar citarea 
făcută la adresa stabilită a pârâtului considerân-
du-se a fi făcută corespunzător.

(5) Ca urmare a stabilirii locului de aflare a pârâtului, 
instanţa efectuează citarea acestuia în conformitate cu 
prevederile prezentului capitol.

(6) Concomitent cu prezentarea Raportului, organele 
de poliţie prezintă şi cheltuielile de căutare a pârâtului, cu 
solicitarea de compensare a acestora. Cheltuielile de că-
utare a pârâtului se încasează la buget potrivit regulilor 
expuse la art.98.
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SuMaR

Revizuirea reprezintă acea cale extraordinară de atac 
care are ca obiect hotărâri irevocabile, înzestrate cu 
puterea de lucru judecat şi poate fi exercitată numai în 
cazurile şi condiţiile expres stabilite prin lege. Este cale 
extraordinară de atac, de retractare, deoarece se adre-
sează instanţei care a soluţionat pricina în fond, ce-
rându-i să revină asupra hotărârii atacate. Retractarea 
unei hotărâri irevocabile poate produce efecte grave 
pentru părţi şi pentru stabilirea raporturilor juridice 
civile. De aceea, legea admite revizuirea doar în teme-
iurile strict determinate de lege. Pe de altă parte, însă, 
revizuirea constituie un remediu procesual important 
pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au 
făcut ca o hotărâre judecătorească să fie viciată chiar 
în substanţa sa. Cu toate acestea, revizuirea nu trebu-
ie considerată un apel camuflat, iar simpla existenţă a  
două opinii  diferite  cu  privire la aceeaşi chestiune nu 
este un temei de reexaminare. Temeiurile declarării re-
vizuirii sunt prevăzute în mod limitativ în art. 449 CPC, 
aceasta constituind şi o  condiţie de declarare a revizu-
irii. Admiterea revizuirii pentru alte temeiuri ar duce 
la încălcarea securităţii raportului juridic şi, respectiv, 
la violarea art.  6  §  1  al Convenţiei Europene pentru  
Apărarea  Drepturilor  Omului  şi  Libertăţilor Funda-
mentale.

Cuvinte–cheie: revizuire, temei, termen, autoritatea lu-
crului judecat, principiul securităţii raportului juridic, 
apel camuflat.

În sistemul mecanismelor juridice orientate spre re-
medierea erorilor comise la înfăptuirea justiţiei un loc 
important îl ocupă căile de atac al hotărârilor judecăto-
reşti. Revizuirea reprezintă o cale extraordinară de atac, 
de retractare, care poate fi exercitată împotriva hotărâ-
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REVIZUIREA – UN APEL CAMUFLAT SAU UN MIJLOC DE APĂRARE A  
DREPTURILOR ÎN PROCESUL CIVIL?

THE REVIEW - AN APPEAL IN DISGUISE 
OR A MEANS OF DEFENSE IN THE CIVIL 
PROCEDURE?

SuMaRy

Review represents the extraordinary appeal, which 
concerns the final judgment, endowed with res ju-
dicata and may be exercised only in cases and con-
ditions expressly established by law. The revision 
is a way of retraction, because it addresses to the 
court that resolved the case, asking him to reconsi-
der the decision under appeal. Retraction of a final 
judgment may cause serious effects on the parties 
and the civil legal rapports. Therefore, the law ad-
mits the revision only in cases strictly defined by 
law. On the other hand, the review is an important 
procedural remedy to remove those exceptional 
circumstances that caused a decision to be vitiated 
in substance. However, the review should not be 
considered an appeal in disguise, and the existen-
ce of two different views on the same matter is not 
a ground for re-examination. Grounds for revision 
are provided exhaustively in art. 449 CPC. Admissi-
on to review for other ground would breach legal 
certainty, and consquently the violation of Article 6 
§ 1 of the Convention.

Key words: the review, ground, terms, res judicata, 
principle of the finality of judgments, appel in dis-
guise.
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rilor instanţelor judecătoreşti, în cazurile şi în condiţii-
le expres stabilite de lege. Esenţa revizuirii presupune 
redeschiderea procedurii judiciare asupra unei cauze 
civile care a fost soluţionată printr-un act judecătoresc 
irevocabil. În cazul revizuirii, nu se pune problema rea-
lizării unui control judiciar, ci a unei noi judecăţi, pe te-
meiul unor elemente care nu au format obiectul cauzei 
finalizate. Codul de procedură civilă (CPC) al Republicii 
Moldova [1]reglementează procedura de examinare a 
cererilor de revizuire, astfel încât,  instanţa care efec-
tuează revizuirea urmează să examineze două aspecte: 
admisibilitatea cererii de revizuire şi analiza pe fond a 
cauzei. Cu privire la admisibilitatea cererii de revizui-
re, legiuitorul a prevăzut în mod expres condiţiile pe 
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care trebuie să le îndeplinească persoana interesată, 
şi anume: invocarea unui temei expres prevăzut de le-
gea procesuală şi respectarea termenului procedural în 
care poate fi solicitată revizuirea.

Revizuirea reprezintă o cale de retractare, deoarece 
se adresează aceleiaşi instanţe care a soluţionat pricina 
în fond, cerându-i să revină asupra hotărârii atacate în 
baza noilor împrejurări invocate, care, de regulă, s-au 
ivit ulterior pronunţării hotărârii. Aceasta oferă posibili-
tatea retractării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile 
care se vădeşte a fi greşită în raport cu unele împreju-
rări de fapt survenite după pronunţarea acesteia. Re-
tractarea unei hotărâri irevocabile produce efecte gra-
ve pentru părţi şi pentru stabilirea raporturilor juridice 
civile. De aceea, legea admite revizuirea numai în ca-
zurile strict determinate de lege. Pe de altă parte, însă, 
revizuirea constituie un remediu procesual important 
pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au 
făcut ca o hotărâre judecătorească să fie viciată chiar 
în substanţa sa.

Codul de procedură civilă prevede posibilitatea 
desfiinţării hotărârilor şi deciziilor irevocabile ale tutu-
ror instanţelor judecătoreşti prin intermediul revizuirii. 
Procedura de revizuire prevăzută de art. 449-453 CPC 
serveşte scopul înlăturării lacunelor şi omisiunilor jus-
tiţiei care urmează a fi aplicate într-o manieră compati-
bilă cu prevederile art. 6 § 1 din Convenţia  Europeană  
pentru  Apărarea  Drepturilor  Omului  şi  Libertăţilor 
Fundamentale [2]. În jurisprudenţa CtEDO, Curtea a re-
iterat că dreptul la o instanţă, garantat de articolul 6 § 1 
al Convenţiei, presupune respectarea principiului pre-
eminenţei dreptului. Unul din aspectele fundamentale 
ale preeminenţei dreptului este principiul securităţii 
raporturilor juridice, care cere ca, atunci când instan-
ţele judecătoreşti dau o apreciere finală unei chesti-
uni, constatarea lor să nu mai poată fi pusă în discuţie. 
Acest principiu cere ca nici o parte să nu aibă dreptul 
să solicite  revizuirea unei hotărâri  irevocabile şi obli-
gatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare şi o 
nouă determinare a cauzei. Revizuirea nu trebuie con-
siderată 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[3]. Con-
turat astfel, principiul securităţii juridice presupune ca 
statul să depună diligenţă pentru a putea fi identificate 
procedurile judiciare conexe şi să interzică redeschide-
rea unor noi proceduri judiciare referitoare la aceeaşi 
problemă.

O hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 
se bucură de autoritatea lucrului judecat, astfel încât 
un litigiu soluţionat nu mai poate, de principiu, să for-
meze obiectul unui nou proces, cu acelaşi obiect, ace-
eaşi cauză şi între aceleaşi părţi. Problema esenţială în 

reglementarea corectă a căilor de atac extraordinare 
constă în găsirea unor „ipoteze de mijloc”, care să îm-
pace, pe de o parte, principiul autorităţii de lucru ju-
decat şi, pe de altă parte, necesitatea pronunţării unei 
hotărâri judecătoreşti legale şi întemeiate. Aşadar, este 
necesară identificarea unor ipoteze mediane care să 
asigure respectarea dreptului la un proces echitabil şi 
a principiului securităţii raporturilor juridice[4]. Revi-
zuirea reprezintă acea cale extraordinară de atac care 
are ca obiect hotărâri irevocabile, înzestrate cu puterea 
de lucru judecat şi poate fi exercitată numai în cazurile 
limitativ prevăzute de lege. Revizuirea nu este suspen-
sivă de executare, trăsătură care derivă din natura ex-
traordinară a acesteia. Cu toate acestea, CPC prevede 
că instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei 
revizuire se cere, sub condiţia depunerii unei cauţiuni, 
în condiţiile art. 435 CPC. De aceea, o putem califica 
condiţionat suspensivă de executare.

Doctrina consideră că o particularitate importantă 
a revizuirii constă în faptul că retractarea unei hotărâri 
se poate obţine numai pentru greşeli involuntare, să-
vârşite de instanţă în raport cu starea de fapt reţinută 
în hotărâre, fie în raport cu materialul existent la data 
pronunţării, fie în raport cu unele împrejurări ulterioa-
re. Aceeaşi doctrină remarcă, totuşi, că ideea enunţată 
este doar una de principiu. Sublinierea este deosebit 
de importantă şi poate fi pusă în evidenţă şi pentru 
existenţa unor motive de revizuire ce nu înlătură ne-
glijenţa sau reaua-credinţă a judecătorului. Aşa este în 
cazul temeiului de revizuire prin care se constată prin 
sentinţă penală irevocabilă, comiterea unei infracţiuni 
de către judecător, în legătură cu pricina care se judecă. 
Aceeaşi situaţie apare în cazul în care instanţa a dispus 
cu privire la drepturile persoanelor care nu au fost im-
plicate în proces. Majoritatea temeiurilor de revizuire 
se întemeiază pe împrejurări survenite ulterior pro-
nunţării hotărârii sau pe împrejurări necunoscute de 
instanţă la data judecării cauzei. De aceea, şi în doctri-
na occidentală s-a remarcat că revizuirea se întemeiază 
pe împrejurări de natură a „ruina credibilitatea probe-
lor” administrate sau pe „mijloace necinstite” folosite 
de partea câştigătoare, respectiv pe cauze ce au de-
terminat „o eroare involuntară a judecătorului asupra 
chestiunilor de fapt”. Totuşi, astfel cum s-a relatat mai 
sus, în legislaţia noastră principiul enunţat nu poate fi 
absolutizat [5].

Temeiurile declarării revizuirii sunt prevăzute în 
mod limitativ în art. 449 CPC, aceasta constituind şi o 
condiţie de declarare a revizuirii. Temeiurile de revizui-
re sunt stipulate în mod obiectiv şi exhaustiv, astfel în-
cât 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 ca-
uzei. Instanţele care se pronunţă asupra revizuirii tre-
buie să-şi exercite competenţa pentru a corecta erorile 
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judiciare, omisiunile justiţiei şi să asigure respectarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar nu pentru a 
efectua o nouă examinare. Declararea revizuirii pentru 
alte temeiuri decât cele prevăzute la art. 449 CPC duce 
la respingerea cererii de revizuire, ca fiind inadmisibilă.

O privire generală asupra temeiurilor de revizui-
re relevă caracterul eterogen al acestora. Într-adevăr, 
unele din aceste temeiuri sunt specifice revizuirii, în 
sensul că ele vizează împrejurări noi, survenite după 
pronunţarea hotărârii, şi în raport cu care starea de 
fapt reţinută de instanţă nu mai corespunde realităţii. 
Aşa este cazul descoperirii unor circumstanţe sau fap-
te esenţiale ale pricinii, care nu au fost cunoscute şi nu 
puteau fi cunoscute revizuentului în timpul judecării 
pricinii, sau constatarea prin sentinţă penală irevocabi-
lă, comiterea unei infracţiuni în legătură cu pricina care 
se judecă. Alte motive de revizuire sunt determinate de 
nerespectarea principiului disponibilităţii procesuale, 
de exemplu – în cazul emiterii unor hotărâri cu privi-
re la drepturile persoanelor care nu au fost implicate 
în proces, or încălcarea de către instanţele naţionale a 
prevederilor CEDO, în cazul în care Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului sau Guvernul R. Moldova a iniţi-
at o procedură de reglementare pe cale amiabilă în-
tr-o cauză pendinte împotriva  R. Moldova, fie Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a constatat, printr-o 
hotărâre,  sau Guvernul R. Moldova a recunoscut, prin-
tr-o declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor 
fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, 
prin anularea hotărârii pronunţate de o instanţă de ju-
decată naţională.

art. 449 lit. a) cpc – constatarea comiterii unei 
infracţiuni în legătură cu pricina care se judecă prin 
sentinţă penală irevocabilă.

 Acest temei cuprinde două ipoteze distincte, care 
se cuvin a fi tratate ca atare. Prima ipoteză vizează 
atunci când un judecător, grefierul, martorul, expertul, 
traducătorul sau unul dintre participanţii la proces, care 
au luat parte la judecarea unei pricini civile, au fost con-
damnaţi printr-o sentinţă penală irevocabilă pentru in-
fracţiune în legătură cu judecarea pricinii civile, anterior 
examinate [6]. Acest temei de revizuire se întemeiază 
pe vicierea gravă a procesului de stabilire a adevărului 
ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni în legătură cu pri-
cina. Revizuirea poate fi exercitată doar dacă sunt întru-
nite cumulativ trei condiţii prevăzute de lege. 

prima condiţie vizează existenţa unei sentinţe de 
condamnare pentru comiterea unei infracţiuni.

a doua condiţie stabileşte ca sentinţa de condam-
nare să fi rămas irevocabilă. Soluţia legii este obliga-
torie, or, atâta timp cât sentinţa de condamnare nu a 
rămas definitivă, făptuitorul se bucură în continuare 
de prezumţia de nevinovăţie. De aceea, în mod firesc, 

o asemenea hotărâre nu poate constitue temei al unei 
cereri de revizuire.

a treia condiţie implică existenţa unei sentinţe de 
condamnare privind comiterea unei infracţiuni în legă-
tură cu pricina care se judecă. Legea are în vedere orice 
infracţiune prevăzută de Codul penal al R. Moldova [6], 
în legătură cu soluţionarea cauzei a cărei hotărâri a fost 
pronunţată, precum: falsul în acte publice (art. 332 Cod 
penal), declaraţia mincinoasă, concluzia falsă sau tra-
ducerea incorectă (art. 312 Cod penal), coruperea pasi-
vă (art. 324 Cod penal). Această cerinţă este îndeplinită 
doar atunci când subiectul „a luat parte la judecată“.

Condamnarea irevocabilă a participanţilor la proces 
nu implică automat admisibilitatea revizuirii, ci trebuie 
să se stabilească dacă prin fapta săvârşită a fost sau nu 
influenţată soluţia pronunţată.

Cu toate acestea, textul legii nu acoperă în mod ex-
pres situaţia în care punerea în mişcare sau exercitarea 
acţiunii penale este împiedicată şi nu se poate obţine 
o condamnare printr-o sentinţă irevocabilă, cum ar fi:

1. Circumstanţele care exclud urmărirea penală, con-
form art. 275 Cod de Procedură Penală [7]: pct. 4 
– a intervenit termenul de prescripţie sau amnis-
tia, pct. 5 – a intervenit decesul făptuitorului cu ex-
cepţia reabilitării, pct. 9 – există alte circumstanţe 
prevăzute de lege care condiţionează excluderea 
sau, după caz, exclud urmărirea penală. 

2. Situaţiile prevăzute de Codul penal: art. 53 Libe-
rarea de răspunderea penală, art. 54 Liberarea de 
răspundere penală a minorilor, art. 57 Liberarea de 
răspundere penală în legătură cu căinţa activă, art. 
58 Liberarea de răspundere  penală în legătură cu 
schimbarea situaţiei, art. 59 Liberarea  condiţionată 
de  răspundere penală, art. 60 Prescripţia tragerii la 
răspundere penală, art. 107 Amnistia[8].

Problema în acest caz este dacă partea interesată 
mai poate beneficia de calea extraordinară de atac, ca 
revizuirea. Într-o primă opinie, pornindu-se de la inter-
pretarea literală a textului, s-a considerat că revizuirea 
este inadmisibilă. Însă, art. 449 lit. a) CPC trebuie inter-
pretat nu ad literam, ci în spiritul său. Răspunsul pozi-
tiv al problemei a prevalat în doctrină, fiind motivat de 
faptul că, dacă s-ar admite soluţia contrară, „ar însem-
na că erorile judiciare, a căror înlăturare se urmăreşte, 
vor persista, deşi ar exista posibilitatea îndreptării lor”. 
Ceea ce prezintă interes în civil nu este tragerea la răs-
punderea penală a celui ce a săvârşit fapta prevăzută 
de legea penală, ci faptul că hotărârea se bazează pe 
un material probator care nu corespunde realităţii ori 
că însuşi cel care a pronunţat hotărârea nu a dat dova-
dă de corectitudine şi imparţialitate [9].

O altă întrebare cu privire la revizuirea unei hotărâri 
judecătoreşti irevocabile ţine de situaţia prezentării în 
instanţa de revizuire numai a actelor de pornire a ur-
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măririi penale sau de  trimitere  în  judecată în  privinţa 
unuia dintre participanţii la proces  sau unuia dintre 
judecători, care se bănuieşte sau se învinuieşte că a co-
mis o infracţiune în legătura cu judecarea pricinii. Acte-
le menţionate nu pot fi primite ca  probă în cererea de 
revizuire pentru constatarea circumstanţelor prevăzu-
te de art. 449 lit. a) CPC.

A doua ipoteză a art. 449lit. a) CPC vizează situaţia 
în care hotărârea ce se atacă pe calea revizuirii s-a bazat 
pe un înscris declarat fals în cursul sau în urma judecă-
ţii. Pentru a se admite revizuirea unei hotărâri bazată 
pe acest temei, legiuitorul cere, în principiu, ca dovada 
să fie preexistentă, adică să nu fie făcută în cursul ju-
decării cererii de revizuire. In concreto, se cere dovedi-
rea acestora prin sentinţă penală irevocabilă, ceea ce 
presupune existenţa în prealabil a unui proces penal 
(cu respectarea tuturor particularităţilor şi garanţiilor 
oferite de legea  procesual penală), prin care s-a con-
statat săvârşirea infracţiunii legate de pricină,  a  cărei 
hotărâre se cere a fi retractată, cum ar fi: pronunţarea 
unei sentinţe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare le-
gii (art. 307 Cod penal), falsificarea probelor (art. 310 
Cod penal) [10]. Justificarea acestei dispoziţii legale 
constă în faptul că hotărârea şi-a pierdut temeiul ma-
terial, întrucât conţinutul înscrisului în baza căruia s-a 
pronunţat hotărârea nu corespunde realităţii. Rezultă, 
deci, că, pentru a se putea folosi revizuirea, este nevoie 
ca înscrisul respectiv să fi fost determinant pentru solu-
ţia la care s-a oprit instanţa. Aşadar, în cazul înscrisului 
declarat fals, cererea de revizuire este în principiu ad-
misibilă, dar instanţa, sesizată cu o astfel de cerere, o va 
admite sau nu, după cum înscrisul respectiv a influen-
ţat sau nu hotărârea atacată.

Prin încheierea Judecătoriei Basarabeasca din 22 
noiembrie 2012, a fost respinsă cererea de revizuire in-
tentată în temeiul art. 449 lit. a) CPC. La judecarea pri-
cinii s-a constatat că revizuentul a depus acţiune de re-
vizuirea hotărârii Judecătoriei Basarabeasca în temeiul  
art. 449 lit. a) CPC, invocând că instanţa de judecată a 
admis cererea de chemare în judecată intentată de re-
vizuent şi a desfăcut căsătoria între revizuent şi intimat, 
însă, conform raportului de expertiză, s-a stabilit că 
semnătură plasată sub textul din cererea de chemare 
în judecată şi din procesul verbal al şedinţei nu aparţi-
ne revizuentului, fiind executată de către o altă persoa-
nă prin imitarea semnăturii acestuia. Potrivit ordonan-
ţei procurorului, s-a dispus suspendarea urmăririi pe-
nale pe cauza penală, din motiv că nu este identificată 
persoana care poate fi pusă sub învinuire. Instanţa de 
judecată a respins cererea de revizuire, argumentând 
că, reieşind din circumstanţele cauzei, lipseşte temeiul 
prevăzut de art. 449 lit. a) CPC, deoarece nu există vreo 
careva sentinţă penală irevocabilă care să fi constatat 
că unul din participanţii la proces a comis o infracţiune 
în legătură cu judecarea pricinii [11].

Prin Încheierea Curţii de apel Bălţi din 16 aprilie 
2013, a fost respinsă cererea de revizuire depusă în te-
meiul art. 449 lit. a) CPC. La judecarea pricinii s-a con-
statat că revizuentul a depus acţiunea de revizuirea 
hotărârii prin care a fost respinsă contestarea actului 
administrativ privind anularea parţială a dispoziţiei cu 
privire la vânzarea terenului aferent. Ca temei de revi-
zuire, revizuentul a invocat art. 449 lit. a) CPC, şi anu-
me că Procuratura a constatat faptul falsificării actelor 
publice, în urma cărora intimatul a procurat terenul 
aferent din domeniul public, însă, prin ordonanţa, s-a 
refuzat începerea urmăririi penale, din motivul expirării 
termenului de prescripţie de atragerea la răspundere 
penală. Instanţa de judecată a respins cererea de revi-
zuire, argumentând că nu poate fi reţinut temeiul invo-
cat de revizuent, precum că ordonanţa procurorului de 
refuz în începerea urmăririi penale în legătură cu expi-
rarea termenului de prescripţie este egală cu sentinţa 
irevocabilă, deoarece, în cazul temeiului invocat la  art. 
449 lit. a) CPC, este importantă doar existenţa unei sen-
tinţe penale irevocabilă privind comiterea unei infrac-
ţiuni[12].

Considerăm că în prima speţă instanţa corect a 
respins cererea de revizuire, respectând principiul pre-
zumţiei nevinovăţiei făptuitorului, în lipsa unei sentin-
ţe definitive, pe când în a doua speţă instanţa de jude-
cată urma să admită cererea de revizuire, or încetarea 
procesului penal în legătură cu expirarea termenului 
de prescripţie presupune liberarea persoanei de răs-
punderea penală pe temei de nereabilitare, dacă legea 
împiedică continuarea urmăririi penale.

art. 449 lit.b) cpc – descoperirea unor circum-
stanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost 
și nu au putut fi cunoscute revizuentului, dacă aces-
ta dovedește că a întreprins toate măsurile pentru 
a afla circumstanţele și faptele esenţiale în timpul 
judecării anterioare a pricinii. 

Descoperirea de circumstanţe noi sau fapte esenţi-
ale ale pricinii, necunoscute instanţei cu ocazia judecă-
rii cauzei, constituie cel mai tipic caz de revizuire. Art. 
449 lit. b) CPC vorbeşte despre circumstanţe (fapte) 
necunoscute anterior petiţionarului, dar, întrucât exa-
minarea fondului cauzei prezumă că instanţa a consta-
tat şi elucidat pe deplin toate circumstanţele care au 
importanţă pentru soluţionarea pricinii, este evident 
că o condiţie esenţială pentru admiterea revizuirii este 
că şi instanţei nu i-au fost şi nu au putut să-i fie cunos-
cute aceste circumstanţe (fapte). Pentru motivul dat de 
revizuire este esenţial ca revizuentul să probeze că nu 
a ştiut anterior pronunţării hotărârii a cărei revizuire 
se cere despre aceste circumstanţe sau fapte şi că nu 
a avut posibilitatea de a le cunoaşte, în caz contrar ele 
nu pot servi ca temei de revizuire. Mai mult, revizuentul 
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trebuie să demonstreze că a întreprins toate măsurile 
pentru a afla circumstanţele şi faptele esenţiale în tim-
pul judecării anterioare a pricinii.

Astfel, o condiţie esenţială de redeschidere a proce-
sului pe acest temei este ca  circumstanţele (faptele) să 
fi existat obiectiv până la data pronunţării hotărârii, ele  
urmând a fi diferenţiate de faptele noi apărute după 
pronunţarea hotărârii. Faptele noi apărute după adop-
tarea hotărârii pot servi temei de adresare cu o nouă 
acţiune în judecată, dar nu ca temei de revizuire.

Circumstanţele sau faptele prezentate ca temei de 
revizuire trebuie să influenţeze  esenţial soluţia dată 
iniţial de instanţă,  în  sensul  că  nu  orice circumstanţe 
sau fapte necunoscute anterior pot servi temei de revi-
zuire, ci doar atunci  când ele sunt determinante  pentru  
judecarea  justă  a  cauzei,  or,  aceste  noi circumstanţe 
conduc după sine la apariţia, modificarea sau încetarea 
raporturilor juridice dintre părţile în litigiu şi, deci, sunt 
determinante pentru judecarea justă a cauzei.

În acelaşi timp, revizuentul trebuie să probeze că a 
întreprins toate măsurile pentru a afla circumstanţele 
şi faptele esenţiale în timpul judecării anterioare a pri-
cinii.  Or,  lipsa  acestui suport probatoriu, ca element 
obligator  al  temeiului prevăzut la art. 449 lit. b) CPC, 
decade sau lipseşte revizuentul de posibilitatea invo-
cării unui atare temei[13].

Faptele, ca mijloc a probării circumstanţelor, vor 
constitui în conformitate cu  art.  117  alin. (2) CPC:  ex-
plicaţiile părţilor şi  ale  altor  persoane  interesate  în  
soluţionarea pricinii, depoziţiile martorilor, înscrisuri, 
probe materiale, înregistrări audio-video, concluziile 
experţilor. Însă la probarea circumstanţelor conform 
art. 449 lit. b) CPC trebuie de avut în vedere şi instituţia  
admisibilităţii  probelor  în  procesul  civil.  Astfel,  con-
form  art.  122 alin (1) CPC, circumstanţele care, con-
form legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace 
de probaţiune, nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte 
mijloace probante[14]. Dacă circumstanţele au fost in-
vocate de părţi şi analizate cu prilejul judecării în fond 
a cauzei, iar instanţa le-a găsit neconcludente, ele nu 
pot servi temei pentru exercitarea unei cereri de revi-
zuire. Astfel,  spre  exemplu,  în  situaţia  când  o  parte 
probează un fapt printr-un înscris, care va fi respins de 
instanţa de judecată ca fiind inadmisibil conform art. 
122 CPC, iar mai apoi, după ce hotărârea judecătoreas-
că devine irevocabilă,  partea  interesată  descoperă  un  
alt  mijloc  de  probă – care  confirmă  acelaşi  fapt, nu va  
constitui  un temei  de  admitere  a  revizuirii  conform  
art.  449 lit. b) CPC. 

Urmează de precizat că, întrucât  circumstanţele  
care  vor  servi  drept  temei  al revizuirii hotărârilor ju-
decătoreşti irevocabile conform art. 449 lit. b) CPC vor 
fi noi, şi probele prin care se vor confirma acestea vor 
fi noi. Respectiv, în cazul situaţiilor când au devenit cu-

noscute unele  circumstanţe  sau  fapte  esenţiale  ale  
pricinii  care  nu  au  fost  şi  nu  au  putut  fi cunoscu-
te anterior revizuentului, prezentarea  noilor probe nu 
este interzisă. Or, nu poate fi admisă anularea unei ho-
tărâri judecătoreşti irevocabilă numai pe baza afirmării 
descoperirii unor noi circumstanţe. 

Analizând practica Curţii Supreme de Justiţie, stabi-
lim că, deşi art. 449 lit. b) CPC este cel mai indicat temei 
la depunerea cererilor de revizuire, totuşi argumentele 
invocate de revizuenţi nu se încadrează în baza aces-
tuia, fiind indicat declarativ şi nu se prezintă  probe  în 
susţinerea cererii de revizuire, aşa cum prevede art. 451 
alin. (1) CPC.

De exemplu, în decizia Colegiului civil, comercial şi 
de contencios administrativ al CSM din 17 decembrie 
2014, Curtea a indicat că revizuentul a  invocat  teme-
iul  prevăzut  la  art.  449  lit. b)  CPC,  motivând că 
decizia supusă revizuirii contravine  atât practicii exis-
tente, cât şi principiului unificării practicii judiciare, 
or,  Curtea  Supremă  de  Justiţie  este  obligată la  caz  
prin  lege  să desfăşoare o jurisprudenţă unitară, şi nu 
să facă o jurisprudenţă contrară cazurilor de aplicare 
analogică a legislaţiei. Curtea a remarcat că motivele 
expuse în cererea de revizuire nu prezintă circumstan-
ţe  sau  fapte  esenţiale  ale pricinii  care  nu  au  fost  şi  
nu  au  putut  fi cunoscute revizuentului, şi care ar pu-
tea obţine  anularea  unei  hotărâri judecătoreşti irevo-
cabile. Dezacordul revizuentei cu soluţiile instanţei  de 
apel, precum şi ale instanţei de recurs, prin relatarea 
situaţiei în viziunea revizuentului,  nu  este  motiv  de  
revizuire prevăzut de art. 449 lit. b) CPC. La  fel, Curtea 
a invocat  că  în  cadrul  revizuirii  nu  se  verifică  lega-
litatea  şi temeinicia hotărârii adoptate, ci  temeiurile 
strict prevăzute de lege, în baza cărora are loc redes-
chiderea procesului, iar aceste temeiuri trebuie să fie 
obiective, reale şi legale[15].

Prin Decizia Colegiului civil, comercial şi de con-
tencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău, din 12 
iunie 2014, a fost admisă cererea de revizuire în temeiul 
art. 449 lit. b) CPC. La judecarea pricinii s-a constatat că 
revizuenta a depus cerere de revizuirea deciziei Curţii 
de Apel din13.06.2013, prin care acţiunea reclaman-
tului a fost admisă, s-a obligat pârâta de a respecta 
graficul de întrevedea reclamantului cu fiul minor. Ca 
temei de revizuire, revizuenta a invocat art. 449 lit. b) 
CPC, şi anume că, prin hotărârea Judecătoriei Ciocana, 
din 03.06.2013, menţinută prin decizia Curţii de Apel 
Chişinău din 05.02.2014, s-a recunoscut că intimatul 
nu este tatăl firesc al copilului minor. În circumstanţele 
enunţate, Colegiul a ajuns la concluzia de a admite ce-
rerea de revizuire, în baza art. 449 lit. b) CPC, şi anume 
în baza circumstanţelor necunoscute anterior revizu-
entei, care influenţează  esenţial  soluţia dată iniţial de 
instanţă[16].
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art. 449 lit. c)  cpc – emiterea de către instanţa 
de judecată a unei hotărâri cu privire la drepturile 
persoanelor care nu au fost implicate în proces.

În conformitate cu art. 183 alin. (2)  CPC, una din sar-
cinile judecătorului la faza de pregătire a pricinii pentru 
dezbaterile judiciare constă în stabilirea componenţei 
participanţilor şi implicare în proces a altor persoane. 
La rândul său, potrivit art. 185 alin. (1) CPC, la pregă-
tirea pricinii pentru dezbaterile judiciare, judecătorul 
soluţionează  problema  intervenirii  în  proces  a co-
reclamanţilor, co-pârâţilor şi intervenienţilor. Copartici-
panţii obligatorii vor fi identificaţi de către instanţa de 
judecată şi înştiinţaţi din oficiu despre posibilitatea de 
a interveni în proces. Înştiinţarea sau admiterea copar-
ticipanţilor obligatorii şi intervenienţilor principali  o va 
dispune instanţa de judecată până la închiderea dez-
baterilor judiciare sau chiar ca efect al reluării dezbate-
rilor după întreruperea deliberării. Intervenienţii acce-
sorii sunt unicii subiecţi procesuali care pot fi atraşi în 
proces, din oficiu de către instanţa de judecată, până la 
închiderea dezbaterilor judiciare, şi nu doar înştiinţaţi 
despre posibilitatea intervenirii în proces.

Cu toate că legea reglementează expres procedu-
ra intervenirii participanţilor în proces, în practică apar 
situaţii când se eludează sau se omite neintenţionat 
atragerea tuturor persoanelor drepturile cărora ar pu-
tea fi afectate prin hotărârea pronunţată. În cazul art. 
449 lit. c) CPC, instanţa de judecată urmează să consta-
te dacă persoana care  nu este implicată în proces este 
subiect al raportului material litigios. În acest sens, ur-
mează a fi prezentate probe pertinente şi concludente, 
iar instanţa urmează să constate dacă,  prin hotărârea  
supusă  revizuirii,  persoanei  implicate  în  proces i-au 
fost încălcate aceste drepturi.  

Prin încheierea Colegiului civil al Curţii de apel Chi-
şinău din 02 decembrie 2013, a fost admisă cererea 
de revizuire declarată de revizuent împotriva hotărârii 
Judecătoriei Centru din 26.09.2006 şi a deciziei Curţii 
de apel Chişinău, din 19.02.2008. În motivarea cererii 
de revizuire, ultimul a invocat art. 449 lit. c) CPC, argu-
mentând că, prin hotărârea Judecătoriei Centru din 
26.09.2006, s-a declarat nul, în fond – emis contrar pre-
vederilor legii, refuzul Primăriei or. Codru, mun. Chişi-
nău, de a vinde reclamantului terenul aferent construc-
ţiei private amplasate în mun. Chişinău şi s-a obligat 
primăria or. Codru, mun. Chişinău, să adopte decizia 
privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
a terenului aferent construcţiei, cu înstrăinarea ulteri-
oară reclamantului. În argumentarea cererii de revizu-
ire, revizuentul a indicat că sunt lezate drepturile aces-
tuia, deoarece nu a fost implicat în proces, însă terenul 
care constituie obiectul litigiului se află în gestiunea sa, 
în baza Titlului de autentificare a dreptului deţinătoru-
lui de teren din 06.01.2006. Colegiul civil a conchis că 
cererea de revizuire urmează a fi admisă în temeiul art. 

449 lit. c) CPC, or, instanţa de fond nu a antrenat în pro-
cesul judiciar revizuentul, astfel fiind lezate substanţial 
drepturile acestuia[17].

Prin încheierea Colegiului civil al Curţii de Apel Chi-
şinău din 22 ianuarie 2014, a fost admisă cererea de re-
vizuire împotriva încheierii Curţii de Apel Chişinău din 
25.06.2013, în temeiul prevăzut de art. 449 lit. c) CPC. 
Revizuentul a indicat că, prin hotărârea Judecătoriei 
Centru, s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între 
el şi intimată. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău 
din 25.06.2013, s-a admis retragerea apelului declarat 
de revizuent, iar procedura de apel s-a încetat. La data 
12.11.2013, revizuentul a depus cerere de revizuire în 
temeiul prevăzut de art. 449 lit c) CPC, invocând că des-
facerea căsătoriei a avut loc în lipsa lui, astfel fiind lipsit 
să-şi expună poziţia cu privire la menţinerea familiei. 
Colegiul civil a admis cererea de revizuire, motivând că 
examinarea cauzei a avut loc în lipsa revizuentului, fi-
ind încălcate drepturile şi interesele acestuia. Deoarece 
revizuentul a avut calitate de pârât în proces, conside-
răm că eronat a fost aplicat art. 449 lit. c) CPC, or, lipsa 
pârâtului de la examinarea cauzei nu constituie temei 
de admitere a cererii de revizuire, încălcându-se astfel 
principiul securităţii raportului juridic. Mai mult ca atât, 
prin încheierea Curţii de apel Chişinău din 25.06.2013, 
s-a admis retragerea apelului declarat de revizuent, iar  
la data de 12.11.2013, ultimul a depus  cerere de revizu-
ire, astfel fiind omis termenul de 3 luni[18].

art. 449 lit. e) cpc – s-a anulat ori s-a modificat 
hotărârea, sentinţa sau decizia instanţei judecăto-
rești care au servit drept temei pentru emiterea ho-
tărârii sau deciziei a căror revizuire se cere.

Art. 449 lit. e) din Codul de procedură civilă preve-
de că revizuirea unui act judecătoresc poate fi solicitat 
doar dacă s-a anulat ori s-a modificat hotărârea, sen-
tinţa sau decizia instanţei judecătoreşti care au servit 
drept temei pentru emiterea hotărârii sau deciziei a 
căror revizuire se cere. La baza revizuirii unei hotărâri 
judecătoreşti urmează a fi puse doar acte de dispoziţie 
irevocabile. Anularea sau modificarea hotărârii unui alt 
organ nu poate servi drept temei de revizuire a unei 
hotărâri judecătoreşti. Or, actul unei autorităţi non-ju-
diciare, care nu are caracter definitiv, nu poate determi-
na modificarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, fapt care poate implica încălcarea securită-
ţii raporturilor juridice.

Amintesc că, în redacţia Legii Republicii Moldova  
nr.  155  din  5 iulie 2012, acest temei de  declarare a re-
vizuirii a fost restrâns, din conţinutul situaţiei de drept 
au fost excluse circumstanţele ce vizează: anularea sau 
modificare hotărârilor ori deciziilor altor autorităţi ne-
judecătoreşti care au servit drept temei pentru emite-
rea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere. Până 
la modificările operate prin Legea nr. 155 din 5 iulie 
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2012, redacţia literei e) a art. 449 din CPC permitea revi-
zuirea  unei hotărâri judecătoreşti şi în cazul în care s-a 
anulat sau s-a modificat actul unui organ care a servit 
drept temei pentru emiterea hotărârii a cărei revizuire 
se cere.

În Hotărârea Curţii Constituţionale nr.4 din 
01.03.2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a 
punctului 118 al Art. I din Legea nr.155 din 5 iulie 2012 
pentru modificarea şi completarea Codului de proce-
dură civilă al Republicii Moldova, Curtea a motivat că, 
în redacţia iniţială, art. 449 lit. e) CPC era expus într-o 
formulă defectuoasă sub aspectul securităţii juridice, 
permiţând desfiinţarea unor hotărâri judecătoreşti de-
finitive şi irevocabile, prin cale extraordinară de atac, 
dacă „hotărârea sau decizia” unui organ non-judiciar 
se modifica din anumite considerente. Textul care a 
fost exclus, şi anume „s-a anulat ori s-a modificat ho-
tărârea ori decizia unui alt organ”, nu corespundea cri-
teriilor de claritate şi previzibilitate a legii. Prin modul 
de redactare, acesta nu avea capacitatea de a exprima 
pentru instanţele judecătoreşti care acte şi ale căror 
autorităţi urmau să determine revizuirea hotărârilor 
judiciare [19].

La rândul său, temeiul prevăzut de art. 449 lit. e) 
CPC vizează două ipoteze:  situaţia când s-a anulat  ori  
când s-a  modificat  hotărârea, sentinţa sau decizia in-
stanţei judecătoreşti care au servit drept temei pentru 
emiterea hotărârii sau deciziei a căror revizuire se cere.

Dacă  se  invocă  temeiul  specificat  la  art.  449  lit.  
e)  CPC – anularea  sau  modificarea hotărârii,  sentinţei  
sau  deciziei  instanţei  judecătoreşti  care  au  servit  
temei  pentru  emiterea hotărârii  a  cărei  revizuire  se  
cere,  este  important  ca  actul  de  dispoziţie  în  cauză  
să devină irevocabil şi ca acest act să fi stat  la  baza  
emiterii hotărârii supuse revizuirii. Nu  este  suficient  
ca  aceste  acte  judecătoreşti,  care  au  fost  anulate,  să  
fie prezente pur şi simplu în dosar, ci să se regăsească 
în motivarea acestuia sau să fi fost luate în considera-
re de instanţa de judecată în temeiul art. 123 alin. (2)  
CPC, care prevede că faptele  stabilite printr-o  hotă-
râre  judecătorească  irevocabilă  într-o  pricină  civilă  
soluţionată  anterior  în instanţa de drept comun sau 
în instanţă specializată sunt obligatorii pentru instanţa 
care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi 
nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini 
civile la care participă aceleaşi persoane. Sentinţa pro-
nunţată de instanţa judecătorească într-o cauză penală 
şi hotărârea organului de urmărire penală privind în-
cetarea urmăririi penale, rămase irevocabile, sunt obli-
gatorii pentru instanţa chemată să se pronunţe asupra 
efectelor juridice civile ale actelor persoanei împotriva 
căreia s-a pronunţat sentinţa sau hotărârea numai dacă 
aceste acte au avut loc şi numai în măsura în care au 
fost săvârşite de persoana în cauză.

Justificarea acestui temei constă în faptul că au in-

tervenit modificări în materialul probator pe care s-a 
sprijinit instanţa la pronunţarea hotărârii. Simplul fapt 
că cineva o anexat o hotărâre judecătorească, fie ea şi 
irevocabilă, nu înseamnă neapărat  că  instanţa a  ţinut  
cont  de  ea  atunci  când  a  pronunţat  o  hotărâre jude-
cătorească nemotivată devenită irevocabilă prin neata-
care. În asemenea cazuri, respectivul temei de revizuire 
devine inoperabil şi  va  constitui  o ingerinţă asupra 
securităţii raportului juridic. Instanţa competentă va 
trebui să respingă o astfel de cerere de revizuire, ca in-
admisibilă [20].

art. 449 lit. e1) cpc – s-a aplicat o lege declarată 
neconstituţională de către curtea constituţiona-
lă și la judecarea cauzei a fost ridicată excepţia de 
neconstituţionalitate, iar instanţa de judecată sau 
curtea Supremă de Justiţie a respins cererea pri-
vind sesizarea curţii constituţionale sau din hotă-
rârea curţii constituţionale rezultă că prin aceasta 
s-a încălcat un drept garantat de constituţie sau 
de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului.

Constituţia Republicii Moldova este Legea Supre-
mă. Conform art. 7 din Constituţie, nici o lege şi nici un 
alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei 
nu are putere juridică. Art. 2 alin. (2) CPC prevede că, în 
caz de coliziune între normele Codului şi prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, se aplică prevederile 
Constituţiei.

Anterior, prin Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte legislative a fost 
exclus temeiul de revizuire prevăzut  la lit. f ) a art. 449 
din CPC. Respectivul temei prevedea posibilitatea de-
clarării revizuirii în cazul în care „a fost aplicată o lege 
declarată neconstituţională de către Curtea Constitu-
ţională”.

Prin hotărârea Curţii Constituţionale nr.16 din 
25.06.2013 a fost verificată constituţionalitatea pct.16 
din Legea nr. 29 din 6 martie 2012 pentru modificarea 
şi completarea unor acte legislative prin care a fost ex-
clus temeiul de revizuire prevăzut  la lit. f ) art. 449 CPC. 
În hotărârea în cauză, Curtea a reţinut că excluderea, 
prin Legea nr. 29 din 6 martie 2012, a temeiului cuprins 
la art. 449 lit. f ) din CPC lipseşte persoanele de un reme-
diu intern efectiv al apărării drepturilor lor şi constitu-
ie o limitare nepermisă a mijloacelor procedurale care 
asigură dreptul persoanelor la o satisfacţie efectivă. 

Temeiul de revizuire prevăzut la art. 449 lit e1) CPC 
stabileşte două ipoteze. 

Prima ipoteză vizează cazul când a fost aplicată o 
lege declarată neconstituţională de către Curtea Con-
stituţională şi la judecarea cauzei a fost ridicată excep-
ţia de neconstituţionalitate, iar instanţa de judecată sau 
Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea privind 
sesizarea Curţii Constituţionale. În baza acestui temei, 
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revizuirea poate fi exercitată doar dacă sunt întrunite 
cumulativ două condiţii. Prima condiţie constă în decla-
rarea de către Curtea Constituţională a neconstituţio-
nalităţii legii care a fost aplicată la soluţionarea pricinii, 
iar a doua condiţie presupune că la judecarea cauzei 
a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate, iar in-
stanţa de judecată sau Curtea Supremă de Justiţie a 
respins cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale.

A doua ipoteză a acestui temei de revizuire apare 
atunci  când din hotărârea Curţii Constituţionale rezul-
tă că în actul normativ declarat neconstituţional şi care 
a fost aplicat la emiterea hotărârii judecătoreşti ire-
vocabile s-a încălcat un drept garantat de Constituţie 
sau de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului.

Conform art.135 alin. (1) lit. g) din Constituţie, Cur-
tea Constituţională rezolvă cazurile excepţionale de 
neconstituţionalitate. Instituţia ridicării excepţiei de 
neconstituţionalitate oferă instanţelor posibilitatea 
soluţionării situaţiilor în care, în cadrul judecării unei 
cauze, părţile, sau judecătorul, se confruntă cu o in-
certitudine în privinţa constituţionalităţii normelor ce 
urmează a fi aplicate. Procedura privind ridicarea ex-
cepţiei de neconstituţionalitate este reglementată de  
art. 121  CPC, potrivit căruia, dacă în procesul judecării 
pricinii se constată că norma de drept ce urmează a fi 
aplicată, sau care a fost deja aplicată, vine în contra-
dicţie cu prevederile Constituţiei, instanţa de judecată 
ridică excepţia de neconstituţionalitate şi o transmite 
Curţii Supreme de Justiţie, care sesizează Curtea Con-
stituţională. 

Excepţia de neconstituţionalitate este o procedură 
de exercitare  a  controlului constituţionalităţii, care 
poate fi ridicată numai de către instanţa de judecată 
sau cu acordul ei, în cazul unui proces judiciar declan-
şat, în care judecătorul prezumă sau partea pretinde 
că legea sau o dispoziţie a ei, ce urmează a fi aplicată 
în cauza în curs de examinare, nu corespunde rigorilor 
Constituţiei. În hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 
09.02.2016  pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) 
lit. a) şi g) din Constituţie [21], Curtea a reiterat că sesi-
zarea privind controlul constituţionalităţii unor norme 
ce urmează a fi aplicate la soluţionarea unei cauze se 
prezintă direct Curţii Constituţionale de către judecă-
torii/completele de judecată din cadrul Curţii Supreme 
de Justiţie, curţile de apel şi judecătorii pe rolul cărora 
se află cauza. Verificarea constituţionalităţii normelor 
contestate constituie competenţa exclusivă a Curţii 
Constituţionale. Judecătorii ordinari nu sunt în drept să 
refuze părţilor sesizarea Curţii Constituţionale şi nici nu 
pot să se pronunţe asupra temeiniciei sesizării sau asu-
pra conformităţii cu Constituţia a normelor contestate 
de către participanţii la proces. Respectiv, la ridicarea 
excepţiei de neconstituţionalitate de către părţi, a legii 
care urmează a fi aplicată pentru soluţionarea pricinii, 

judecătorul urmează să ridice excepţia de neconstitu-
ţionalitate Curţii Constituţionale, or respingerea cererii 
de sesizare a Curţii Constituţionale poate forma ulteri-
or obiectul unei cereri de revizuire în temeiul art. 449    
lit. e1) CPC.

În concluzie, considerăm că posibilitatea revizuirii 
unei hotărâri judecătoreşti pronunţate cu încălcarea 
Constituţiei constituie singura modalitate de contra-
carare a efectelor unei legi care contravine principiilor 
constituţionale care garantează drepturile şi libertăţile 
fundamentale, or o hotărâre judecătorească, deşi defi-
nitivă şi irevocabilă, nu poate fi considerată legală atât 
timp cât se întemeiază pe un act normativ care contra-
vine prevederilor Legii Supreme.

art. 449 lit. g) cpc – curtea europeană a drep-
turilor omului sau Guvernul republicii moldova a 
iniţiat o procedură  de  reglementare  pe  cale  ami-
abilă  într-o  cauză  pendinte  împotriva  republicii 
moldova.

Conform  art.  39  din Convenţia Europeană pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Funda-
mentale,  în  cazul  în  care  Curtea  de  la Strasbourg 
declară o cerere admisibilă, ea pune la dispoziţia celor 
interesaţi (litigiul) în vederea ajungerii la rezolvarea 
prin bună înţelegere a cauzei, care să se inspire din res-
pectarea drepturilor omului astfel precum le recunoaş-
te Convenţia şi protocoalele sale.

Art. 11 din Legea nr. 151 cu privire la Agentul guver-
namental  din  30.07.2015 prevede că acordul de solu-
ţionare amiabilă se  încheie  între  Guvernul  Republicii  
Moldova,  reprezentat  de  Agentul  guvernamental  şi 
reclamant sau reprezentantul acestuia, şi se perfectea-
ză în formă scrisă, în exemplare suficiente pentru a fi 
remise câte unul: Agentului guvernamental, fiecărui 
reclamant parte la acord şi Curţii Europene  pentru  
Drepturile  Omului. Convenţiile de rezolvare amiabilă 
se încheie prin intermediul grefei, care „cenzurează” co-
rectitudinea  şi  caracterul  echitabil  al  înţelegerii  şi  ia  
notă  de  declaraţiile  concordate  sau înţelegerea sem-
nată de părţi. În cazul în care Camera este înştiinţată 
de grefier că părţile acceptă reglementarea amiabilă a 
litigiului şi după ce va verifica dacă această reglemen-
tare se bazează pe respectarea drepturilor omului, ast-
fel cum acestea sunt recunoscute de Convenţie şi de 
Protocoalele la aceasta, ea radiază cererea de pe rolul 
Curţii.

Repararea prejudiciului cauzat printr-o hotărâre 
judecătorească, prin care s-a încălcat grav un  drept  
prevăzut   de  Convenţia  Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
poate fi efectuat în primul rând prin modificarea aces-
teia şi numai apoi prin acordarea unei compensaţii pe-
cuniare. Aceasta – deoarece hotărârea judecătorească, 
în ordinea juridică internă, are putere de lucru judecat 
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din care rezultă efectele  specifice  şi  care  pot  produce  
consecinţe  nefaste  şi  ilegale  asupra  subiectului  în 
cauză [22].

art. 449 lit. h) cpc – curtea europeană a drep-
turilor omului a constatat, printr-o hotărâre, fie 
Guvernul republicii moldova a recunoscut, printr-o 
declaraţie, o încălcare a drepturilor sau libertăţilor 
fundamentale care poate fi remediată, cel puţin 
parţial, prin anularea hotărârii pronunţate de o in-
stanţă de judecată naţională.

Prin stipularea acestui temei, legiuitorul a confirmat 
necesitatea aplicării prevederilor Convenţiei Europene 
şi a acordat instanţelor naţionale posibilitatea de a re-
media propriile hotărâri în cazul în care Curtea Euro-
peană constată că s-au încălcat drepturile şi libertăţile 
persoanei. În privinţa acestui temei, legea are în vedere 
două ipoteze distincte, care urmează a fi analizate.

Prima ipoteză vizează situaţia când Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărâre, 
o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale 
care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea 
hotărârii pronunţate de o instanţă de judecată naţiona-
lă. Condiţia esenţială este constatarea de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a unei încălcări a drep-
turilor sau libertăţilor fundamentale din cauza unei ho-
tărâri judecătoreşti. 

La rândul său, urmează a fi îndeplinite alte două 
condiţii importante. Prima  se  referă  la  consecinţele  
grave ale  încălcării  drepturilor  sau  libertăţilor funda-
mentale şi care continuă să se producă. A  doua  condi-
ţie,  deosebit  de  importantă,  vizează  imposibilitatea  
remedierii consecinţelor  produse  în  alt  mod  decât  
prin  revizuirea  hotărârii  pronunţate.  Este  o  condiţie 
raţională care ţine seama nu doar de caracterul extraor-
dinar al revizuirii, ci şi de faptul că o atare cale procedu-
rală este inutilă ori de câte ori daunele sau consecinţele 
negative produse au fost înlăturate într-un alt mod.    

Astfel,  acest  temei  de  revizuire  este  necesar  
pentru  a  se  crea  posibilitatea  reparării prejudiciilor 
cauzate cetăţenilor prin încălcarea drepturilor şi liber-
tăţilor lor atunci când acest lucru  se  constată  printr-o  
decizie  a  Curţii  Europene. Altminteri, autoritatea ho-
tărârii judecătoreşti pronunţate de instanţele judecă-
toreşti  ale  Republicii  Moldova constituie  un  obstacol  
major  în  calea  reparării prejudiciului cauzat. 

O problemă importantă care necesită a fi dezvăluită 
pentru înţelegerea esenţei acestui temei o constituie 
efectul Convenţiei Europene pentru  Apărarea  Dreptu-
rilor  Omului  şi  a  Libertăţilor  Fundamentale  şi  a  ho-
tărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului asupra 
ordinii juridice interne.

Conform art. 46 din Convenţie, hotărârile  definiti-
ve  ale  Curţii  Europene pentru   Apărarea  Drepturilor  
Omului  şi  a Libertăţilor Fundamentale sunt obligatorii 

(de executare) pentru statul membru care figurează ca 
pârât în hotărâre. Hotărârile Curţii sunt obligatorii pen-
tru statul pârât din o dublă perspectivă. Pe de o parte, 
statul  este  obligat  să  achite  petiţionarului  despăgu-
birile  acordate  conform  art.  41  din Convenţie, iar pe 
de altă parte obligă statul să ia măsuri pozitive pentru a 
exclude viitoarele violări similare ale Convenţiei.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din 
Constituţie, în cazul în care există neconcordanţe între 
pactele şi tratatele în vigoare la drepturile fundamen-
tale ale omului la care R. Moldova este parte şi legile 
ei interne, prioritate o au reglementările internaţiona-
le.  Prevederea  în  cauză  consacră  primordialitatea  
instrumentelor  internaţionale  în materia  drepturilor  
omului  în  raport  cu  cadrul  normativ  intern,  pre-
cum şi capacitatea aplicării directe  în  dreptul  intern  
a  normelor  internaţionale  în  materia  drepturilor  
omului. Astfel, jurisprudenţa CtEDO urmează  a fi apli-
cată direct ca oricare altă lege a Republicii Moldova, cu 
deosebirea că Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale are 
prioritate faţă de restul legilor interne care îi contravin. 

Revizuirea hotărârilor judecătoreşti irevocabile din 
acest temei se referă la posibilitatea părţii  de  a  obţine,  
potrivit  legii  interne,  o  reparaţie,  cel  puţin  parţială,  
prin  anularea  hotărârii pronunţate de o instanţă de 
judecată naţională. Prin  urmare,  ori  de  câte  ori  par-
tea  ar  putea  obţine  o  reparare  chiar parţială, potrivit 
legii interne, desfiinţarea hotărârii atacate (revizuite) se 
impune.

A doua ipoteză a acestui temei vizează situaţia când 
Guvernul R. Moldova a recunoscut, printr-o declaraţie, 
o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale 
care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin anularea 
hotărârii pronunţate de o instanţă de judecată naţio-
nală.

 Prin formularea unei declaraţii unilaterale, Guver-
nul recunoaşte încălcarea Convenţiei şi se angajează 
să ia o serie de măsuri individuale şi generale pentru 
a repara prejudiciul material şi moral cauzat victimei, 
precum şi a preveni apariţia unor cauze similare în vi-
itor. Această modalitate de soluţionare a litigiului este 
agreată de Curtea Europeană, care a radiat de pe rol 
o serie de cauze (Meriakri împotriva Moldovei, Gergely 
împotriva României), ca urmare a declaraţiei unilatera-
le a guvernului pârât, invocând art. 37 alin. 1 lit. c) din 
Convenţie, care prevede că instanţa europeană poate 
radia o cerere de pe rol atunci când continuarea exami-
nării cererii nu se mai justifică.

Prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
a R. Moldova  nr.4-2rh-1/2009 din 26.10.2009, a fost 
admisă cererea de revizuire în temeiul art. 449 lit. h) 
CPC. Revizuientul a depus cererea de revizuire împo-
triva hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 
27 noiembrie 2006, prin care a fost admisă cererea 
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de revizuire depusă de I.A. şi S.A., casată hotărârea 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 27 septembrie 
1999, cu clasarea procedurii în recurs în anulare din 5 
iulie 2000. Revizuientul a invocat temeiul prevăzut de  
art.449 lit.h) CPC, argumentând că Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului, în mod unanim, a constatat fap-
tul încălcării art.6 §1 din Convenţie şi a art.1 din Pro-
tocolul nr.1 la Convenţie. La examinarea cauzei, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie a stabilit că, într-adevăr, prin 
hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului  din 3 
martie 2009, în cauza depusă la cererea revizuientului 
a fost constatată violarea articolului 6 §1 din Conven-
ţie (dreptul la un proces echitabil) şi a articolului 1 al 
Protocolului nr.1 la Convenţie (protecţia proprietăţii) 
în rezultatul casării de către Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile din 27 
noiembrie 2006.  Având în vedere imperativul aplicării 
art.449 lit. h) CPC pentru remedierea drepturilor încăl-
cate, art.46 din Convenţie, în baza căruia R. Moldova a 
acceptat obligaţia de a se conforma hotărârilor definiti-
ve ale Curţii Europene a Drepturilor Omului în orice ca-
uză în care este parte, Plenul Curţii Supreme de Justiţie 
a ajuns la concluzia de a admite cererea de revizuire, a 
casa hotărârea judecătorească prin care a fost admisă 
cererea de revizuire depusă de I.A. şi S.A., dispunând 
întoarcerea executării hotărârii Plenului Curţii Supreme 
de Justiţie din 27 noiembrie 2006, prin restabilirea situ-
aţiei juridice existente până la executare, şi a acordat 
revizuentului o satisfacţie echitabilă cu titlu de prejudi-
ciu moral în mărime de 35.000 lei [23].

potrivit jurisprudenţei ctedo, securitatea rapor-
turilor juridice reprezintă  situaţia de certitudine juridi-
că care se extinde în viitor şi este în favoarea unei per-
soane bazată, de obicei, pe un act judecătoresc ori pe 
un alt eveniment sau act ca izvor de drept, indiferent 
de natura juridică a acestora. Securitatea raporturilor 
juridice priveşte  o  situaţie  când  o  chestiune  a  fost  
soluţionată şi  nu  mai  implică o  nouă reexaminare.  
Încălcarea securităţii  raporturilor  juridice constituie  
invalidarea  acelei  certitudini care rezultă într-o soluţie 
contrară beneficiului persoanei sau situaţia când solu-
ţia nu a fost reversată legal, dar a pierdut din efectele 
sale încât a afectat în esenţă beneficiul de care se bu-
cură persoana.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în diverse 
hotărâri de condamnare a R. Moldova, a constatat vi-
olarea art.6 alin.(1) din Convenţie, ca încălcare a prin-
cipiului securităţii raporturilor juridice constatate prin 
hotărâri definitive executorii. Încălcarea securităţii ra-
porturilor juridice vizează încălcarea principiului res 
judiciata prin redeschiderea sau  anularea hotărârilor 
definitive şi  irevocabile, în cazuri  specifice precum  ar 
fi admiterea apelurilor tardive şi revizuirea hotărârilor 
la faza de executare.

Una dintre cele mai esenţiale hotărâri ale Curţii este  

cauza Roşca v. Moldova [24], care a fost  emisă în  legă-
tură 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  incom-
patibilă cu  Convenţia,  deoarece  ea  rezulta în „pierde-
rea” unei  hotărâri  judecătoreşti  irevocabile  pronun-
ţate în  favoarea  justiţiabilului.  Redeschiderea proce-
durilor  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  judecă-
toreşti irevocabile   trebuie   să fie în   conformitate   cu   
criteriile   legale   relevante.

Cu privire la redeschiderea procedurilor din cauza 
apariţiei unor circumstanţe noi, această chestiune  a  
fost  analizată în  cauza Popov  v.  Moldova  (nr.2) [25],  
unde  s-a  constatat  o  violare  a articolului  6  §  1,  ca  ur-
mare  a  folosirii  necorespunzătoare  a  procedurilor  de  
revizuire.  Curtea  a constatat în  acea  cauză  că redes-
chiderea  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  necorespun-
zătoare  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.

 În cauza Eugenia şi  Doina Duca v.  R.  Moldova [26],  
Curtea  a  constatat  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. În  speţa indicată,  Curtea 
a menţionat 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 con-
siderat că nu se poate spune că documentele prezen-
tate 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 revizui-
re în acest caz a fost un „apel camuflat” scopul căruia a 
fost, mai degrabă, să se obţină o nouă examinare a cir-
cumstanţelor cauzei, decât să declanşeze o procedură 
de revizuire autentică, prevăzută de articolele 449-451 
ale CPC. 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 hotărâri constituind o în-
călcare a articolului 6 §1 din Convenţie[27].

În concluzie, considerăm că revizuirea, alături de 
celelalte căi de atac, reprezintă, în esenţa sa, un mij-
loc procedural de asigurare a legalităţii şi a temeini- 
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ciei unei hotărâri judecătoreşti. În jurisprudenţa CtEDO, 
Curtea Europeană a reiterat de nenumărate ori că unul 
dintre aspectele fundamentale ale supremaţiei dreptu-
lui este principiul securităţii juridice. Cu toate acestea, 
Curtea a reţinut că principiul specificat nu se opune 
în totalitate existenţei procedurilor extraordinare prin 
readucerea în faţa instanţelor a aspectelor litigioase 
deja soluţionate, însă necesitatea respectării principiu-
lui siguranţei circuitului civil cere ca folosirea acestora 
în materie civilă să îmbrace un caracter excepţional 
în ceea ce priveşte termenul în care pot fi promovate, 
motivele de admisibilitate, precum şi părţile care au 
dreptul la acţiune. Instituţia revizuirii prevăzută în CPC 
reglementează mecanismele care acordă posibilitatea 
desfiinţării hotărârilor judecătoreşti irevocabile în cazul 
în care urmează a fi corectate erorile judiciare şi omi-
siunile justiţiei. Analizând temeiurile prevăzute în art. 
449 CPC, stabilim că acestea sunt reglementate în mod 
obiectiv şi exhaustiv, astfel încât să nu permită părţilor  
dreptul de a solicita revizuirea unei hotărâri irevocabile 
şi obligatorii doar cu scopul de a obţine o reexaminare 
şi o nouă determinare a cauzei, fiind stabilit expres ter-
menul de procedură şi subiecţii cu dreptul de a depune 
cererea de revizuire în instanţa de judecată. La rândul 
său, instanţa care se pronunţă asupra revizuirii trebuie 
să-şi exercite competenţa pentru a corecta erorile judi-
ciare şi a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale, dar nu pentru a efectua o nouă exami-
nare a cauzei. Or, încălcarea securităţii raportului juri-
dic conduce şi la violarea art. 6 §1 al Convenţiei.
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АннотАция

В статье исследованы вопросы правовых основ 
защиты профессиональной деятельности журна-
листов в Украине, проанализировано динамика ко-
личества преступлений, совершенных против жур-
налистов с 2000 года и мерах по усилению защиты 
профессиональной деятельности журналистов ус-
ловия их развития демократического государства. 

Ключевые слова: журналист, профессиональная 
деятельность журналиста, препятствование про-
фессиональной деятельности журналиста.

Проблемы становления Украинского государс-
тва, реализации реформ, направленных на форми-
рование качественно новых стандартов развития 
экономики и общества, интеграцию в европейское 
сообщество тесно связаны с вопросами внедрения 
демократических стандартов в области свободы 
слова, обеспечения открытости и прозрачности де-
ятельности органов государственной власти и по-
вышение уровня медиа-образования в обществе.

Среди актуальных задач, которые сегодня стоят 
перед органами власти и обществом, важное зна-
чение имеют вопросы, связанные с особенностями 
осуществления профессиональной деятельности 
журналиста в Украине, а именно в отношении зако-
нодательных гарантий и защиты этой деятельности.

Поэтому важным аспектом этой проблемы яв-
ляется внедрение законодательных гарантий про-
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In the article the question of the legal basis of the 
professional journalist in Ukraine, analyzes the 
dynamics of the number of crimes committed 
against journalists and activities to enhance the 
protection of professional activities of a journa-
list in a democratic state.
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фессиональной деятельности журналиста. Сво-
бода слова – это один из важнейших критериев 
современной социальной жизни, а значит уровень 
безопасности и законодательной защиты профес-
сиональной деятельности журналиста является 
достаточно точным индикатором уровня демокра-
тизации современного общества.

Актуальность данного вопроса для большинс-
тва постсоветских государств, которые избрали 
курс на демократизацию и европейскую интегра-
цию, подтверждается как существующим уровнем 
культуры и развития информационных отношений, 
так и выводам международных организаций, осу-
ществляющих мониторинг ситуации относительно 
профессиональной деятельности журналиста.

Нужно отметить, что проблема урегулирования 
вопросов относительно установления ответствен-
ности за препятствование профессиональной де-
ятельности журналиста в Украине приобрела осо-
бую остроту и актуальность во время Революции 
Достоинства (ноябрь 2013 по 21 февраля 2014 года), 
когда пострадали более ста журналистов. Подавля-
ющее большинство этих преступлений остались 
нераскрытыми, что негативно отразилось на меж-
дународных рейтингах Украины.

Например, международная организация «Ре-
портеры без границ» в отчете «Press Freedom of the 
Press 2015» отметила, что за период с 2013 по 2014 
год Украина в рейтинге свободы слова заняла 129 
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позицию (-2 пункта) [14]. Фактически, только в 2015 
году Украине удалось вернуться в категорию стран 
с «частично свободными медиа».

Анализ исследований и публикаций, в кото-
рых рассматриваются пути решения данной про-
блемы, указывает на тесную связь между процесса-
ми демократизации и уровнем, а также эффектив-
ности законодательных гарантий защиты профес-
сиональной деятельности журналиста.

Отметим, что в законодательстве большинства 
стран Западной Европы не предусмотрено непос-
редственной уголовно-правовой охраны профес-
сиональной деятельности журналиста, а законо-
дательные акты о СМИ не содержат положений об 
особом статусе их представителей.

Вместе с тем, это не свидетельствует о нецеле-
сообразности введения законодательных гарантий 
защиты профессиональной деятельности журна-
листов в обществах, которые сравнительно недав-
но стали на путь демократизации, поскольку имен-
но в указанных выше европейских государствах, ко-
торые по праву классифицируются как государства 
развитой демократии, эта деятельность защищает-
ся прежде демократическими традициями в обще-
стве, высоким уровнем развития правовой культу-
ры всех участников информационных отношений.

По нашему мнению, следует выделить нерешен-
ные части общей проблемы, которым посвящается 
статья, а именно обратить внимание на вопросы за-
конодательного установления адекватного уровня 
ответственности за препятствование профессио-
нальной деятельности журналиста.

Логично будет целью нашего исследования оп-
ределить, по крайней мере, два релевантных фак-
тора, а именно:

– во-первых, анализ существующих в Украине за-
конодательных механизмов защиты професси-
ональной деятельности журналиста;

– во-вторых, определение «болевых» точек – 
причин неэффективности действующих меха-
низмов защиты профессиональной деятель-
ности журналиста.

Для проведения исследования, по нашему мне-
нию, целесообразно применить сравнительно-пра-
вовой метод, важным аспектом которого является 
анализ действующих норм и институтов отечест-
венного уголовного права и европейских рекомен-
даций и практик.

Изложение основного материала, по нашему 
мнению, нужно начать с констатации конституци-
онных гарантий права человека на свободу слова 
в Украине. В частности, ст. 15 Конституции Украины 
запрещает цензуру, а ст. 34 гарантирует каждому 

право на свободу мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений. Кроме того, 
ст. 92 Конституции определяет, что исключительно 
законами Украины определяются: права и свободы 
человека и гражданина, гарантии этих прав и сво-
бод, основные обязанности гражданина, а также ос-
новы деятельности СМИ[1].

Отметим, что в Украине базовыми законода-
тельными актами, которые регулируют основные 
аспекты информационных отношений, являются 
Гражданский кодекс Украины, Законы Украины «Об 
информации», «О печатных средствах массовой ин-
формации (прессе) в Украине», «Об информацион-
ных агентствах», «О телевидении и радиовещании», 
«О государственной поддержке средств массовой 
информации и социальной защите журналистов», 
«О доступе к публичной информации», «О порядке 
освещения деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Украи- 
не средствами массовой информации» и другие.

Еще в 1992 году Законом Украины о прессе было 
объявлено, что профессиональный журналист при 
исполнении служебных обязанностей находится 
под правовой и социальной защитой государства. 
Честь, достоинство журналиста охраняется зако-
ном. Государственные органы, организации и объе-
динения граждан несут ответственность за наруше-
ние законодательства о печати.

Так, ответственность за препятствование про-
фессиональной деятельности журналистов уста-
новлена Уголовным кодексом Украины. Особеннос-
ти правоотношений журналистов, представителей 
СМИ и правоохранительных органов определяют-
ся Уголовным процессуальным кодексом Украины, 
но, несмотря на достаточно широкий спектр актов 
законодательства, в Украине существует комплекс 
проблем, связанных с правонарушениями относи-
тельно препятствования осуществлению журналис-
тами профессиональной деятельности.

Нужно отметить, что в Украине после Помаран-
чевой революции 2004 года число преступлений, 
совершенных против журналистов уменьшалось (с 
203 уголовных дел в 2003 году до 57 – в 2008 году), 
но именно с приходом к власти В. Януковича эта 
динамика приобрела противоположного направле-
ния (с 99 преступлений в 2010 году до 469 – в 2013 
году). Вместе с тем, нужно отметить, что именно пос-
ле Революции Достоинства 2014 года кривая пре-
ступлений против журналистов вновь устремилась 
в сторону уменьшения (Рис. 1).

Но вместе с тем, мы констатируем, что достаточ-
но низким остается уровень раскрытия преступле-
ний против журналистов – больше половины, хотя 
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Законом Украины «О государственной поддержке 
средств массовой информации и социальной за-
щите журналистов» еще в конце 90-х было установ-
лено, что ответственность за совершение преступ-
ления против журналиста в связи с выполнением 

им профессиональных обязанностей или препятс-
твование его служебной деятельности приравни-
вается к ответственности за совершение таких же 
действий против работника правоохранительного 
органа. 

Мы хотим обратить внимание на тот факт, что 
несмотря на достаточно широкий спектр законо-
дательных актов, законодательство Украины не 
содержит унифицированного определения поня-
тия «журналист» (табл. 1), что возможно и является 
одним из факторов низкой эффективность их пра-
воприменения и организации защиты профессио-
нальной деятельности журналистов в целом.

Этот анализ, по нашему мнению, необходимо за-
вершить определением понятия «журналист», при-
веденным в Приложении к Рекомендации Комите-
та министров Совета Европы № R(2000)7 «О праве 
журналистов не раскрывать свои источники инфор-
мации», согласно которому термин «журналист» оз-
начает каждое физическое или юридическое лицо, 

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений 
против журналистов в Украине за период с 2000 по 1 янва-

ря 2016 года и кривая нераскрытых дел (в процентах)

Таблица1.
Законодательное определение понятия «журналист» и установления ответственности  

в Украине за препятствование его профессиональной деятельности

Название нормативно-
правового акта

Определение Ответственность

Закон Украины „О печат-
ных средствах массовой 
информации (прессе) в 
Украине»

Журналистом редакции печатного СМИ 
есть творческий работник, который про-
фессионально собирает, получает, создает 
и занимается подготовкой информации 
для печатного СМИ и действует на осно-
вании трудовых или иных договорных от-
ношений с его редакцией или занимается 
такой деятельностью по ее поручению.

Профессиональный журналист при исполнении 
служебных обязанностей находится под ее пра-
вовой и социальной защитой. Честь, достоинство 
журналиста охраняется законом. Государственные 
органы, организации объединения граждан несут 
ответственность за нарушение законодательства 
о прессе.

Закон Украины „О телеви-
дении и радиовещании”

Телерадиожурналист – штатный и вне-
штатный творческий работник телерадио-
организации, который профессионально 
собирает, получает и готовит информацию 
для распространения.

Немотивированная законодательством вмеша-
тельства органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления, общественных 
или религиозных объединений в сферу професси-
ональной деятельности телерадиоорганизаций не 
допускается.

Закон Украины „Об 
информационных 
агентствах”

Журналист информационного агентства 
– это творческий работник, который 
собирает, получает, создает и готовит 
информацию для информационного 
агентства и действует от его имени на 
основании трудовых или иных договорных 
отношений с ним или его поручения

Ответственность за совершение преступления 
против журналиста в связи с выполнением им про-
фессиональных обязанностей или препятствова-
ние его служебной деятельности приравнивается к 
ответственности за совершение таких же действий 
против работника правоохранительного органа. 
Основаниями ответственности должностных лиц 
органов государственной власти и местного са-
моуправления является также их вмешательство в 
деятельность СМИ и в индивидуальную професси-
ональную творческую деятельность журналистов, 
иные посягательства на свободу информационной 
деятельности, односторонние решения по СМИ и 
их работников при наличии других соучредителей.
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регулярно или профессионально задействованное 
в сборе и публичном распространении информа-
ции через любые СМИ [11, с. 66].

Таким образом, необходимо отметить, что оп-
ределение понятия „журналист” в национальном 
законодательстве Украины в целом являются соот-
ветствующими рекомендуемым Советом Европы. 
Существенное отличие заключается в отсутствии 
важной, по нашему мнению, такого квалифици-
рующего признака деятельности журналиста, как 
ее „профессионализм” и „регулярность / систем-
ность”, а также несоответствия бланкетной ссылки 
на обязательное закрепление названия должнос-
тей журналиста в государственном классификато-
ре профессий Украины. Отметим, что процедурно 
довольно сложный процесс внесения изменений в 
государственный классификатор профессий Украи-
ны часто не может следовать за динамичным раз-
витием медиа-рынка и отражать новые профессии 
на рынке современных медиа. Это было причиной 
частых отказов правоохранительными органами в 
квалификации дел по статье 171 Уголовного кодек-
са Украины.

Парадоксально, но за первое полугодие 2015 
года в Украине из 136 расследованных уголовных 
дел в судебные инстанции были переданы матери-
алы только по 6-ти делам. Хотя законодательство 
Украины, регулирующее информационные отноше-
ния признается одним из самых прогрессивных в 
мире. Уголовный кодекс Украины предусматривает 
ответственность за умышленное препятствование 
профессиональной деятельности журналиста, но 
ситуация с реальной ответственностью за такие 
правонарушения остается еще не идеальной на 
практике (Рис.1). Отметим, что по состоянию на 1 
января 2016 года в суды было направлено уже 67 
дел, что более чем в три раза превысил показатель 
2014 года.

Вопрос ответственности за препятствование 
профессиональной деятельности журналистов ре-
гулируется изменениями в соответствующих норм 
Уголовного кодекса Украины (табл. 2) и Уголовно-
процессуального кодекса Украины, которые были 
внесены в июне 2015 года и в феврале 2016 года.

С нашей точки зрения, объектом уголовно-пра-
вовой охраны является именно профессиональная 
деятельность журналиста, а не сам журналист как 
физическое лицо. Кроме этого, уголовное законо-
дательство предусматривает ответственность за 
преступления против близких родственников или 
членов семьи журналиста, если это связано с его 
профессиональной деятельностью. 

Но именно в этом аспекте необходимо обратить 
внимание на длительное существование проблемы 

на законодательном уровне, а именно – отсутствие 
определения понятия „профессиональная деятель-
ность журналиста”, что затрудняло право примене-
ния положений Уголовного кодекса Украины.

Авторы редакции (2013) научно-практического 
комментария к Уголовному кодексу Украины от-
мечают, что под препятствием профессиональной 
деятельности журналиста „следует понимать любые 
способы воздействия на журналиста, например 
шантаж, запугивание, или другое; то есть создание 
различных препятствий, ограничений, запретов 
относительно получения, использования, распро-
странения и хранения информации отдельным 
журналистом (журналистами) или СМИ»[3, с. 174].

Только 11 июня 2015 года со вступлением в силу 
Закона Украины «О внесении изменений в неко-
торые законы Украины для усиления гарантий за-
конной профессиональной деятельности журна-
листов», которым, в частности, Уголовный кодекс 
Украины дополнен примечанием, которое опреде-
ляет понятие профессиональная деятельность жур-
налиста.

Так, в статьях 171, 3451, 3471, 3481 Уголовного ко-
декса Украины под понятием «профессиональная 
деятельность журналиста» законодателем понима-
ется «систематическую деятельность лица, связан-
ную со сбором, получением, созданием, распро-
странением, хранением или иным использованием 
информации с целью ее распространения на не-
определенный круг лиц через печатные средства 
массовой информации, телерадиоорганизации, ин-
формационные агентства, Интернет. Статус журна-
листа или его принадлежность к средству массовой 
информации подтверждается редакционным или 
служебным удостоверением или иным документом, 
выданным средством массовой информации, его 
редакцией или профессиональной или творческим 
союзом журналистов» [5].

Более того, 4 февраля 2016 года Верховная Рада 

Рис. 2. Количество преступлений по статье 171 Уголовно-
го кодекса Украины с 2000 года и кривая их количества от 
общей статистики правонарушений против журналис-

тов (в процентах)
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Таблица 2.
Ответственность за препятствование профессиональной деятельности журналиста  

в Уголовном кодексе Украины

Номер 
статьи Положение статьи

163 Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые 
передаются средствами связи или через компьютер
1. Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, которые 
передаются средствами связи или через компьютер –
наказываются штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными 
работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет
2. Те же действия, совершенные повторно или против государственных или общественных деятелей, журналиста, 
или совершенные должностным лицом, или с использованием специальных средств, предназначенных для 
негласного снятия информации –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

171 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов
1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических 
средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе 
журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта 
властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом 
законной профессиональной деятельности –
наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных 
обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью – 
наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести 
месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.
3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с 
использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц –
наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением 
свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3451 Угроза или насилие в отношении журналиста
1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его 
близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной 
деятельности –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или 
средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной 
деятельности –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
3. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи тяжкого телесного 
повреждения в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности –
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной 
группой –
наказываются лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

3471 Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста
1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту, его близким род-
ственникам или членам семьи, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной 
деятельности –
наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок 
до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом, или повлекшие 
гибель людей либо иные тяжкие последствия -
наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
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Украины внесла очередные изменения в Крими-
нальный кодекс, которыми за нарушение тайны 
переписки, телефонных разговоров, телеграфной 
или другой корреспонденции, которые передаются 
средствами связи или через компьютер журналиста 
установлена криминальная ответственность [11].

Кроме того, Законом Украины «О государствен-
ной поддержке средств массовой информации и 
социальной защите журналистов» определено, что 
служебная деятельность журналиста не может быть 
основанием для его ареста, задержания, а также 
изъятия собранных, обработанных, подготовлен-
ных им материалов и технических средств, которы-
ми он пользуется в своей работе.

Уголовный процессуальный кодекс Украины 
определяет, что журналисты не могут быть допро-
шены в качестве свидетелей о сведениях, которые 
содержат конфиденциальную информацию про-
фессионального характера, предоставленную при 
условии неразглашения авторства или источника 
информации. В частности, статья 162 этого Кодек-
са определяет, что к охраняемой законом тайны, 
содержащейся в вещах и документах, относятся ин-
формация, находящаяся во владении средства мас-
совой информации или журналиста и предостав-
ленная им при условии неразглашения авторства 
или источника информации. А статьей 275 установ-
лен запрет привлекать к конфиденциальной сотруд-
ничества при проведении негласных следственных 
действий адвокатов, нотариусов, медицинских ра-
ботников, священнослужителей, журналистов, если 
такое сотрудничество будет связано с раскрытием 
конфиденциальной информации профессиональ-
ного характера [4].

Отметим, что объективная сторона преступле-
ния в отношении журналиста выражается прежде 
всего в действиях, направленных на препятствова-
ние профессиональной деятельности журналиста и 
имеет несколько форм, например:

1) препятствование законной профессиональ-
ной деятельности журналистов (ч. 1 ст. 171 УК);

2) преследование журналиста за выполнение 
профессиональных обязанностей и критику 
(ч. 2 ст. 171 УК);

3) захват или удержание журналиста как залож-
ника (ст. 3491 УК);

4) убийство или покушение на убийство журна-
листа (ст. 3481 УК);

5) угроза или насилие в отношении журналиста 
(ст. 3451 УК);

6) умышленное уничтожение или повреждение 
имущества журналиста (ст. 3471 УК);

7) вынесение судьей (судьями) заведомо непра-
восудного приговора, решения, определения 
или постановления в целях воспрепятствова-
ния законной профессиональной деятельнос-
ти журналиста (ст. 375 УК).

Таким образом, мы можем сделать определен-
ные выводы в части обеспечения защиты профес-
сиональной деятельности журналистов в Украине. 
Так, проведенный анализ показал, что в 2015 году 
были замечены некоторые положительные тенден-
ции в сфере защиты прав журналистов и ответствен-
ности за преступления против них. В частности, по 
информации Генеральной прокуратуры Украины за 
2015 год органами внутренних дел расследовалось 
361 уголовных производств по фактам уголовных 
преступлений, совершенных в отношении журна-
листов (в 2014 году – 416), из которых треть ква-
лифицировано как воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности журналиста. В суд 
с обвинительными актами направлены производс-
тва по результатам расследования 67 преступлений 
(в 2014 году – 20). По информации Министерства 
внутренних дел Украины по состоянию на начало 
2016  досудебное расследование продолжается в 
205 уголовных процессах.

3481 Посягательство на жизнь журналиста
Убийство или покушение на убийство журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с 
осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности –
наказываются лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

3491 Захват или удержание в качестве заложника журналиста, его близких родственников или членов семьи с целью 
побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

375 Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или 
постановления
1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления –
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений в других личных 
интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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В качестве выводов отметим, что практические 
аспекты право применения изменений в статьи 
Уголовного кодекса Украины указывают на про-
блемы, связанные с эффективностью деятельности 
правоохранительных органов, в частности это каса-
ется проблемы доказывания факта «умышленного 
намерения» злоумышленника воспрепятствовать 
законной профессиональной деятельности журна-
листов.

Кроме того, необходимо заметить, что с вступле-
нием в силу Уголовного процессуального кодекса 
Украины было изменено отношение к инцидентам, 
связанных с препятствием профессиональной де-
ятельности журналиста. Если к этому времени по 
большинству преступлений против журналистов 
уголовные дела практически не открывались, то с 
2012 года все инциденты регистрируются в Едином 
государственном реестре досудебных расследова-
ний. Вместе с тем нельзя не отметить существова-
ние проблемы в Украине, которая заключается в 
том, что количество судебных решений о преступ-
лениях связанных с препятствием профессиональ-
ной деятельности журналиста так и осталось доста-
точно низкой.

Перспективы дальнейших исследований за-
ключаются в осуществлении анализа и мониторин-
га эффективности реформы системы правоохрани-
тельных органов, прежде всего это связано с про-
цессами формирования Национальной полиции 
Украины и установления действенного государс-
твенного и общественного контроля за состоянием 
расследования преступлений совершенных против 
журналистов и уровнем эффективности судебных 
решений в части установления адекватной ответс-
твенности за эти преступления.
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JuRISPRudeNţă coMeNtată șI PRobleMe de PRactIcă JudIcIaRă

SuMMaRy

The Sixth Amendment to the United States Constituti-
on enumerates a cluster of rights granted to criminal 
defendants and is designed to make criminal prose-
cutions more accurate, fair, and legitimate. The Con-
frontation Clause, which states that „In all criminal 
prosecutions, the accused shall enjoy the right…to be 
confronted with the witness against him” should not 
be underestimated.  This article seeks to analyse the 
evolution of the Confrontation Clause and the extent of 
a defendant’s right to face-to-face confrontation. The 
article analyse the case Crawford v. Washington, which 
was a key shift in the Supreme Court’s Confrontation 
Clause jurisprudence.

Key-words: confrontation clause, common law legal sys-
tem, cross examination, testimonial statement.

The Sixth Amendment enumerates a cluster of ri-
ghts granted to criminal defendants and is designed to 
make criminal prosecutions more accurate, fair, and le-
gitimate. One of its clauses that has been the subject of 
much recent judicial activity is the Confrontation Clau-
se, which states that „In all criminal prosecutions, the 
accused shall enjoy the right…to be confronted with 
the witness against him” [1]. The importance of this 
physical confrontation should not be underestimated. 
But the institutions of American criminal justice have 
changed markedly over the past several centuries, for-
cing courts to consider how old rights apply to new in-
stitutions and procedures. This article seeks to analyse 
the extent of a defendant’s right to face-to-face con-
frontation and how much weight that right should be 
given when it comes into conflict with other interests. 

CONFRONTATION CLAUSE
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the evolution of the confrontation clause

The right to confront one’s accusers far predates the 
Bill of Rights, and its origins can be traced to Roman 
times [2], as well as to the Bible, Shakespeare and Bri-
tish common law [3, p. 140-41]. The Framers of the Six-
th Amendment sought to strengthen the adversarial 
process. Continental Europe had long used an inquisi-
torial system, in which magistrates investigated crimes 
and judges took leading roles in framing the issues, 
digging up evidence, and questioning witnesses. The 
Anglo-American system that the Sixth Amendment 
codified, by contrast, leaves it to each side to conduct 
its own investigation, present its own evidence, and ar-
gue one side of the story in open court. When drafting 
the confrontation clause, the Framers were doubtless 
influenced by the English jurist William Blackstone, 
whose Commentaries on the Laws of England, first pu-
blished in 1765-1769, had noted that “open examinati-
on of witness viva voce, in the presence of all mankind, 
is much more conductive to the clearing up of truth, 
than the private and secret examination taken down in 

CLAUZA CONFRUNTĂRII

SuMaR

Amendamentul nr. 7 al Constituţiei SUA enumeră 
un grup de drepturi garantate inculpaţilor şi are 
menirea de a transforma procesul de urmărire 
penală în unul mai corect, echitabil şi legitim. Cla-
uza confruntării, care prevede că „în toate proce-
sele de urmărire penală inculpatul trebuie să be-
neficieze de dreptul de a se confrunta cu martorul 
său”, nu trebuie subestimată. Articolul urmăreşte 
să analizeze evoluţia prezentei clauze şi limitele 
dreptului inculpatului la o confruntare directă cu 
martorul său. Articolul examinează cazul Craw-
ford împotriva Washingtonului, care a constituit 
o schimbare importantă în jurisprudenţa Curţii 
Supreme privind confruntarea inculpatului cu 
martorul său.

Cuvinte-cheie: clauza confruntării, sistem juridic 
de drept comun, examinare încrucişată, declara-
ţie/mărturie.
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writing before an officer, or his clerk” [4]. English com-
mon law has long differed from the continental civil 
law in regard to the manner in which witnesses give 
testimony in criminal trials. The common-law tradition 
is one of live testimony in court subject to adversarial 
testing, while the civil law condones examination in 
private by judicial officer.

 The most notorious instances of civil-law examina-
tion occurred in the great political trials of the 16th and 
17th centuries. One such was the 1603 trial of Sir Walter 
Raleigh for treason. Lord Cobham, Raleigh’s alleged ac-
complice had implicated him in an examination before 
the Privy Council and in a letter. At Raleigh’s trial, these 
were read to the jury. Raleigh argued that Cobham had 
lied to save himself: „Cobham is absolutely in the King’s 
mercy; to excuse me cannot avail him; by accusing me 
he may hope for favor” [4]. Suspecting that Cobham 
would recant, Raleigh demanded that the judges call 
him to appear, arguing that „the Proof of the Common 
Law is by witness and jury: let Cobham be here, let him 
speak it. Call my accuser before my face….”. The judges 
refused and, despite Raleigh’s protestations that he 
was being tried „by the Spanish Inquisition”, the jury 
convicted, and Raleigh was sentenced to death. [4]

One of Raleigh’s trial judges later lamented that “the 
justice of England has never been so degraded and in-
jured as by the condemnation of Sir Walter Raleigh” [4]. 
Through a series of statutory and judicial reforms, Eng-
lish law developed a right of confrontation that limited 
these abuses. For example, treason statutes required 
witnesses to confront the accused “face to face” at his 
arraignment. Courts, meanwhile, developed relatively 
strict rules of unavailability, admitting examinations 
only if the witness was demonstrably unable to testify 
in person [5, p. 770-771]. Several authorities also stat-
ed that a suspect’s confession could be admitted only 
against himself, and not against others he implicated. 

 Over the years, the Supreme Court has interpret-
ed the confrontation clause with an eye to Raleigh’s 
plight. At its most basic, the clause has been read to 
give defendants the right to actually see and confront 
the witnesses, the prosecution has called to give testi-
mony under the oath. The importance of this physical 
confrontation should not be underestimated. Seeing a 
witness testify will make a defendant better able to as-
sist in his own defense, and seeing a defendant before 
her may help impress a witness with the importance of 
truthful testimony. There are not to be secret witness, 
and no trial witnesses identified but excused from giv-
ing live testimony. 

There have arisen many difficulties in attempting 
to apply the Confrontation Clause to the circumstanc-
es of criminal trials, especially in relation to the testi-
mony of young children. The focus, in recent years, on 

prosecuting child abuse cases, and the recognition of 
the lasting harm that the criminal justice system can 
inflict on the child witness, has put a special pressure 
on settled confrontation clause doctrine. The Court 
has been sharply divided on a consequential ques-
tion: under what circumstances does the testimony of 
a young child, delivered outside of normal courtroom 
conditions, violate defendant’s confrontation rights? 
[6]. The two Supreme Court cases, Coy v. Iowa and 
Maryland v. Craig largely resolved these issues. Coy 
involved whether the defendant’s rights were violated 
by the use of a screen, allowed under Iowa state law, 
that prevented the 13-year-old accusers from seeing 
the defendant (accused of sexual assault) while they 
were testifying against him [7, p. 1012]. The Court ruled 
6–2 in favor of the criminal defendant, holding that the 
Sixth Amendment requires the physical confrontation 
of a witness by a defendant. This ruling did not stand 
for long, however, as Maryland v. Craig became the 
holding precedent on issues involving the Confronta-
tion Clause and the testimony of children. The Court’s 
narrow 5–4 ruling in Craig held that the practice of a 
six-year-old alleged victim of sexual abuse testifying 
through the use of a one-way closed circuit televi-
sion did not violate the defendant’s Sixth Amendment 
rights [8, p. 836]. The Court explicitly overturned Coy 
in this case, agreeing with Justice O’Connor’s concur-
rence in Coy that confrontation rights “are not abso-
lute, but rather may give way in an appropriate case 
to other competing interests so as to permit the use of 
certain procedural devices designed to shield a child 
witness from the trauma of courtroom testimony [7, 
 p. 1012]. A key shift in the Supreme Court’s Confron-
tation Clause jurisprudence occurred in the 2004 case 
Crawford v. Washington. 

crawford v. Washington

Petitioner Michael Crawford stabbed a man who 
allegedly tried to rape his wife, Sylvia. At his trial, the 
State played for the jury Sylvia’s tape-recorded state-
ment to the police describing the stabbing, even 
though he had no opportunity for cross-examination. 
The Washington Supreme Court upheld petitioner’s 
conviction after determining that Sylvia’s statement 
was reliable. The question presented is whether this 
procedure complied with the Sixth Amendment’s 
guarantee that, “[i]n all criminal prosecutions, the ac-
cused shall enjoy the right … to be confronted with 
the witnesses against him.”

In Crawford v. Washington, [2] the Supreme Court 
of the United States radically changed Confrontation 
Clause doctrine, creating a very firm rule of exclusion 
of “testimonial” statements, with apparently quite lim-
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ited exceptions. Crawford has changed confrontation 
analysis enormously. Its concrete impact was immedi-
ate and substantial in both appellate and trial courts 
on the evidence rendered inadmissible. It has given 
real teeth to the Confrontation Clause in several fre-
quently encountered and important situations. For 
instance, statements made during grand jury proceed-
ings and plea allocutions and statements made by co-
participants in crime to authorities during police inter-
rogation can no longer be admitted against a criminal 
defendant unless confrontation is provided. [2]

Crawford involved statements made by one un-
available crime participant against another during 
police interrogation. Michael Crawford, accused of as-
sault, claimed that the man he stabbed was armed and 
that he acted in self-defense. At the trial, the prosecu-
tion played a statement made by his wife that contra-
dicted Crawford’s story. Sylvia Crawford did not testify 
at trial because of a state marital privilege law, which 
prevented one spouse from testifying without the oth-
er’s consent. Because he could not cross-examine the 
recorded statement, Crawford claimed on appeal that 
the state had violated his Sixth Amendment right to 
cross-examination. [2] The Washington Supreme Court 
upheld the conviction, relying on the Supreme Court 
precedent of Ohio v. Roberts. In that case, the Court 
upheld a conviction that relied on testimony given 
by a witness at a preliminary hearing, where she was 
cross-examined, although the witness failed to appear 
at the trial. Justice Blackmun wrote that the testimony 
was admissible because it possessed sufficient “indicia 
of reliability.”[9, p. 56,66] Yet, in the unanimous deci-
sion in Crawford, the Roberts Court struck down Mi-
chael Crawford’s conviction. In his opinion, Justice Sca-
lia wrote that history, particularly British treason cases 
that led to the inclusion of the Sixth Amendment in the 
Bill of Rights, suggests the Sixth Amendment is chiefly 
concerned with testimonial hearsay, “and interroga-
tions by law enforcement officers fall squarely within 
that class”. [2]

Where testimonial statements are involved, the 
Court did not think the Framers meant to leave the 
Sixth Amendment’s protection to the vagaries of the 
rules of evidence, much less to amorphous notions of 
“reliability.” Certainly none of the authorities discussed 
above acknowledges any general reliability excep-
tion to the common-law rule. Admitting statements 
deemed reliable by a judge is fundamentally at odds 
with the right of confrontation. To be sure, the Clause’s 
ultimate goal is to ensure reliability of evidence, but it 
is a procedural rather than a substantive guarantee. It 
commands, not that evidence be reliable, but that reli-
ability be assessed in a particular manner: by testing 
in the crucible of cross-examination. The Clause thus 

reflects a judgment, not only about the desirability of 
reliable evidence (a point on which there could be little 
dissent), but about how reliability can best be deter-
mined. 

 In addition, the Court argued that “the Fram-
ers would not have allowed admission of testimonial 
statements of a witness who did not appear at trial un-
less he was unavailable to testify, and the defendant 
had had a prior opportunity for cross-examination” [2]. 
Scalia dismissed the reliability standard, writing, “Reli-
ability is an amorphous, if not entirely subjective, con-
cept.” [2]

The Roberts test allows a jury to hear evidence, un-
tested by the adversary process, based on a mere ju-
dicial determination of reliability. It thus replaces the 
constitutionally prescribed method of assessing reli-
ability with a wholly foreign one. In this respect, it is 
very different from exceptions to the Confrontation 
Clause that make no claim to be a surrogate means of 
assessing reliability. For example, the rule of forfeiture 
by wrongdoing (which we accept) extinguishes con-
frontation claims on essentially equitable grounds; it 
does not purport to be an alternative means of deter-
mining reliability. [10, p. 158-159] 

The Raleigh trial itself involved the very sorts of reli-
ability determinations that Roberts authorizes. In the 
face of Raleigh’s repeated demands for confrontation, 
the prosecution responded with many of the argu-
ments a court applying Roberts might invoke today: 
that Cobham’s statements were self-inculpatory, that 
they were not made in the heat of passion, and that 
they were not “extracted from [him] upon any hopes 
or promise of Pardon.” It is not plausible that the Fram-
ers’ only objection to the trial was that Raleigh’s judges 
did not properly weigh these factors before sentencing 
him to death. Rather, the problem was that the judges 
refused to allow Raleigh to confront Cobham in court, 
where he could cross-examine him and try to expose 
his accusation as a lie.

The Court then overturned Roberts. A new standard 
was established: “Where testimonial statements are at 
issue, the only indicium of reliability sufficient to sat-
isfy constitutional demands is the one the Constitution 
actually prescribes: confrontation”[2]. Unlike reliability 
of testimony, physical confrontation is straightforward, 
which means the new standard is significantly easier 
than the old one to apply. It also has the advantage 
of adhering more closely to the original intent of the 
Clause. 

What Crawford also did at a conceptual level, which 
could be tremendously important, is to refocus the 
constitutional inquiry away from hearsay law and the 
trustworthiness and reliability of out-of-court state-
ments toward the positive procedural goal of the con-
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frontation right – encouraging and ensuring that evi-
dence is presented in the courtroom in the presence 
of the accused and subject to adversarial testing. It 
was suggested that the path of the laws development 
will be improved if the clause is read as a positive com-
mand to afford the accused the right “to be confronted 
with the witnesses against him,” [1] rather than princi-
pally as a negative restriction on the admission of cer-
tain out of court evidence, which has previously been 
its focus. [11, p. 511]

Although the central issue under Crawford was 
whether a statement was testimonial, the Court de-
clined to adopt a comprehensive definition of the 
term. The Court acknowledged that its refusal to artic-
ulate a comprehensive definition would cause “inter-
im certainty”. [2] Yet the Court noted that this uncer-
tainly “can hardly be…worse” than the unpredictable 
Roberts test. [2] At the least, Crawford has given us 
a model for treatment of the core of the Confronta-
tion Clause – the exclusion of statements made out of 
court that are inquisitorial in nature, absent confronta-
tion. [11, p. 511]

Crawford places a bold “stop sign” in the way of the 
admission of statements in this core area when con-
frontation is not provided. Given the damaging im-
pact on prosecutions – a “stop sign” for the statement 
if it is testimonial–tremendous pressure was placed on 
courts to narrow the definition. [11, p. 511]

Analyzing the Crawford case we can identify ex-
ceptions that are limited in number, although some of 
them can be expanded in scope by interpretation or 
change in prosecutorial and judicial practices [11, p. 
511]. First, if the statement is not within the core area of 
concern–that is, it is not testimonial in nature–then the 
“stop sign” does not apply. [2] Second, the confronta-
tion right is satisfied during the current trial when the 
person who made the prior statement appears, testi-
fies, and is subject to cross-examination as required 
by the confrontation right. [2] Third, the confrontation 
right is satisfied when the declarant has been previous-
ly confronted regarding the statement, but he or she 
cannot be confronted currently because of unavailabi-
lity. [2] Fourth, the defendant is found to have forfeited 
his or her right to require confrontation if, through his 
or her own actions, the declarant becomes unavailable, 
rendering confrontation of the declarant impossible. 
[2] Fifth, the historic recognition of dying declarations 
as an exception to the confrontation right at the time 
of the Framing perhaps may mean that the Confron-
tation Clause is inapplicable to such statements, even 
if testimonial. [2] Sixth, the Confrontation Clause does 

not bar the use of statements, even if testimonial, if 
they are used for purposes other than establishing the 
truth of the matter asserted. [2]

The goal of enhancing the protection of the con-
frontation right is thus not at all the same as favoring 
maximum exclusion of the evidence under the com-
mand of the Confrontation Clause. Exclusion may be a 
necessary remedy to enforce compliance, but the goal 
should generally be more confrontation, not necessari-
ly the admission of less evidence, even if such evidence 
qualifies as testimonial out-of-court statements. The 
right to confrontation should concentrate on guaran-
teeing confrontation, rather than excluding evidence. 
[11, p. 511]

closing observations

After Crawford, the world of confrontation law has 
been radically altered. Given that the old system was 
incapable of policing problematic hearsay effectively, 
the new system that reliably excludes the most prob-
lematic statements is almost certainly an improve-
ment. Crawford has certainly breathed new interest 
into the law of evidence and particularly confrontation 
and hearsay theory. The devil is in the details, and that 
is our immediate, important task. [11, p. 511] Solid work 
on the Confrontation Clause helps lay a firm founda-
tion for broader evidence revision and potential broad 
scale procedural reform that both allows for the effec-
tive working of the criminal justice system and is true 
to the central concerns of the Constitution-evidence 
that is tested in the caldron of confrontation. 
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