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N O T Ă  I N F O R M A T I V Ă  
privind generalizarea practicii judiciare 
şi unele probleme ce apar în activitate

Suntem probabil în cei mai dificili ani pentru societate şi pentru sistemul judiciar din istoria 
Republicii Moldova, iar momentele dificile sunt uneori lecţia cea mai bună pentru a învăţa să ne 
autodepăşim şi să continuăm să facem tot ceea ce este posibil pentru a asigura, alături şi împreună, 
un sistem judiciar independent. în ultimii ani plini de provocări privind independenţa şi echilibrul 
sistemului judiciar, în special în ceea ce priveşte statutul judecătorilor, conduita şi înalta lor pregătire 
profesională sunt garanţia cea mai solidă a independenţei şi prestigiului sistemului judiciar.

Cel mai bun argument pentru poziţionarea puterii judecătoreşti este activitatea judecătorilor 
zi de zi, şi reieşind din raportul de activitate al Judecătoriei Chişinău, de către judecătorii Judecătoriei 
Chişinău au fost examinate în total în anul 2019 - 76 879 cauze, în anul 2020 -  72 038 cauzefcivile, 
contravenţionale, penale), iar de către judecătorii sediului Centru în anii 2019-2020 au fost examinate 
respectiv 33 406 şi 35 002 cauze civile, rata de soluţionare în total constituind 67,64 % şi respectiv 
66,48 % în anul 2020.

Este necesar de menţionat, că în ultima perioadă ne-au tot „gonit” să examinăm dosarele cât 
mai repede, fără a da o mare atenţie calităţii actului de justiţie, ci doar cantităţii. Şi această goană a 
dat rezultate, având în vedere că potrivit informaţiilor statistice, Republica Moldova este una din ţările, 
unde cauzele se examinează cel mai rapid.

Tot aici recunoaştem că, intr-adevăr, un număr mare de dosare(22 933 în anul 2019 şi 22982 
în anul 2020) sunt în restanţă şi mai grav este că sunt dosare care se examinează mai mult de 2-7 şi 
mai mulţi ani şi aici apreciem răbdarea cetăţenilor şi înţelegem nemulţumirile lor deoarece raţiunea 
unui serviciu public judecătoresc nu poate să rezide în afara oamenilor pe care îi deserveşte şi sperăm 
treptat să redobândim încrederea şi aprecierea lor.

Important este şi faptul că pe parcursul anilor nu s-a făcut o generalizare a practicii 
examinării cauzelor pendinte (aflate în procedură o perioadă îndelungată -  3 şi mai mulţi ani) sau a 
cauzelor, care, reieşind din legislaţia în vigoare, urmează a f i  examinate de urgenţă, în mod prioritar 
sau în termeni restrânşi de 3 luni.

Şi această problemă este din în ce mai actuală, deoarece în ultima perioadă se înregistrează 
multe cereri privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzelor, care 
ajung în mai multe cicluri procesuale în faţa instanţelor şi de fiecare dată printr-un dublu, triplu grad 
de jurisdicţie, în total fiind examinate intr-un termen de peste 5-7-10 ani.

Pentru o argumentare mai convingătoare menţionez unele date din raportul statistic, conform 
cărora Judecătoria Chişinău în anii 2019-2020 a examinat în termen de 2 ani -  14 761, în termen de 3 
ani -  2 847, 5 ani -  919 şi în termen de 7 ani au fost examinate 110 cauze.
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In această ordine de idei, îmi permit să amintesc, că întru executarea prevederilor art.15 
alin. (4) al Legii nr.544 din 20.07.95 cu privire la statutul judecătorului, conform cărora judecătorii 
erau obligaţi să studieze şi să generalizeze practica judiciarăjexclusă la moment), am întocmit note 
informative privind motivele tergiversării examinării cauzelor în anii 2007 şi 2011, până la adoptarea 
Legii nr.87 din 21.04.2011.

Este relevant că această nota informativă, comparativ cu nota precedentă, care a fost 
denumită "STRIGĂT DE DISPERARE”, poate f i  intitulată ca un ”ŢIPĂT DE DISPERARE”, deoarece 
nu întotdeauna, anume instanţele de judecată, sunt responsabile pentru examinarea îndelungată a 
cauzelor şi aici ţin să remarc că, de fapt nu există cazuri cînd participanţii la proces să fie prezenţi în 
şedinţele de judecată, pregătiţi pentru dezbaterile judiciare iar judecătorul să nu examineze şi să amîne 
examinarea acestora.

Prin esenţă se reţine că nota dată este un feedback, însă nu pentru a afecta pe cineva din 
actorii justiţiei, ci pentru a comunica exact ceea ce ne deranjează, în ce mod ne afectează şi ce dorim 
să facă ceilalţi

Cu deosebită îngăduinţă, fiind conştientă de simţul responsabilităţii personale la examinarea 
fiecărei cauze în parte, evidenţiez unele probleme, ce apar în activitatea de fiece zi şi atrag după sine 
ineficacitatea înfăptuirii actului, de justiţie, încălcarea termenului rezonabil privind desfăşurarea 
proceselor judiciare cît şi încălcarea drepturilor fundamentale ale omului, care pe parcursul anilor, 
indiferent de „reformele ” demarate, nft au fost excluse, fiind constantă şi o lipsă de cultură juridică.

Astfel, reieşind din 713 cauze civile aflate în procedură în anul 2019,11 s-au aflat în procedură 
2 ani şi mai mult de 3 ani -  13 cauze, iar din 1114 cauze aflate în procedură în anul 2020 -14 cauze s- 
au aflat mai mult de 2 ani, mai mult de 3 ani -  17 cauze şi reieşind din motivele, ce au dus la 
neexeaminarea cauzelor menţionate evidenţiez următoarele:

1. Comportamentul părţilor şi a actorilor din justiţie, inclusiv a avocaţilor, reprezentanţilor 
organelor de resort, procurorilor cît şi pregătirea superficială a cauzelor pentru dezbaterile judiciare;

2. Practica judiciară neuniformă;
3. Efectuarea expertizelor într-un timp îndelungat;
4. Mecanismul imperfect de citare a părţilor;
5. Lipsa condiţiilor întru asigurarea unui act de justiţie eficient, accesibil şi de calitate.

Pentru o elucidare mai completă ţin se descriu motivele indicate prin exemplificarea unor cauze 
care se examinează în termeni îndelungaţi.

1.1. Pentru început evidenţiez cauzele privind constatarea încălcării dreptului la judecarea 
cauzelor şi executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti în temeiul Legii privind repararea 
de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 
sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti nr.87 din 21.04.2011, care de 
fapt sunt şi un barometru al modului, termenului de examinare a cauzelor cît şi de executare al hotărîrilor 
judecătoreşti.

Astfel aduc exemple de examinare a cauzelor intentate împotriva Ministerului Justiţiei al 
Republicii Moldova privind constatarea încălcărilor menţionate şi încasarea prejudiciului moral, care 
reieşind din prevederile legale urmează a fi examinate în termen de 3 luni.

Nu neg faptul că termenul menţionat urmează a fi respectat, însă ne întrebăm noi şi uneori 
justiţiabilii, cum s-ar putea să examinezi aceste cauze în termen de 3 luni, dacă, de exemplu pe 4 cauze 
civile, instanţei nu i-au fost prezentate referinţe şi/sau rapoarte motivate privind modul de respectare a 
termenului rezonabil, astfel cum se stipulează în art.4 din Legea nr.87 din 21.04.2011, şi nici actele în 
copii de pe dosare, care este obligatorie şi necesară pentru soluţionarea justă şi obiectivă a cauzei, 
deoarece sarcina probaţiunii lipsei de încălcare a dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau
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a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi a lipsei suportării unui prejudiciu 
moral îi revine Ministerului Justiţiei.

Altfel spus, este indiscutabil că instanţa nu poate să concluzioneze, argumenteze şi să-şi 
însuşească motivarea dacă situaţia de fapt nu a fost prezentată în faţa instanţei şi această circumstanţă 
duce la tergiversarea examinării cauzelor.

înaintea unor careva argumente contrare, reţin că, într-adevăr, prin dispoziţia Comisiei pentru 
Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr. 1 din 18 martie 2020 a fost dispusă stabilirea măsurilor 
specifice în domeniul justiţiei pe perioada instituirii stării de urgenţă, însă acest fapt nu justifică 
încălcarea termenului de examinare a cauzelor nominalizate, care au fost intentate cu mult timp înaintea 
declanşării stării de urgenţă.

Şi pentru finalitate, ţin să menţionez că, în scopul examinării cauzelor date, instanţa a expediat 
Ministerului Justiţiei al RM interpelare cu amintirea despre necesitatea respectării prevederilor legale 
şi doar după aceasta, instanţei i-au fost prezentate rapoarte doar pe 2 cauze civile, la interval de aproape 
6 luni de zile de la momentul intentării acestora.

Şi aici mă întreb, de ce instanţa de judecată urmează să amintească participanţilor la proces 
despre necesitatea prezentării, în cazul dat a rapoartelor, în timp ce ultimii urmează să-şi execute 
obligaţiunile procedurale şi pot chiar să dau un răspuns -  din motiv că nici o autoritate, comparativ cu
instanţa de judecată, nu are impuse careva termene întru executarea obligaţiunilor de serviciu.

■* -•

•*%

1.2. La fel în legătură cu neexecutarea obligaţiunilor, apare un fenomen de neînţeles, deoarece 
în ultimul timp se înaintează cereri de constatare a încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil 
a hotărârilor judecătoreşti, emise în baza Legii nr.87 din 21.04.2011, cu solicitarea încasării daunelor 
sub forma dobânzilor de întârziere în urma neexecutării hotărârii, care nu a fost expediată spre 
executare de instanţa emitentă, iar Ministerul Justiţiei al RM, care, potrivit art.6 din Legea nr.87 din 
21.04.2011, urmează să execute astfel de hotărîri, lasă aceasta pe seama reclamanţilor, fără a ţine 
probabil un careva control al hotărîrilor ce necesită a fi executate.

1.3. Se majorează şi numărul cererilor, înaintate de lucrătorii poliţiei privind constatarea 
încălcării dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti privind asigurarea cu 
spaţiu locativ în timp ce, de exemplu ultimii beneficiază pe parcursul anilor de indemnizaţie de închiriere 
a spaţiului locativţcite 1750,00 lei lunar) conform contractelor de închiriere, încheiate cu părinţii
acestora.

1.4. Desigur, executarea hotărârilor judecătoreşti este o problemă stringentă care urmează a fi 
analizată separat, dar nu pot să nu aduc aici doar un exemplu privind executarea hotărîrior şi nu poţi să 
înţelegi cînd 3 hotărîri judecătoreşti privind ’’furtul miliardului”, fiind examinate cu atîta greutate(fiind 
expediată comisie rogatorie pentru înmînarea actelor pârâtului FORTUNA UNITED LP în Marea 
Britanie), nu au fost puse în executare, fiind solicitată întocmirea hotărîrii redactate întru executarea 
acestora peste hotare după aproape 3 ani de zile.

1.5. Nu pot să trec cu vederea şi examinarea unor alte cauze, de exemplu privind încasarea 
pensiei de întreţinere pentru copii minori, restabilirea în funcţie, care la fel urmează să fie examinate în 
mod prioritar, însă în urma neexecutării interpelărilor instanţei astfel de cauze se examinează în termeni 
mai îndelungaţi.

1.6. La fel se necesită a fi nuanţat ca motiv al tergiversării examinării cauzelor civile 
neprezentarea în şedinţele de judecată şi nepregătirea avocaţilor, a reprezentanţilor organelor de resort, 
inclusiv a reprezentanţilor Procuraturii Generale, Ministerul Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne, 
Agenţiei Serviciilor Publice, Serviciului Fiscal de Stat, Consiliului Municipal Chişinău, a Preturilor, 
Primăriilor, cât şi a altor organe.
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în pofida modificărilor operate în ultima perioadă, avocaţii, reprezentanţii organelor de resort, 
nu se pregătesc de şedinţele de judecată, nu înaintează referinţe în întâmpinarea cerinţelor înaintate sau 
solicită termen pentru prezentarea acestora, iar prelungirea termenului de prezentare a referinţei 
provoacă nemulţămirea părţii adverse.

Ba mai mult ca atît, în pofida faptului, că examinarea cauzelor civile se numesc la moment, 
practic după 3-4 luni de la parvenirea cererilor, reprezentanţii organelor menţionate se prezintă în 
şedinţă nepregătiţi, indicând că de puţin timp le-a fost încredinţată participarea în şedinţele de judecată. 
Lasă de dorit şi prestaţia avocaţilor şi fără a aduce careva exemple ţin să menţionez doar că în unele 
cazuri justiţiabilii sunt miraţi şi indignaţi de prestaţia avocatului în şedinţele de judecată. Mai 
predomină fenomenul înaintării cererilor de precizare/modificare a pretenţiilor, care pe parcursul 
examinării pot fi înaintate de către avocaţi şi de 4-6 ori sau ultimii solicită termen întru pregătirea 
cererilor concretizate, fapt care duce la neexaminarea cauzei pe parcursul unei perioade mai îndelungate 
şi la nemulţămirea justiţiabililor.

Nu poate fi înţeles nici comportamentul apărătorilor, care de exemplu încheie contractele de 
asistenţă juridică, iar pentru întocmirea cererilor îşi rezervă 2-8 luni, de exemplu contractul a fost 
încheiat la data de 06.03.2019, iar cererea de chemare în judecată o înaintează la data de 01.11.2019, 
ca mai apoi, după înaintarea cererii în instanţă să depună cerere de accelerare a procesului, motivând 
că reclamantul are 85 de ani şi examinarea cauzei în aşa tempouri (şedinţă numită după 3-4 luni) va 
aduce la aceia, că reclamantul nu va mai ajunge până îa primirea hotărârii, de parcă ultimul, în luna 
martie când avocatul a încheiat*contractul, persoana nu tot 85 de ani avea şi în timp de 10 luni, cât 
avocatul a scris o cerere de chemare în judecată, acesta nu cugeta că reclamantul ar fi putut nici să nu 
ajungă până la depunerea cererii şi doar instanţa urmează să se grăbească să examineze cauza.

Aceste circumstanţe deduc doar la concluzia că avocaţii pot întocmi cererea fără a avea un 
careva termen de întocmire a acestora şi fără o careva responsabilitate şi poate este timpul de a evalua 
calitatea prestării serviciilor de asistenţă juridică de către avocaţii din oficiu, iar uneori şi în baza de 
contract, astfel cum este stipulată la judecători şi procurori.

1.7. Continuă a fi actuală, în pofida modificărilor operate, şi neprezentarea avocaţilor şi a 
reprezentanţilor organelor de resort în şedinţele de judecată.

Pentru a vă convinge de situaţia reală a amînărilor examinării cauzelor la fel aduc unele cifre 
din raportul de activitate al Judecătoriei Chişinău pe anii 2019-2020, unde în total au fost amînate 70 
908 şi respectiv 53 643 şedinţe de judecată, iar la sediul Centru -  în anul 2020 au fost amînate 34 828 
şedinţe de judecată.

Şi aici desigur amintesc perioada de urgenţă cînd examinarea cauzelor a fost suspendată de 
drept, însă dacă încerc să explic motivele amînărilor în afara stării menţionate(pe cît a fost posibil de 
evidenţiat), atunci de exemplu din lipsa avocaţilor şi a reprezentanţilor organelor de resort în anul 2020 
au fost amînate - 218 şedinţe de judecată, iar dacă mai adăugăm aici şi şedinţele de judecată care au 
fost amînate la cererea ultimilor, vom avea încă 10 824 de şedinţe amînate.

Aici urmează să mai completăm datele cu numărul de şedinţe amînate din motivul neprezentării 
uneia din părţi, a participanţilor la proces din motive necunoscute, neîntemeiate şi mai primim un număr 
de 5 165 şedinţe, iar în total din motivele menţionate au fost amînate 16 207 şedinţe de judecată.

Şi un exemplu elocvent. Pe cauza civilă nr.2-4182/2019 primită în procedură la data de 
02.03.2019, reprezentantul pîrîtului(avocatul...) a solicitat termen pentru negocierea unei tranzacţii de 
împăcare, la următorul termen de judecată acesta nu se prezintă, după care, deja reprezentantul 
reclamantului solicită amînarea examinării cauzei pentru pregătirea unei cereri de concretizare a 
pretenţiilor. Ulterior reprezentantul pîrîtului a solicitat amînarea examinării cauzei din motiv că este 
antrenat în alt proces(şedinţa fiind numită cu participarea şi cu acordul ultimului), care a fost 
considerată de instanţă ca neîntemeiată, fiind continuată pregătirea cauzei în lipsa ultimului, fiind 
admise demersurile reprezentantului reclamantului, ataşată cererea suplimentară şi aplicată măsura de 
asigurare a acţiunii(încheierea fiind contestată, copia dosarului a fost expediată la Curtea de Apel 
Chişinău).
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Ulterior, reprezentantul pârâtului depune instanţei cerere de strămutare a cauzei, invocând că 
reprezentantul(în şedinţa din 06.10.2020), citez „...a solicitat termen rezonabil pentru a lua cunoştinţă 
cu materialele cauzei, fiind stabilită următoarea dată -26.11.2020. Ţinând cont de complexitatea cauzei 
considerăm că termenul acordat de judecător este un termen insuficient pentru a studia minuţios 
materialele. Ba mai mult se atestă faptul că instanţa se grăbeşte la soluţionarea cauzei fără acordarea 
unui termen rezonabil...şi prin grăbirea examinării...s-ar putea duce la o soluţie în defavoarea pârâtului. 
Consideră că a înainta o recuzare este inoportun...Prin grăbirea examinării cauzei se încalcă prevederile 
...şi solicită strămutarea cauzei în conformitate cu prevederile ...”, în legătură cu ce dosarul a fost 
expediat la Curtea de Apel Chişinău.

Astfel, îmi permit să declar, că dacă se doreşte, cum se zice între avocaţi, să întinzi procesul, o 
faci, prin cereri care doar la prima vedere sunt legale, dar de fapt este o tergiversare clasică, o şicanare 
a procesului şi mai straniu este că instanţa este lipsită de posibilitatea de a aplica careva măsuri în acest
sens.

Cineva poate să reproşeze că şedinţele de judecată urmează a fi coordonate din timp cu 
apărătorii..., însă de fapt aşa şi procedămfdupă prima şedinţă), când şedinţele se numesc cu participarea 
şi acordul acestora, însă foarte des şi în aceste cazuri ultimii nu se prezintă, motivând, că după numirea 
zilei de examinare a cauzei, au fost citaţi în alte şedinţe de judecată în instanţele superioare sau pe cauze 
penale, la judecătorul de instrucţie, care nu pot fi amânate.

Poate aici sunt îndreptăţiţi avocaţii deoarece într-adevăr, urmau să participe pe cauze penale şi 
la judecătorii de instrucţie, iar#reformele demarate nu cuprindeau necesitatea consolidării şi 
îmbunătăţirii sistemului de justiţie prin ridicarea nivelului şi a responsabilităţii tuturor actorilor în 
justiţie, inclusiv a profesiilor conexe justiţiei şi am îndrăzneala să presupun că poate ar f i  cazul 
efectuării unei analize în scopul specializării avocaţilor astfel cum au fost specializate instanţele de 
judecată, adică în materie civilă, penală etc, ce în final ar duce în primul rînd la excluderea amînărilor 
şedinţelor de judecată şi în doilea rînd specializarea avocaţilor ar garanta că aceştia au cunoştinţele şi 
experienţa necesară într-un domeniu, ceea ce ar putea spori totodată autoritatea judecătorească şi 
încrederea cetăţenilor în actul de justiţie.

2.1. Din păcate în ultima perioadă este o practică neuniformă şi un număr mare de casări ale 
actelor judecătoreşti a instanţelor de fond, care la fel duc la tergiversarea examinării cauzelor. Astfel, 
în anul 2019 au fost anulate şi modificate 934 de hotărîri ceea ce constituie 6% din numărul total de 
hotărîri pronunţateţnu se cunosc datele în raport cu numărul de hotărîri contestate, care ar reda o mai 
mare obiectivitate), iar în anul 2020 -  560 hotărîri adică 3,1 % din numărul total de hotărîri pronunţate.

Depăşind orice reflecţie asupra notei date, a-şi aduce exemple, dar cred că nu este cazul, 
practica casării hotărârilor judecătoreşti urmează a fi generalizată, şi în mod de urgenţă, deoarece în 
ultima perioadă se înregistrează multe cereri privind constatarea încălcării dreptului la judecarea în 
termen rezonabil cauzelor, care ajung în mai multe cicluri procesuale în faţa instanţelor -  instanţa de 
fond, Curtea de Apel Chişinău şi de fiecare dată printr-un dublu, triplu grad de jurisdicţie -fond/apel/ 
uneori recurs.

Pentru a nu fi declarativă aduc argumentele invocate de către reclamant pe o cauză civilă 
înaintată în temeiul Legii nr.87 „tărăgănarea examinării cauzei pe un termen de peste 10 ani, se 
datorează faptului că, instanţele naţionale au respins sau admis de 3 ori în instanţa de fond, acţiunea 
depusă..., iar instanţele superioare au casat de 3 ori hotărîrile instanţelor inferioare şi au dispus 
trimiterea cauzei la rejudecare în instanţa de fond, de 3 ori, însă reieşind din practica C.t.E.D.O. 
remiterea cauzelor spre reexaminare este de obicei dispusă ca urmare a erorilor comise de către 
instanţele judecătoreşti inferioare, repetarea unor astfel de procedee în cadrul unui set de proceduri 
dezvăluie o deficienţă serioasă în sistemul judiciar”.

In continuare, fără a aduce careva învinuiri, expun doar unele motive din deciziile instanţelor 
superioare de casare a hotărârilor cu remiterea cauzelor la rejudecare, şi anume:
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- prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 27 mai 2020 a fost casată hotărîrea Judecătoriei 
Botanica, mun.Chişinău din 23 septembrie 2009...cu remiterea cauzei la rejudecare în prima instanţă, 
adică după 11 ani (2-2171/09) cu următoarea argumentare; „ ...deşi la f.d.23 este anexat un aviz de 
recepţie pentru şedinţa de judecată, însă instanţa de apel nu-1 poate considera ca o probă care să 
demonstreze că pîrîtul/apelant a cunoscut despre examinarea cauzei în prima instanţă, din motiv că 
semnătura pîrîtului/apelant nu se regăseşte în înscrisurile anexate la materialele cauzei, astfel este 
imposibil de a confirma apartenenţa semnăturii aplicate pe avizul de recepţie pîrîtului/apelant. La fel 
instanţa precizează, că pe avizul de recepţie menţionat supra nu este indicată data şedinţei pentru care 
acesta este înştiinţat.

- pe o altă cauză, aflată în procedură din 21 martie 2013, prin decizia Curţii de Apel Chişinău
din 30 mai 2019 a fost casată hotărîrea Judecătoriei Rîşcani, mun.Chişinău din 03 august 2018 cu 
următoarea argumentare; „ Colegiul atestă că instanţa de fond a examinat litigiul şi a pronunţat 
hotărârea, fără a identifica toţi subiecţii interesaţi în acest litigiu şi fără a-i atrage în proces, inclusiv 
Consiliului mun. Chişinău..., proprietarul şi gestionarul real al bunului... or reclamanţii înaintează 
obiecţii asupra unui bun imobil, inclusiv terenul pe care este amplasat acesta...”, însă litigiul dat ţinea 
de recunoaşterea dobândirii dreptului de proprietate din bunurile imobile - casa de locuit individuală şi 
construcţia accesorie pe temei de intrare în posesie a patrimoniului succesoral al defunctului, declararea 
nulităţii parţiale a testamentului, a contractului de donaţie, repunerea în termenul de acceptare a 
succesiunii, pretenţii ce ţin de dreptul succesoral, nefiind invocate careva pretenţii asupra terenului, 
care nici nu putea fi moştenit; #

- prin hotărârea din 29.05.2019 a fost respinsă cererea...privind stabilirea cotelor părţi ideale 
din bunul imobil pe motiv că instanţa nu se poate expune asupra unor cerinţe îndreptate împotriva 
intervenienţilor accesorii, însă prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 14.11.2019 hotărârea a fost 
casată cu admiterea cererii, fiind determinate cîte 1/6 cote părţi din bunul imobil, inclusiv la 5 
intervenienţi accesorii.

2.2. Se evidenţiază în ultima perioadă şi o practică de casări a încheierilor de a nu da curs, de 
restituire şi de refuz în primirea cererilor, care în consecinţă duc la tergiversarea examinării cauzelor şi 
la înaintarea cererilor privind constatarea încălcării dreptului la judecarea cauzelor în termen rezonabil.

Şi aici a-şi demonstra printr-un exemplu. Prin încheierea...din 23.10.2020 a fost refuzat în 
primirea cererii de chemare în judecată..., care a fost casată prin decizia Curţii de Apel din 26.11.2020 
cu restituirea pricinii în acelaşi complet, la etapa de primire a cererii. Ulterior, prin încheierea din 
07.12.2020 cererii nu i s-a dat curs, iar prin încheierea din 30.12.2020 aceasta a fost restituită. La data 
de 30.11.2020, reclamantul a adresat cerere, în temeiul Legii nr.87 din 21.04.2011, argumentând 
încălcarea dreptului la un proces echitabil prin faptul că a fost încălcat termenul pentru transmiterea 
dosarului la rejudecare în instanţa de fond.

în aceiaşi ordine de idei, se reţine, că într-adevăr cererile depuse instanţei de judecată nu 
întotdeauna întrunesc exigenţele prevăzute de lege, fiind întocmite fără respectarea prevederilor impuse 
de art.166,167 Cod de procedură civilă sau art.43,161 din Codul de executare privind pretenţiile 
înaintate, calitatea procesuală a părţilor, de exemplu în cerere se indică doar „de la ...lui...sau în copie 
executorului judecătoresc” sau în lipsa împuternicirilor şi/sau în lipsa actelor ce atestă împuternicirile.

Pentru a exclude necesitatea examinării fondului şi respectiv întru netergiversarea examinării 
cauzei, cererilor care nu întrunesc exigenţele legale, nu li se dă curs pentru concretizarea cerinţelor sau 
a cercului participanţilor la proces, pentru achitarea taxei de stat sau a unei părţi al acesteia etc., iar în 
cazul neînlăturării neajunsurilor, cererile se restituie, însă încheierile se casează de către instanţa 
ierarhic superioară, invocând accesul liber la justiţie.

Aici sunt utile consideraţiunile din practica internaţională, conform căreia accesul la justiţie 
presupune respectarea cerinţelor în legătură cu promovarea unei acţiuni dar şi respectarea dispoziţiilor 
imperative, inclusiv vizând plata taxelor judiciare de timbru, fără de care nu se poate trece la analiza 
cererilor formulate în faţa instanţei, având în vedere că accesul la justiţie nu poate servi la gratuitatea
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totală a unei proceduri judiciare, dreptul la un tribunal nu trebuie să fie absolut, necondiţionat sau 
gratuit.

Mai mult ca atât, Legea taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992 nu corespunde cerinţelor actuale, 
nu prevede taxarea multor cereri, care în alte state sunt timbrate, iar alte tarife sunt anacronice, depăşite, 
iar prevederile art.98 din Codul de procedură civilă sunt inaplicabile.

înţelegem principiul accesului liber la justiţie, însă practica de casare a încheierilor de restituire 
a cererilor în urma neînlăturării neajunsurilor de fapt au un rol în tergiversarea examinării cauzelor, 
deoarece punerea pe rol a unor astfel de cereri duce inevitabil la amânarea şedinţelor de judecată, chiar 
la solicitarea avocaţilor, care înţeleg acest fapt şi care ulterior înaintează 2 sau chiar 3 cereri de 
concretizare a cerinţelor, etc.

Desigur, nu negăm posibilitatea adresării uneori în instanţă cu cerinţe de către persoane care 
nu dispun de asemenea drept, sau împotriva pârâţilor necorespunzători, cum se zicea de o vreme, sau 
instanţei necompetente etc., de exemplu când o persoană fizică se adresează şi solicită declararea 
nulităţii unui contract încheiat între 2 persoane juridice, sau anularea unui ordin, de exemplu de 
concediere, când acesta deja este anulat. Aceste circumstanţe însă, pe lângă faptul creşterii volumului 
excesiv de cauze, mai duce şi la judecarea acestora în termeni îndelungaţi.

'V

Aici am îndrăzneală să menţionez necesitatea modificării cadrului legislativ în vigoare cu 
noţiunile de excepţie a calităţii procesuale, a competenţei jurisdicţionale, a excepţiei de netimbrare, 
excepţia privind caracterul formulării obiectului acţiunii şi al lipsei de interes al reclamantului pentru 
a exclude necesitatea examinării fondului, asemenea ca excepţia de tardivitate, cît şi excluderea 
obligativităţii întocmirii procesului verbal al şedinţei de pregătire pentru dezbateri judiciare, fapt ce ar 
duce la: simplitatea procedurii de adunare a probelor, uşurarea muncii grefierilor şi de fapt şi a 
avocaţilor, care ar putea transmite cereri, demersuri prin secretariatul instanţelor fără a se prezenta în 
şedinţă de judecată cît şi la netergiversarea examinării cauzelor.

2.3. Este important şi faptul existenţei unei discrepanţe între legea scrisă şi legea aplicată în 
practică, deoarece unele încheieri care potrivit legii nu sunt susceptibile de atac, fiind irevocabile de la 
pronunţare, totuşi se examinează şi chiar se anulează de către instanţa superioară, facînd referire în 
motivare la îngrădirea accesului liber la justiţie, care de fapt nu este îngrădit, fiind posibilă adresarea 
repetată după înlăturarea neajunsurilor constatate.

2.4. Există şi o practică contradictorie a casărilor încheierilor instanţelor de fond asupra 
cererilor, contestaţiilor împotriva actelor executorilor judecătoreşti, inclusiv privind încasarea 
cheltuielilor de executare, spezelor, onorariul executorului judecătoresc, de refuz în intentarea 
procedurilor de executare pe motivul încălcării „competenţei jurisdicţionale”, că nu a fost prezentată în 
instanţă procedura de executare, că asupra contestaţiilor nu se răsfrâng prevederile art. 166-167 Cod de 
procedură civilă al RM etc.

Şi aici a-şi aduce exemple, dar nu este cazul, practica examinării unor astfel de cauze urmând 
a fi generalizată şi reieşind din numărul acestora, ar fi necesară şi timbrarea unor astfel de cereri.

2.5. Urmează de evidenţiat şi practica examinării legalităţii încheierilor privind confirmarea 
licitaţiilor sau de transmitere a bunurilor în contul achitării datoriilor, când acestea se referă, de exemplu 
la datorii pentru serviciile comunale, pentru asistenţă juridică etc., astfel lipsind şi deposedând debitorii 
de propria locuinţă, de dreptul de proprietate asupra acestora şi pentru datorii relativ mici.

3.1. La fel ca şi în anii precedenţi se invocă problema efectuării expertizelor într-un timp 
îndelungat (9 luni-4 ani), fapt ce duce la tergiversarea examinării cauzelor şi la nemulţămirea 
cetăţenilor şi mai mult ca atât la înaintarea cererilor privind constatarea încălcării dreptului la judecarea 
cauzelor în termen rezonabil.
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Reieşind din prevederile art. 148-160 Cod de procedură civilă nu sunt stabilite termenele de 
efectuare a expertizelor, cu excepţia art. 158(2), care prevede că raportul de expertiză se depune în 
instanţa de judecată cu cel puţin 5 zile de la data judecării pricinii.

Această prevedere, cât şi indicarea termenului de efectuare a expertizei însă nu poate fi aplicată 
deoarece la ordonarea expertizei conform art. 261 CPC RM instanţa este în drept să dispună 
suspendarea procesului, fapt ce exclude amânarea lui cu stabilirea unei date concrete. Cum reiese din 
art.13 din Legea cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar nr.68 din 14.04.2016, 
termenul de efectuare a expertizei judiciare se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice de 
expertiză judiciară sau de către expertul judiciar... Aceste circumstanţe denotă faptul, că termenul 
efectuării expertizelor se stabileşte de către conducătorul instituţiei de expertiză judiciară sau de către 
expertul judiciar, adică de persoana care de fapt efectuează expertiza şi nu de către ordonatorul acestei 
expertize.

Astfel, la moment, instanţa de judecată, ca ordonator de expertiză, nici nu stabileşte termenul 
de efectuare a acesteia şi nici nu exercită nici un control asupra efectuării expertizelor, cum de altfel 
există în alte ţări.

3.2. Mai mult ca atât, experţii uneori solicită prezentarea unor materiale suplimentare, acordând 
un termen de exemplu de 20 de zţle, care practic nici odată nu poate fi respectat, deoarece instanţa 
urmează să înştiinţeze părţile şi să solicite de la ultimii prezentarea documentelor solicitate. în pofida 
acestor circumstanţe, în cazul nerespecjării termenului indicat, experţii restituie dosarele fără executare, 
fapt ce duce la nemulţămirea justiţiabililor.

Este important faptul, că nerespectarea termenului numit de către instanţă(prevăzut anterior) 
nu atrăgea careva consecinţe, pe când nerespectarea unor termene numite de către experţi duce la 
restituirea dosarelor fără executare, şi în final la încălcarea drepturilor justiţiabililor, care achită sume 
exagerate pentru efectuarea expertizelor.

3.3. Pentru o argumentare mai amplă aduc câteva exemple. Pe cauza civilă nr.2c-3/2017 încă 
la data de 19.11.2015 a fost ordonată efectuarea expertizei complexe contabilo-economice şi de evaluare 
suplimentară în cadrul CNEJ, însă prin scrisoarea din 15.12.2015 materialele au fost remise, după care, 
la data de 03.02.2016, a fost ordonată efectuarea expertizei complexe contabilo-economice şi de 
evaluare suplimentară în cadrul CNEJ, însă după o lungă corespondenţă cu experţii şi după prezentarea 
materialelor de către partea în proces, peste aproape 3 ani de zile, la data de 30.01.2019, cauza a fost 
restituită fără executare.

Pe o altă cauză civilă nr.2-1215/15 efectuarea expertizei a fost dispusă prin încheierea din 
02.11.2015, iar raportul de expertiză judiciară a parvenit de la Centrul Naţional de Expertize judiciare 
la data de 17.09.2019, adică după aproape 4 ani de zile, iar pe cauza civilă nr.2c-60/16 efectuarea 
expertizei a fost dispusă prin încheierea din 10.11.2016 pe când raportul a parvenit la data de 
03203.2021, adică după 4 ani şi 4 luni.

3.4. Nu pot să trec cu vederea şi problemele ce apar în legătură cu necesitatea prezentării 
experţilor a dosarelor tehnice şi cadastrale prin intermediul instanţei de judecată. Nu pot spune ce 
cheltuieli se suportă şi cât timp este necesar ca instanţa, prin intermediul curierului, să depună la Agenţia 
Servicii Publice demersul, după care să ridice dosarele şi să le aducă la instanţă, să fie transmise 
judecătorului, care să le pregătească, după care curierul să le transporte Centrului de expertiză, unde 
acestea se află o perioadă îndelungată, fiind şi cazuri când se depun cereri de alte persoane, a căror acte 
se află în dosarele aflate la experţi. Ulterior după efectuarea expertizelor acestea, prin curier să fie aduse 
la instanţă, după care -  la Agenţia Servicii Publice.

Poate ar fi rezonabil să ne amintim de procedura de mulţi ani în urmă, cînd experţii aveau o zi 
oarecare, cînd se prezentau la OCT şi făceau cunoştinţă cu toate dosarele cadastrale şi tehnice pe toate 
expertizele ce le aveau în procedură.
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4.1. De o perioadă foarte îndelungată se vorbeşte despre mecanismul imperfect de citare a 
părţilor, care pe parcursul anilor a fost modificat doar în privinţa persoanelor juridice, motiv pentru 
care şedinţele de judecată se amînă din lipsa citării legale a participanţilor la proces.

Este adevărat că tot mai des se constată eschivarea intenţionată a unor părţi de la prezentarea 
în instanţă, mai ales a pîrîţilor, însă acest fapt se datorează, în majoritatea cazurilor, mecanismului 
imperfect de citare a părţilor, deoarece expedierea citaţiilor de către instanţă, conform prevederilor 
art.105 CPC RM, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire nu este posibil din motive legate de 
finanţarea instanţelor, iar trimiterile poştale simple, care se expediază de instanţă, reieşind din 
prevederile Regulilor privind prestarea serviciilor poştale, aprobate prin hotărîrea Guvernului RM 
nr.1457 din 30.12.2016, nu se înmînează personal cetăţenilor. în marea majoritate citaţiile expediate se 
restituie instanţei cu menţiunea „nereclamaf ’ sau „a expirat termenul de păstrare”. Nici telegramele, 
care în ultimul timp se expediază de către părţi mai des, nu sunt înmînate destinatarilor, instanţa primind 
avizele că telegramele nu au fost înmînate, circumstanţe ce duc la tergiversarea examinării cauzelor.

în confirmare aduc date statistice conform cărora în anul 2020 au fost amînate 5595 şedinţe de 
judecată din motivul necitării legale, care comparativ constituie un număr mare de amînări.

Această problemă capătă o nuanţă mai pronunţată luînd în consideraţie ultimile modificări ale 
Codului de procedură civilă, odată cu implementarea procedurii cererilor cu valoare redusă. Astfel, 
procedura dată fiind foarte binevenită, deoarece o mare parte din cauzele primite pot fi examinate 
unipersonal, însă instanţa nu întotdeauna dispune de citare legală a pîrîţilor, fapt ce face această 
procedură, cu regret, ineficientă. îfi ultima perioadă s-a găsit un remediu, de a înştiinţa public partea 
pîrîtă despre examinarea acestor cauze, însă acesta nu este prevăzut de legislaţia în vigoare, motiv 
pentru care ar fi necesar un studiu al legislaţiei în vigoare privind mecanismul de citare a părţilor în 
coroborare cu Regulile privind prestarea serviciilor poştale, aprobate prin hotărîrea Guvernului RM 
nr.1457 din 30.12.2016.

5.1. Regretabil dar în ultimii ani a mai apărut un motiv de tergiversare a examinării cauzelor, 
şi anume lipsa condiţiilor pentru activitate întru asigurarea unui act de justiţie eficient, accesibil şi de 
calitate.

într-adevăr, în urma aşa zisei „reforme” demarate în anul 2017 cu privire la reorganizarea 
sistemului judecătoresc, s-a efectuat specializarea instanţelor de judecată, însă la moment nu putem 
vorbi despre rezultatele scontate la înfiinţarea Judecătoriei Chişinău, fără a mă expune asupra 
specializării pe cauzele penale şi a activităţii judecătorului de instrucţie, care au avut, după părerea mea, 
un impact pozitiv.

Constituirea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru nu a contribuit la eficienţa înfăptuirii justiţiei, 
sediul „unificat” neavând condiţii elementare de funcţionare a instanţei de judecată, dar dacă să ne mai 
amintim de câte ori, în cadrul aşa ziselor „reforme” unii judecători s-au transferat şi cum ne-am 
transferat în alte localuri, fiecare pe contul său cu dosarele în pungi, cum a fost organizată activitatea 
sediilor, cum s-a rezolvat problema transmiterii dosarelor în cancelariile de unde am plecat - tot în 
pungi, grefierii fiind în situaţia să transporte dosarele cu transportul public, cu excepţia sediului Rîşcani. 
Este relevant şi faptul, în ce condiţii activăm, uneori fără căldură, fără lumină, ducînd lipsă de tehnică, 
uneori hârtie, clei etc. Nu pot uita şi de faptul că toată instanţa de judecată se foloseşte de un singur 
ascensor împreună cu toţi justiţiabiliiţchiar şi în perioada stării de urgenţă, oricît nu am solicitat 
schimbarea situaţiei). Aceste circumstanţe vorbesc de un management ineficient al conducerii 
Judecătoriei Chişinău.

5.2. în continuare, nu pot lăsa cu vederea, cât de straniu nu ar fi, amânarea şedinţelor de judecată 
din următoarele motive:

- lipsa curentului electric sau imposibilitatea înregistrărilor şedinţelor de judecată, însă la 
moment nu a-şi putea aduce numărul acestora;
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- lipsa grefierilor, şi aici având în vedere că raportul statistic nu evidenţiază animările şedinţelor 
din acest motiv, pot să vă aduc doar un exemplu, cînd un judecător a amînat şedinţele de judecată din 
lipsa grefierului pe parcurs de aproape 3 luni de zile;

- lipsa interpreţilor, care de altfel la Judecătoria Chişinău Centru sunt doar 2, pe cînd urmează 
a fi 11, motiv pentru care este imposibil de a asigura partea, care nu posedă limba de stat, cu interpret 
şi ca urmare examinarea cauzelor se amînă. Astfel, în anul 2019 din lipsa interpretului au fost amînate, 
pe cît a fost posibil de calculat, 45, în anul 2020 - 138 şedinţe de judecată.

Circumstanţele menţionate au dus la amînarea şedinţelor şi respectiv la tergiversarea 
examinării cauzelor şi care în viitor ar putea duce la înaintarea cererilor privind depăşirea termenilor 
rezonabili de examinare a cauzelor şi cine va urma să poarte răspunderea...

5.3. Este necesar de a menţiona şi lipsa personalului instanţei de judecată, fiind un flux extra 
majorat de cadre atât în rândul grefierilor cât şi în rândul asistenţilor dar şi a specialiştilor, care la fel 
poate fi apreciat, pe lângă unele motive din josul paginii, şi ca rezultat al unui management ineficient.

5.4. In acest context, ţin să menţionez că la moment, numărul personalului secretariatului este 
de 2 ori mai mic decât necesarul, astfel ca la Judecătoria Chişinău, sediul Centru sunt angajaţi 19 
specialişti, pe când urmează să activeze 44. Şi aici este cert faptul că un astfel de număr de specialişti 
nu pot asigura o activitate eficientă şi ca urmare unele atribuţii ale ultimilor trec pe umerii grefierilor şi 
asistenţilor, care au o încărcăturCsupra ponderată.

5.5. Ducem lipsă şi de asistenţi judiciari, care ar trebui să fie un sprijin în activitatea 
judecătorilor şi pentru care am luptat o perioadă îndelungată, acum de fapt s-au transferat mai mult în 
lucrători tehnici, care urmează sa asigure toate înregistrările în PIGD şi care tot mai des vorbesc de o 
lipsă de perspectivă şi de posibilitatea de a activa în instanţa de judecată din motivul salariilor mici ale 
grefierilor şi asistenţilor comparativ cu alte funcţii, motiv pentru care ultimii, locuind în chirie, nici 
măcar nu pot contracta credite sau participa la programele de asigurare cu locuinţă, inclusiv Prima casă. 
în ultimul timp se vehiculează cu salariile unor specialişti din instanţele de judecată, care îndeplinesc 
mai multe sarcini şi care au un salariu mai mare comparativ cu a judecătorului, pe când cererile de 
achitare a salariului pentru munca depusă peste program, de exemplu în legătură cu examinarea 
ordonanţelor de protecţie peste programul de muncă sau în zilele de odihnă, nu au fost satisfăcute cum 
de altfel nu au fost satisfăcute nici adresările privind cumularea funcţiilor de către asistent în cazul 
lipsei grefierului sau angajarea funcţiilor vacante.

în acest context ţin să amintesc datele statistice, conform cărora numărul personalului care 
asistă judecătorii este cu mult mai mic în comparaţie, de exemplu cu procurorii, numărul acestora fiind 
unul din cel mai mare, depăşind chiar şi media în ţările din CE, motiv pentru care este necesară analiza 
cadrului legal şi modificarea acestuia în scopul asigurării, în mod de urgenţă a instanţelor de judecată, 
cu grefieri, interpreţi cât şi majorarea numărului şi a salariilor acestora.

5.6. Suntem lipsă şi noi judecătorii care la moment activăm într-un număr incomplet, o mare 
parte din judecători fiind în concedii pentru îngrijirea copiilor (în anul 2019 - 45 din 70 şi în anul 2020 
- 50 din 67), fapt ce duce la examinarea cauzelor o perioadă mai îndelungată şi la încărcarea 
judecătorilor dar şi a asistenţilor, a grefierilor cu o povară mai mare, nefiind în acest sens nici remuneraţi 
suplimentar şi nefiind întreprinsă nici o măsură în vederea completării numărului nici a judecătorilor şi 
nici a asistenţilor, grefierilor.

Mai mult ca atât, la moment această instanţă este supra încărcată, greu de administrat, în 
legătură cu ce unele atribuţii nespecifice judecătorilor cad pe umerii acestora, comparativ cu alte sedii 
şi în acest sens poate ar putea fi implementată specializarea mai profundă, adică înfiinţarea 
colegiilor(secţiilor) în materie de drept familial, economic, muncii, proprietăţii intelectuale şi a mărcilor 
etc.

Tot aici este relevant şi faptul că tot mai des suntem discutaţi în societate că avem condiţii de 
muncă, că avem salarii şi pensii mari sau alte privilegii, însă noi în fiecare zi vedem, simţim şi suportăm
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toate realităţile din societate, de exemplu la examinarea cauzelor privind încasarea pensiilor de 
întreţinere sau restabilirea în funcţie noi vedem ce salarii au alţi funcţionari publici, şi uneori acestea 
sunt mai mari ca a judecătorilor sau a asistenţilor şi grefierilor instanţelor de judecată. Nu negăm faptul 
că toţi cetăţenii urmează să primească şi să tindă spre salarii şi pensii decente, dar vreau doar să atrag 
atenţia asupra specificului activităţii judecătorilor, care trebuie să aibă un comportament de aşa manieră 
încât să păstreze demnitatea funcţiei, imparţialitatea şi independenţa sistemului judecătoresc. 
Judecătorul este persoana, conduita căruia trebuie să fie ireproşabilă peste tot, chiar şi în afara 
obligaţiilor profesionale, în viaţa particulară, acceptând anumite renunţări, limitări şi îngrădiri, care 
cetăţeanului de rând i s-ar părea o povară. Judecătorul, în fiecare zi, fiecare oră, se află în vizorul 
justiţiabililor, într-o stare de tensiune permanentă, şedinţele de judecată fiind solemne, cu înregistrarea 
audio, când nu ai posibilitate nici măcar să răspunzi la telefon, chiar în situaţii dificile a copiilor, 
membrilor familiei.

în aceste condiţii, când activăm în număr incomplet de judecători, în lipsa condiţiilor 
elementare, şi suplimentar când în sediu nu dispunem măcar de un punct medical, comparativ cu alte 
instituţii(Guverul,Parlamentul) sau „săli de odihnă, sport” cum de exemplu la Banca Naţională, oare 
judecătorii nu îşi merită salariile, care de altfel sunt cu mult mai mici comparativ cu alte state dar şi mai 
mici comparativ cu alţi funcţionari publici din ţară.

5.7. Prin expunerea’belor indicate şi în scopul eficientizării activităţii în instanţa de judecată 
urmează să ne amintim că art.6#al Convenţiei impune Statelor Contractante, inclusiv Republici 
Moldova, obligaţia de a-şi organiza sistemele judiciare astfel încît instanţele judecătoreşti să fie în stare 
să se conformeze, avînd obligaţia de a soluţiona cauzele în termeni rezonabili, iar noi, judecătorii, să 
facem tot ce este posibil pentru a face justiţia să evolueze, să redobândim treptat încrederea şi aprecierea 
societăţii la cote comparabile celor din f” " ' ' " " '

Judecător, Judecătoria 
Chişinău, sediul Centru


