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I. Introducere 
 
1. Prin scrisoarea din 25 martie 2016, dl Alexandru Tănase, Președintele Curții 
Constituționale a Republicii Moldova, a solicitat Comisiei de la Veneția opinia Amicus Curiae 
referitoare la articolul 27 din Legea nr. 151 din 30 iulie 2015 cu privire la Agentul 
Guvernamental" (CDL-REF (2016)029, denumită în continuare "Legea nr. 151/2015"). 
 
2. Această solicitare a fost înaintată în contextul sesizării depuse la Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova de către un judecător din instanța de fond, în numele părților în procesul 
de judecată (în total șapte judecători) inițiat de către Ministerul Justiției în temeiul articolului 
27 din Legea nr. 151/2015 care reglementează dreptul de regres al statului, urmare a 
adoptării de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în aprilie 2014  a hotărârii 
împotriva Republicii Moldova.1 
 
3. În sesizarea adresată Curții Constituționale se solicită controlul constituționalității 
articolului 27 din Legea nr. 151/2015, care prevede răspunderea individuală (inclusiv cea a 
judecătorilor) pentru acțiunile sau omisiunile care au determinat sau au contribuit în mod 
considerabil la încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului (în continuare „CEDO”), 
constatate printr-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului (în continuare "CtEDO") 
sau care a impus soluționarea amiabilă a unei cauze aflată pe rolul CtEDO împotriva 
Republicii Moldova sau formularea unei declarații unilaterale a Guvernului Republicii 
Moldova.2 De asemenea, în sesizare se susține că, potrivit principiului independenței 
judecătorilor garantat de articolul 19 alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecătorului 
inexistența unei hotărâri a unei instanțe judecătorești naționale prin care să se constate 
vinovăția judecătorului determină o ingerință inadmisibilă în garanțiile procesuale ale 
acestuia. 
 
4. Comisiei de la Veneția i-au fost adresate următoarele întrebări: 
- Ar putea fi atras la răspundere individuală un judecător pentru hotărârile pronunțate la nivel 
național, care ulterior au fost contestate la CtEDO, iar în rezultat s-a constatat încălcarea 
Convenției de către un stat membru fie printr-o hotărâre, o soluționare amiabilă sau 
declarație unilaterală, fără ca vinovăția judecătorului să fie constatată de către o instanță 
națională; sau 
- Poate acest fapt să constituie o ingerință inadmisibilă în garanțiile procesuale ale 
judecătorilor, determinând astfel o încălcare a principiului independenței judecătorilor. 
 
Curtea Constituțională a formulat aceste întrebări în contextul legislației actuale și anterioare 
a Republicii Moldova cu privire la răspunderea judecătorilor. 
 
5. În vederea acordării unei asistențe Comisiei de la Veneția la acest aspect, Ministerul 
Justiției al Republicii Moldova a prezentat o notă explicativă care  conținea inclusiv referințe 
privind legislația națională relevantă. 
 
6. Proiectul Legii nr. 151/2015 a fost evaluat de către Consiliul Europei în luna iulie 2014 în 
conformitate cu standardele CEDO și bunele practici europene, la solicitarea Ministerului 
Justiției.3 În expertiza Consiliului Europei de la acel moment era inclusă mențiunea privind 

                                                           
1
 A se vedea cauza Radu c. Republicii Moldova, Hotărâre din 15 Aprilie 2015. Cererea nr. 50073/07, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142398 
2
 Articolul 27 

Dreptul de regres 
(1) Statul are dreptul de regres împotriva persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit semnificativ la 
încălcarea prevederilor Convenției care a fost constatată printr-o hotărâre sau a impus soluţionarea amiabilă a cauzei aflate pe 
rolul Curţii Europene ori formularea unei declarații unilaterale. 
(2) Sumele stabilite prin hotărârea sau decizia Curţii Europene, prin acordul de soluţionare amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curţii 
Europene sau prin declarația unilaterală se restituie în baza unei hotărâri judecătoreşti, proporţional vinovăţiei stabilite. 
(3) Ministerul Justiției este obligat să intenteze acțiunea în regres, dacă se întrunesc condițiile stabilite prin lege, în termen de 3 ani 
din ziua achitării sumelor stabilite prin hotărârea sau decizia Curții Europene ori prin acordul de soluționare pe cale amiabilă. 
3
 A se vedea Planul de acțiuni al Consiliul Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova, 2013-2016, 

Raport de Progrese, p. 17.  

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1& 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142398
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1&DocId=2344730&Usage=2
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lipsa de claritate în ceea ce privește conținutul și sfera de aplicare a articolului 27 din Legea 
nr. 151/2015: "În calitate de comentariu general, se constată că această prevedere [...] ar 
trebui să fie inclusă într-o lege privind răspunderea Statului pentru prejudicii, deoarece 
aceasta reglementează în primul rând aspecte distincte de cele ce țin de statutul Agentului, 
competențele sau atribuțiile acestuia. De asemenea, nu este foarte clar în privința căror 
"persoane", altele decât "funcționarii publici", pot fi aplicate aceste dispoziții, deoarece sfera 
de aplicare individuală a acestora nu este definită și poate fi nelimitată."4 
 
7. Dl Bartole, dl Hirschfeldt, dl Holmøyvik, dl Kūtris și dna McMorrow au acționat în calitate 
de raportori la elaborarea acestei opinii Amicus Curiae. 
 
8. Prezenta opinie Amicus Curiae se bazează pe traducerea neoficială în limba engleză a 
Legii nr. 151/2015. În textul opiniei sunt posibile anumite erori ca urmare a traducerii eronate 
sau inexacte. 
 
9. Prezenta opinie Amicus Curiae a fost elaborată în baza observațiilor raportorilor și a fost 
adoptată de către Comisia de la Veneția în cadrul celei de-a 107-a sesiuni plenare (Veneția, 
10-11 iunie 2016). 
 
II. Standardele și practicile europene 
 
10. Statele membre ale Consiliului Europei au obligația de a implementa CEDO la nivel 
național. CtEDO întreprinde acțiuni pe fond doar atunci când sunt întrunite criteriile de 
admisibilitate ale unei cereri în conformitate cu articolul 35 din Convenție, precum și în cazul 
în care cererea nu este în mod vădit nefondată. Statele membre, la implementarea 
prevederilor Convenției, pot să își păstreze tradițiile juridice atât timp cât acestea sunt în 
conformitate cu drepturile minime garantate de Convenție, astfel cum au fost interpretate de 
către CtEDO, sub rezerva unei marje de apreciere. În cazul în care într-o  hotărâre se 
constată anumite deficiențe sistemice, CtEDO poate  indica statului membru în cauză să 
introducă, să modifice sau să abroge o lege și, în mod excepțional, să întreprindă anumite 
acțiuni specifice.5 
 
11. Prin urmare, este important ca statele membre să examineze problemele și deficiențele 
constatate în sistemele lor judiciare naționale care nu permit aplicarea corespunzătoare și 
implementarea standardelor Convenției, precum și să remedieze  încălcările prevederilor 
Convenției. 
 
12. În acest scop, este esențială existența în statele membre a unui sistem judiciar funcțional 
care să contribuie la buna administrare a justiției. Protecția efectivă a drepturilor omului 
depinde, în ultima instanță, de buna administrare a justiției. Judecătorilor le revine un rol-
cheie în acest sens și, prin urmare, este extrem de important ca aceștia să fie competenți și 
să își exercite atribuțiile judiciare într-un mod corect, imparțial și independent, în vederea 
asigurării supremației legii. 
 
13. Independența puterii judecătorești este elementul cheie în ceea ce privește garantarea 
drepturilor și libertăților omului în conformitate cu legea și, prin urmare, nu reprezintă un scop 
în sine. Această  independență derivă din scopul de a asigura un proces echitabil în temeiul 
articolului 6 din Convenție, care impune instanțelor judecătorești condiția de a fi 
independente Acest lucru a fost, de asemenea, consacrat în termeni clari în articolul 3 din 
Recomandarea Comitetului de Miniștri adresată statelor membre cu privire la judecători: 
independența, eficiența și responsabilitățile (CM/Rec (2010)12): "Scopul independenţei, 

                                                                                                                                                                                         
DocId=2344730&Usage=2 
4
 Articolul 27.1 la momentul respectiv avea următorul conținut: "Statul are dreptul de regres individual împotriva persoanelor sau 

a funcționarilor publici ale căror acțiuni sau omisiuni, în mod intenționat sau din neglijență, au determinat sau au contribuit în 
mod semnificativ la anumite încălcări constatate de Curtea Europeană într-o anumită hotărâre sau a determinat soluționarea 
amiabilă sau formularea unei declarații unilaterale." 
A se vedea Capitolul V: Regres (pp.23-24) 
http://www.coe.md/images/stories/Articles/Expertises_and_reports/opinion_draft_organic_law_on_governmental_agent_en.pdf 
5
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Întrebări și răspunsuri pentru Avocați, CCBE 

http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_ECHR_lawyers_ENG.pdf și 
http://www.echr.coe.int/Documents/Anni_Book_Chapter05_ENG.pdf 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1&DocId=2344730&Usage=2
http://www.coe.md/images/stories/Articles/Expertises_and_reports/opinion_draft_organic_law_on_governmental_agent_en.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_ECHR_lawyers_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Anni_Book_Chapter05_ENG.pdf
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astfel cum este prevăzut în articolul 6 al Convenţiei, este de a garanta fiecărei persoane 
dreptul fundamental la o examinare echitabilă a cauzei sale în conformitate cu prevederile 
legale şi fără o influenţă nepotrivită." 
 
14. Independența judecătorească impune condiția ca judecătorii să fie protejați de influență 
externă din partea altor puteri ale statului și ca fiecare judecător să aibă libertatea 
profesională de a interpreta legea, de a evalua faptele și aprecia probele în fiecare caz 
individual. Prin urmare, deciziile eronate ar trebui să fie contestate prin intermediul căilor de 
atac și nu prin atragerea la răspundere individuală a judecătorilor.6  
 
15. Totuși, în acest context trebuie remarcat faptul că "[...] responsabilitatea limitată a 
judecătorilor și a Statului pentru prejudiciile cauzate în cadrul procedurilor judiciare și 
imunitatea acordată împotriva acțiunilor civile, în cazul în care există o pretenție în temeiul 
prevederilor materiale ale Convenţiei, poate  ridica o problemă în temeiul Convenției [...]."7 
 
16. Judecătorii nu sunt mai presus de lege. Prin urmare, prevederi privind aplicarea măsurilor 
disciplinare în privința judecătorilor se regăsesc în majoritatea sistemelor de drept europene, 
iar standardele europene recunosc necesitatea atragerii judecătorilor la răspundere pentru 
acțiunile lor prin intermediul instituțiilor răspunderii disciplinare, civile sau chiar penale. 
 
17. Țările europene care reglementează răspunderea personală a judecătorilor, de exemplu 
Bulgaria8,  Republica Cehă,9 Germania10, Italia,11 Norvegia,12 Serbia, 13 Spania (până în 
octombrie 2015)14 sau Suedia15 stabilesc, printre altele, obligația de constatare a vinovăției 
judecătorului.16 
 
18. Independența judecătorilor în procesul de aplicare a legii poate fi protejată prin 
asigurarea imunității funcționale a judecătorilor pentru acțiunile comise în cadrul exercitării 
atribuțiilor judiciare.17 Judecătorii nu ar trebui să fie supuși răspunderii individuale pentru 
modul în care își exercită funcția judiciară, cu excepția cazurilor de rea-voință sau, cel puțin, 
de neglijență gravă. 
 
19. De menționat că, în ceea ce privește răspunderea judecătorilor în legătură cu adoptarea 
unei hotărâri de către CtEDO, asigurarea conformității cu jurisprudența Curții poate fi o 
sarcină dificilă. CtEDO privește în mod constant Convenția ca pe un instrument viu care 

trebuie să fie interpretat în lumina circumstanțelor actuale.18 Conform doctrinei CtEDO privind 

instrumentul viu, este posibil ca instanțele naționale periodic să întâmpine dificultăți în ceea 
ce privește prezicerea modului în care Curtea va soluționa cazul înaintat pentru examinarea. 
Problema juridică contestată poate, de asemenea, prezenta o noutate sau particularități ce 

                                                           
6
 CM/Rec (2010) 12, articolul 70. 

7
 Cauza Gryaznov c. Rusiei, cererea nr. 19673/03, 12 iunie 2012. 

8
 Constituția Bulgariei în articolul 132 (modificat în 2003) prevede că judecătorii, procurorii și judecătorii de instrucție nu răspund 

civil sau penal pentru acțiunile lor sau pentru actele emise de ei, cu excepția cazului în care actul săvârșit constituie o infracțiune 
comisă cu intenție; a se vedea, de asemenea, Secțiunea 9 (1) din Legea din 1988 cu privire responsabilitatea statului și a 
autorităților locale pentru prejudiciile cauzate (modificată în 2003). 
9
 A se vedea Legea nr. 82/1998 Coll., privind responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate în exercitarea puterii publice printr-o 

decizie sau printr-un act oficial eronat, §§ 16-18, în special §17 (2) (judecători). Se aplică foarte rar. 
10

 În privința judecătorilor, articolul 34 (privind răspunderea pentru neglijența în serviciu) din Legea Fundamentală a Republicii 
Federale Germania se aplică în combinație cu Secțiunea 839 (II) din Codul Civil german privind răspunderea în caz de încălcare a 
obligațiilor de serviciu. 
11

 În conformitate cu Legea nr. 234/2012, Statul are dreptul la despăgubiri financiare din partea regiunilor, provinciilor și a altor 
autorități publice responsabile în temeiul legii constituționale naționale pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene (a se vedea 
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-civil-liability-of-judges/). Totuși, articolul 43 (10) din această lege extinde dreptul la 
despăgubiri și în privința încălcărilor CEDO, însă această prevedere este foarte rar aplicată. 
12

 A se vedea Legea privind instanțele judecătorești din 1915 (modificată ultima dată în 2007), articolul 200 privind răspunderea 
pentru actele comise cu neglijență sau care sunt necorespunzătoare din alte motive în cadrul, inter alia, procedurilor judiciare.  
13

 A se vedea Legea cu privire la modificarea Legii cu privire la judecători (în vigoare din 21 noiembrie 2013), articolul 6. 
14

 În octombrie 2015, Spania a abrogat o lege care prevedea posibilitatea răspunderii personale a judecătorilor, a se vedea 
SG/Inf(2016)3rev.  Provocările față de independența și imparțialitatea judecătorilor în statele membre ale Consiliului Europei. 

http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/textes/SGInf(2016)3rev%20Challenges%20for%20judicial%20independence%20and%2 
0impartiality.asp 
15

 A se vedea Legea privind răspunderea delictuala din 1972 care conține dispozițiile generale (cap. 4 alin. 1) privind răspunderea 
și căile de atac. 
16

 A se vedea, de asemenea, Avizul nr. 3 al CCJE, punctul 56. 
17

 A se vedea Raportul privind independența sistemului judiciar Partea I: Independența Judecătorilor, punctul 61. 
18

 A se vedea, cu referire la mai multe autorități, Tyrer c. Regatului Unit, cererea nr. 5856/72, 25 aprilie 1978 § 31, Seria A nr. 26. 

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-civil-liability-of-judges/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/italy-civil-liability-of-judges/
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/textes/SGInf(2016)3rev%20Challenges%20for%20judicial%20independence%20and%20impartiality.asp
http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/ccje/textes/SGInf(2016)3rev%20Challenges%20for%20judicial%20independence%20and%20impartiality.asp
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țin de o anumită jurisdicție, astfel încât jurisprudența existentă a CtEDO nu poate oferi 
judecătorului național reguli generale de interpretare pe care să le urmeze. Jurisprudența 
CtEDO poate fi mai mult sau mai puțin stabilă sau se poate afla în dezvoltare, în funcție de 
problematică și drepturile invocate. 
 
20. Principala problemă în cazul de față constituie modul în care trebuie abordate solicitările 
pentru o responsabilitate mai mare a  judecătorilor, protejând în același timp principiul 
fundamental al independenței justiției. 
 
21. Articolul 66 din Recomandarea CM/Rec (2010)12, menționată mai sus, echilibrează 
independența și răspunderea judecătorului în felul următor: "Nu poate fi antrenată 
răspunderea civilă sau disciplinară a unui judecător pentru modul în care interpretează legea, 
evaluează faptele sau apreciază probele, cu excepţia cazurilor de rea-credinţă şi neglijenţă 
gravă". 
 
22. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), în Avizul nr. 18 privind poziţia 
puterii judecătoreşti şi raporturile cu celelalte puteri ale statului într-o democraţie modernă, 
de asemenea a susținut în mod constant că: "sarcinile de interpretare a legii, de analizare a 
probelor şi de evaluare a faptelor, îndeplinite de un judecător pentru a soluţiona cazurile nu 
trebuie să atragă după sine răspunderea civilă sau disciplinară a judecătorului, decât în 
cazuri de rea credinţă, omisiune intenționată sau de neglijenţă gravă" (evidențiere 
adăugată). CCJE a abordat cu precauție acest aspect în Avizul nr. 3 (2002), în care susține 
introducerea în legislație a prevederilor care să permită, pe de o parte, acțiunea în regres a 
Statului împotriva unui judecător în cazul în care comportamentul necorespunzător al 
acestuia a fost stabilit în cadrul unor proceduri penale sau disciplinare, însă, pe de altă parte, 
doar în caz de înșelăciune deliberată  sau neglijență gravă.19 
 
23. Același punct de vedere îl exprimă și Comisia de la Veneția în Raportul său privind 
independența sistemului judecătoresc, Partea I: Independența judecătorilor,20 precum și în 
opiniile sale individuale. De exemplu, în Avizul cu privire la proiectele de modificare a legilor 
privind sistemul judiciar din Serbia (2013), Comisia de la Veneția s-a expus în favoarea 
modificărilor legislației privind sistemul judiciar care prevedeau răspunderea judecătorilor 
(compensarea prejudiciilor), dar a menționat necesitatea includerii condiției potrivit căreia  
prejudiciul "a fost cauzat cu intenție sau din neglijență maximă".21 În punctul 22 din Aviz este 
stipulat că: "Poate fi avansat argumentul potrivit căruia, atunci când jurisprudența 
internațională este bine stabilită, se așteaptă ca judecătorul să țină cont de ea. Cu toate 
acestea, faptul că un judecător a ales din propria inițiativă să nu urmeze standardele stabilite, 
nu ar trebui să constituie, în sine, un motiv pentru atragerea  acestuia la răspundere 
personală. [...] În cele din urmă, este foarte important ca aspectele ce țin de răspunderea 
personală a judecătorilor să fie constatate de instanțele naționale, dar acest fapt ar trebui să 
fie permis numai în temeiul unor criterii și proceduri care să fie clar stabilite în lege." 
 
24. În Opinia sa privind legile și răspunderea disciplinară și evaluarea judecătorilor din "Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei" (2015), Comisia de la Veneția a afirmat că este posibil să 
se denote "o lipsă evidentă de profesionalism" numai în caz de "rezistență insistentă 
împotriva unei practici consolidate care să determine soluții distincte repetate în cazuri în 
care există deja o jurisprudență clară și bine stabilită".22 
 
25. Prin urmare, tendința generală este în favoarea admiterii răspunderii judecătorilor, dar 
numai în prezența unei stări mentale de culpabilitate a judecătorului (intenție sau neglijență 

                                                           
19

 A se vedea Avizul CCJE nr.3 (2002) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind 
imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi 
imparţialităţii, punctul 56. 
20

 Comisia de la Veneția, Raport privind independența sistemului judecătoresc Partea I: Independența Judecătorilor, CDL-
AD(2010)004, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)004-e, punctele 59-61. 
21

 A se vedea Comisia de la Veneția, Aviz cu privire la proiectele de amendamente la legile privind sistemul judiciar a Serbiei, 
CDL-AD(2013)005, punctul 20, dar, de asemenea, punctele 17-23, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)005-e, 
22

 A se vedea Comisia de la Veneția, Aviz cu privire la legile și răspunderea disciplinară și evaluarea judecătorilor din "Fosta Fosta 
Republică Iugoslavă a Macedoniei", (CDL-AD(2015)042), punctul 47, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e, 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)004-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2013)005-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2015)042-e
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gravă). Așadar, în ceea ce privește răspunderea judecătorilor determinată de o hotărâre de 
condamnare a statului adoptată de CtEDO, este necesar ca intenția sau neglijența gravă a 
judecătorilor să fie demonstrată, această responsabilitate nu poate fi întemeiată doar pe 
simplul fapt al adoptării unei hotărâri de CtEDO. 
 
III. Analiza legislației relevante a Republicii Moldova 
 
A. Observații generale  
 
1. Context 
 
26. Dreptul Statului de a înainta acțiuni în regres a existat în Republica Moldova înainte de 
adoptarea Legii nr. 151/2015, în temeiul articolului 17 din Legea cu privire la Agentul 
Guvernamental nr. 383 din 18 octombrie 2004. Articolul 17 prevedea că Statul avea dreptul 
de regres împotriva persoanelor a căror activitate, cu intenţie sau din culpă gravă, a constituit 
temei pentru adoptarea unei hotărârii de condamnare de către CtEDO sau a condus la 
soluționarea  amiabilă a cauzei (nu se făcea referire la declarații unilaterale),23 iar acest fapt 
se întemeia pe o hotărâre judecătorească națională.24 La acel moment, Agentul 
guvernamental informa despre acest fapt Procurorul General şi Consiliul Superior al 
Magistraturii (CSM). Acest tip de acțiuni în regres era înaintat de către Procurorul General 
(nu de Ministerul Justiției, așa cum este reglementat în prezent prin Legea nr. 151/2015) și 
numai cu acordul CSM. Întreaga procedură a fost aspru criticată de CSM pe motiv că ar 
încălca independența judecătorilor. 
 
27. Prin urmare, precedenta Lege cu privire la Agentul guvernamental prevedea necesitatea 
constatării vinovăției individuale de către o instanță de judecată. Comisia de la Veneția nu 
cunoaște din ce motive această condiție a fost exclusă din articolul 27 al Legii nr. 151/2015. 
 
28. Legea cu privire la statutul judecătorului (1995) stabilește  în articolul 22 că judecătorului 
îi este imputabilă o abatere disciplinară atunci când acesta a aplicat neuniform legislaţia 
intenţionat sau din neglijenţă gravă. De exemplu, articolul 15 alin.(3) din această Lege 
prevede următoarele: "Neîndeplinirea de către judecător a obligaţiilor sale atrage 
răspunderea prevăzută de prezenta lege.". De asemenea, articolul 19.3 din Legea în cauză 
stabilește că "judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru opinia sa exprimată în 
înfăptuirea justiţiei şi pentru hotărârea pronunţată dacă nu va fi stabilită, prin sentinţă 
definitivă, vinovăţia lui de abuz criminal" (evidențiere adăugată). Legea dată nu a fost 
abrogată prin Legea nr. 151/2015. În temeiul articolului 19 alin.(3) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului, judecătorilor li se garantează imunitatea funcțională prin limitarea 
răspunderii lor la abuz criminal și prin instituirea condiției ca vinovăția individuală să fie 
constatată printr-o sentință definitivă a instanței de judecată. O astfel de limitare a 
răspunderii judecătorilor este similară cu cea care se regăsește în standardele europene 
menționate mai sus, iar articolul19 alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecătorului 
corespunde acestor standarde. 
 
29. Într-un context mai larg, o altă sursă relevantă o constituie Codul Civil al Republicii 
Moldova (2002), care stabilește reglementări generale cu privire la acțiunea în regres. 

                                                           
23

 Chiar dacă înainte de adoptarea Legii nr. 151/2015 cadrul legislativ al Republicii Moldova nu prevedea acțiuni în regres din 
partea Statului în cazul unei declarații unilaterale a Guvernului în fața CtEDO, o astfel de declarație unilaterală putea fi introdusă 
înainte ca reglementarea amiabilă să fie declarată nereușită și în cazul în care Guvernul pârât ar fi recunoscut că a existat o 
încălcare a CEDO și s-ar fi obligat să repare prejudiciul cauzat reclamantului. La nivel național, declarația unilaterală a Guvernului 
într-o cauză aflată pe rolul CtEDO împotriva Republicii Moldova, în cele din urmă, a avut aceleași rezultate ca și soluționarea 
amiabilă. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în pofida faptului că CtEDO a acceptat declarațiile unilaterale făcute de 
Guvernul pârât în urma cărora cererea pendinte este scoasă de pe rol în temeiul articolului 37.1 din CEDO, declarații unilaterale 
au fost introduse în Regulamentul Curții abia la data de 2 aprilie 2012 (articolul 62A). 
24

 Articolul 17 din Legea cu privire la Agentul Guvernamental nr. 353 din 18 octombrie 2004, care a fost abrogată, prevedea 
următoarele: 
"Articolul 17 - (1) Statul are drept de regres împotriva persoanelor a căror activitate, cu intenţie sau din culpă gravă, a constituit 
temei pentru adoptarea hotărârii privind plata obligatorie a sumelor stabilite prin hotărâre a Curţii sau prin acord de soluţionare pe 
cale amiabilă a cauzei. 
(2) Sumele stabilite prin hotărâre a Curţii sau prin acord de soluţionare pe cale amiabilă a cauzei se restituie integral, în baza unei 
hotărâri judecătoreşti, de către persoanele care, cu intenţie sau din culpă gravă, au condiţionat achitarea obligatorie a acestor 
sume de către Republica Moldova." (evidențiere adăugată). 
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Articolul 1415 alin.(2) stabilește că "Statul, în cazul reparării prejudiciului în temeiul art.1405, 
are drept de regres faţă de persoana cu funcţie de răspundere din organele de urmărire 
penală, procuratură sau instanţă judecătorească dacă vinovăţia lor este constatată prin 
sentinţă judecătorească" (evidențierea adăugată). La fel și în acest caz vinovăția persoanei 
urmează a fi constatată printr-o "sentință judecătorească". Deși reprezintă o acțiune civilă, 
inițierea acesteia este aparent condiționată de o condamnare penală anterioară a 
judecătorului pentru anumite acțiuni ilegale stabilite de articolul 1405 din Codul Civil. 
 
30. Cu toate acestea, textul articolului 1405 din Codul civil stârnește unele probleme și 
neclarități, deoarece "sentințele" nu rezultă neapărat din constatarea vinovăției și textul legii 
nu oferă nici o îndrumare referitor la care "sentință" se are în vedere ca fiind de natură să 
declanșeze o acțiune în regres. Termenul de "sentință" judiciară ar fi putut fi tradus incorect   
iar o traducere mai exactă a acestui termen ar putea fi "constatare" judiciară. 
 
2. Evoluții recente 
 
31. Consiliul Europei, începând cu luna martie a anului 2014, și-a concentrat acțiunile sale în 
Republica Moldova asupra problemelor majore și a deficiențelor din sistemul judiciar al 
Republicii Moldova care împiedică aplicarea corespunzătoare și implementarea standardelor 
Convenției.25 
 
32. La începutul anului 2015 noul Guvern al Republicii Moldova a anunțat intenția de a 
întreprinde reforme ample, iar unul dintre aspectele pe care intenționează să se concentreze 
este evitarea condamnărilor Republicii Moldova la CtEDO. Se pare că anume acest fapt  a 
determinat introducerea articolului 27 în Legea nr. 151/201526 care a fost adoptată de 
Parlamentul Republicii Moldova la 30 iulie 2015 și a intrat în vigoare la 21 august 2015. 
 
33. Dispoziția cu privire la regres din articolul 27 al Legii nr. 151/2015 extinde răspunderea 
judecătorilor față de limitele stabilite la articolul 19 alin.(3) din Legea cu privire la statutul 
judecătorului (1995). Acțiunile în regres pot fi inițiate împotriva oricăror "persoane", inclusiv 
judecători, ale căror "acțiuni sau omisiuni au condus sau a contribuit în mod semnificativ " la 
încălcarea CEDO (articolul 27 alin.(1)). Aparent aceste criterii de răspundere reprezintă  o 
formalitate pentru inițierea unei acțiuni în regres, deoarece acestea nu prevăd cerința de a fi 
constatată vinovăția individuală. Mai mult decât atât, în conformitate cu articolul 27 alin.(3), 
Ministerul Justiției trebuie să inițieze acțiunea în regres în cazul în care aceste condiții sunt 
îndeplinite. Prevederea de la articolul 27 alin.(2) cu referire la "decizia judecătorească, 
proporțional cu gradul de vinovăție" se referă la cuantumul, adică suma care urmează a fi 
returnată de către persoană și nu la temeiurile pentru existența răspunderii individuale. 
 
34. Cu toate acestea, este evident faptul că articolul 27, dat fiind faptul că implică existența 
vinovăției, nu se limitează doar la cuantumul care stabilește criteriul potrivit căruia sumele 
urmează a fi returnate proporțional cu gradul de răspundere constatat. Acest fapt denotă 
necesitatea evaluării vinovăției judecătorului, ceea ce duce la concluzia că regresul ar putea 
fi inițiat doar în temeiul unei constatări judiciare speciale a legăturii între hotărârea CtEDO 
(sau soluționarea pe cale amiabilă sau declarația unilaterală formulată de către Stat) și 
acțiunile "persoanelor" vizate. 
 
35. Articolul 27 din Legea nr. 151/2015 este totuși incomplet, deoarece nu reglementează în 
mod direct intenția sau neglijență. Dar se prea poate că articolul 27 se intenționează a fi 
aplicat în coroborare cu articolul 25 alin.(2) pentru a pune în aplicare răspunderea 
individuală, care cere ca "vinovăția și responsabilitatea persoanelor fizice",  probabil inclusiv 
și a judecătorilor, să fie stabilită în fiecare caz în parte de către autoritățile competente să 
adopte decizii privind răspunderea penală, administrativă, disciplinară și civilă. Totuși nu 

                                                           
25

 A se vedea GR-DEM(2015)27 final (03 februarie 2016), Planul de Acțiuni al Consiliului Europei pentru susținerea reformelor 
democratice în Republica Moldova, 2013-2016, Documentul privind Raportul de progrese elaborat de către Biroul Direcției 
Generale Programe, p . 17.  
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1&DocI 
d=2344730&Usage=2 
26

 Optimizarea activității Agentului guvernamental al Republicii Moldovei (9 aprilie 2015), http://www.gov.md/en/content/moldovan- 
governmental-agents-activity-be-optimised  

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1&DocId=2344730&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2884852&SecMode=1&DocId=2344730&Usage=2
http://www.gov.md/en/content/moldovan-governmental-agents-activity-be-optimised
http://www.gov.md/en/content/moldovan-governmental-agents-activity-be-optimised
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există nici o explicație în ceea ce privește autoritatea la care se referă prevederea 
respectivă, iar articolul 25 alin.(2) face referire doar la "autoritățile competente în conformitate 
cu legea", fără să indice care lege anume. 
 
36. De asemenea, nu este clar în ce mod articolul 25, dacă acest lucru este aplicabil, se 
referă la acțiunea în regres prevăzută în articolul 27, întrucât acest aspect nu este explicat în 
lege. Conform comentariilor Ministerului Justiției acordate raportorilor pentru prezenta opinie 
Amicus Curiae , acțiunea în regres împotriva celor șapte judecători se referă doar la condițiile 
prevăzute în articolul 27 alin.(3) din Legea 151/2015. 
 
37. Dacă ar fi să concluzionăm că articolul 27 ar putea fi aplicat separat și astfel ar permite 
expres statului să inițieze o acțiune în regres pentru prejudiciile cauzate prin comportamentul 
unui judecător, faptul că această prevedere este incompletă constituie o problemă gravă. 
Lipsește modul de stabilire a vinovăției, fapt care aparent permite ca în privința unui 
judecător să fie inițiată o acțiune în regres pentru simplul motiv al existenței unei hotărâri a 
CtEDO, prin care s-a constatat o încălcare a Convenției. Însă în conformitate cu standardele 
europene în materie, răspunderea judecătorilor nu poate fi întemeiată legitim doar pe 
existența hotărârii CtEDO, chiar dacă CtEDO a constatat o încălcare a CEDO. 
 
38. Comisia de la Veneția și OSCE / ODIHR au indicat clar într-o Opinie comună din 2014, 
că "este esențială asigurarea exercitării de către judecători  a atribuțiilor funcționale în mod 
corespunzător, fără ca independența acestora să fie compromisă de teama pornirii urmăririi 
penale sau intentării acțiunilor civile de către o parte vătămată, inclusiv de către autoritățile 
statului".27 În această Opinie, protecția judecătorilor împotriva răspunderii pentru deciziile 
adoptate este considerată a fi "o consecință esențială a independenței judiciare și apare ca o 
imunitate funcțională".28 
 
39. După cum este indicat în Raportul privind statul de drept (2016), faptele care se 
sancționează disciplinar și consecințele juridice ale acestora trebuie să fie stabilite în mod 
clar în lege. Sistemul disciplinar trebuie să se conformeze cerințelor privind egalitatea 
procedurală prin intermediul unui proces echitabil și prin posibilitatea utilizării căilor de atac.29 
 
40. Prin urmare, în cazul în care legiuitorul intenționează să introducă dispoziții legale privind 
răspunderea judecătorilor pentru deciziile adoptate, acesta nu poate stabili ca obligația de a 
compensa prejudiciile care rezultă din comportamentul judecătorilor să se întemeieze doar 
pe faptul constatării unei încălcări a CEDO de către CtEDO. Legiuitorul trebuie să 
reglementeze o nouă procedură care să urmărească stabilirea vinovăției judecătorului în 
cauză. 
 

41. CtEDO stabilește doar responsabilitatea Statului pârât. Nu putem susține sau presupune 
în mod rezonabil că obiectivul principal al CtEDO în procesul de examinare a cererii unui 
reclamant ar fi centrat pe evaluarea, determinarea cantitativă și revizuirea naturii sau gradului 
de vinovăție (abuz criminal sau intenție criminală sau neglijență gravă) a fiecărui dintre acei 
judecători ale căror hotărâri adoptate la nivel național au fost atacate la CtEDO. Acest  aspect 
trebuie să constituie obiectul unei proceduri judiciare separate la nivel național. 
 
42.Trebuie să se rețină faptul că litigiul adus în fața CtEDO nu are în vedere urmărirea penală 
a judecătorilor implicați în soluționarea cauzei la nivel național. Prin urmare, chiar și în cazul 
existenței unei constatări a acelei instanțe în favoarea reclamantului (inclusiv constatarea unei 
încălcări), aceasta nu ar corespunde în esență standardelor necesare pentru a constata 
vinovăția persoanei, deoarece cauza nu este încadrată procedural ca fiind o urmărire penală a 
încălcărilor comise de acea persoană sau de judecător. 
 
43. Acțiunea în regres în temeiul articolului 27 din Legea nr. 151/2015 este încredințată 

                                                           
27

 A se vedea Comisia de la Veneția - OSCE / ODIHR, Avizul comun privind proiectul de modificare a cadrului legal privind 
răspunderea disciplinară a judecătorilor din Republica Kîrgîzstan (CDL-AD(2014)018), punctul 37, 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)018-e 
28

 Ibidem 
29

A se vedea Comisia de la Veneția, Raportul privind statul de drept (CDL-AD(2016)007), punctul 78 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)018-e
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e
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statului și, în special, Ministerului Justiției. Cu toate acestea, această acțiune și procedura 
care urmează a fi desfășurată  sunt eficiente doar dacă au drept scop examinarea 
comportamentului judecătorului vizat și nu se limitează la simpla constatare a unei încălcări a 
Convenției de către CtEDO. 
 
44. Aparent articolul 27 impune asupra judecătorilor naționali responsabilitatea de a-și  
conforma deciziile adoptate cu prevederile Convenției. Această responsabilitate este 
condiționată de o decizie ulterioară a CtEDO, de soluționarea amiabilă de către stat a unei 
cauze aflate pe rolul CtEDO sau chiar de formularea unei declarații unilaterale de către stat 
într-un astfel de caz. Se pare că nu există nici o cerință care să se refere la vinovăția 
individuală pentru modul în care judecătorul a aplicat legea în conformitate cu standardele 
profesionale stabilite de lege, cum ar fi articolul 15 din Legea cu privire la statutul 
judecătorului. 
 
45. La 27 ianuarie 2016 Ministerul Justiției a anunțat pe site-ul său oficial faptul că au fost 
inițiate acțiuni în regres în privința a 37 de persoane (judecători, procurori și alți funcționari) 
în temeiul Legii nr. 151/2015. Aceste persoane ar urma să compenseze statului Republicii 
Moldova prejudiciul moral și material suportat pentru remedierea drepturilor încălcate ale 
cetățenilor și agenților economici.30 
 
46. Au mai avut loc și alte evoluții în ceea ce privește sistemul judiciar din Moldova. Printre 
acestea se numără elaborarea a două proiecte de lege de modificare a Constituției în scopul 
consolidării independenței, imparțialității și transparenței sistemului judiciar, care au fost 
aprobate de Cabinetul de miniștri la 6 aprilie 2016. Aceste modificări au vizat numirea 
judecătorilor în funcție pe un mandat inițial de cinci ani, precum și procedura de selectare a 
judecătorilor de Curtea Supremă de Justiție. Potrivit noilor reglementări, judecătorii Curții 
Supreme de Justiție vor fi desemnați de către Șeful statului, la propunerea CSM. În rezultatul 
modificărilor propuse, judecătorii vor avea doar imunitate funcțională. Aceste modificări au 
fost introduse în conformitate cu Planul național de acțiuni privind implementarea Acordului 
de Asociere RM-UE și Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016.31 
 
3. Reglementarea răspunderii judecătorilor în  Constituție  
 
47. Într-un stat de drept, principiul independenței sistemului judecătoresc implică mai multe 
garanții care sunt vitale pentru independența judiciară instituțională și individuală, fără de 
care ar fi imposibilă funcționarea eficientă și imparțială a instanțelor judecătorești. 
 
48. Constituția Republicii Moldova conține lacune în ceea ce privește reglementarea 
statutului judecătorilor, întrucât nu prevede expres garanțiile independenței judecătorilor. 
Exemple similare se regăsesc și în constituțiile altor state europene.32 În unele state, 
Constituția acordă expres legislativului dreptul de a reglementa statutul judecătorului,33 în 
timp ce în alte constituții se conțin prevederi extensive și precise privind garanțiile de 
independență a judecătorilor și sfera de aplicare a acestora. 
 
49. Deși actele internaționale (inclusiv Raportul Comisiei de la Veneția privind independența 
sistemului judiciar) afirmă că "principiile de bază menite să asigure independența sistemului 
judecătoresc ar trebui să fie inserate în Constituție sau în texte echivalente",34  nici una din 
aceste metode nu pare a fi oportună. 
 
50. Dat fiind faptul că articolul 27 din Legea nr. 151/2015 a fost contestat în sensul 
corespunderii cu articolul 116 din Constituția Republicii Moldova, anume această dispoziție 
urmează a fi examinată. Articolul 116 alin.(1) din Constituția Republicii Moldova prevede că 
judecătorii instanțelor judecătorești sunt "independenți", și prevede, în continuare, la articolul 

                                                           
30

Vezi Link 1: http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2883; 
    Link 2: http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2995 
31

 A se vedea http://www.gov.md/en/content/moldovan-government-approves-constitutional-amendments-enforce-justice-reform 
32

 Constituția Republicii Cehe, Constituția Republicii Lituania, Constituția Republicii Letonia, Constituția Regatului Spaniei. 
33

 Constituția Republicii Italiene, Constituția Republicii Croația (în ceea ce privește imunitatea). 
34

 Comisia de la Veneția, Raportul privind independența sistemului judiciar Partea I: Independența Judecătorilor, CDL-
AD(2010)004. 

http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2883
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2995
http://www.gov.md/en/content/moldovan-government-approves-constitutional-amendments-enforce-justice-reform
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116 alin.(6) că "sancționarea judecătorilor" se face "în conformitate cu legea". Sancționarea 
judecătorilor, inclusiv responsabilizarea judecătorilor în cadrul acțiunilor în regres, poate fi 
compatibilă cu principiul constituțional al independenței judecătorilor doar dacă este 
efectuată în conformitate cu legea. 
 
51. Cu toate acestea, responsabilizarea judecătorilor pentru aplicarea CEDO, fără aprecierea 
vinovăției individuale, poate avea un impact asupra obligației constituționale de imparțialitate 
a judecătorului (articolul 116 alin. (1) din Constituție). În acest mod s-ar ajunge în situația 
când judecătorii moldoveni,  în vederea evitării unei acțiuni în regres pentru încălcarea 
Convenției, vor interpreta în mod constant legea în favoarea unei anumite părți, chiar și 
atunci când o examinare obiectivă a litigiului ar putea implica, sau chiar ar necesita, 
adoptarea unei soluții distincte. 
 
52. Dat fiind faptul că Constituția este mai presus de toate celelalte legi conform principiului 
lex superior, Articolul 116, prin urmare, reprezintă o dispoziție legală imperativă. 
 
53. Nici o prevedere legală nu poate fi interpretată separat, fără a lua în considerare sistemul 
legislativ din care face parte. Ceea ce la prima vedere pare să fie o lacună sau 
neconcordanță a legii poate fi remediată prin alte legi, sau, în anumite sisteme juridice, prin 
jurisprudență. Pentru a interpreta în mod corespunzător dispozițiile articolului 27 din Legea 
nr. 151/2015 prin prisma standardelor europene privind independența judecătorilor, aceste 
prevederi trebuie examinate mai întâi în contextul său legislativ mai larg. 
 
54. În continuare, în această opinie Amicus Curiae se va examina interacțiunea dintre Legea 
nr. 151/2015 și alte legi relevante. Comisia de la Veneția recunoaște că aprecierea 
constituționalității sau aplicabilității articolului 27 din Legea nr. 151/2015 depășește obiectivul 
acestei opinii Amicus Curiae. În plus, Comisia de la Veneția nu dispune de competența și de 
informația relevantă privind legislația completă a Republicii Moldova pentru a oferi o analiză 
exhaustivă a problemei în cauză. Comisia de la Veneția recunoaște faptul că Curtea 
Constituțională a Republicii Moldova este cea care va decide definitiv cu privire la 
interpretarea obligatorie a Constituției Republicii Moldova și compatibilitatea legislației sale 
naționale. În prezenta opinie Amicus Curiae se va examina în continuare contextul legislativ 
al articolului 27 din Legea nr.151/2015. 
 
4. Contextul legislativ 
 
55. Articolele 15 alin.(3), 19 alin.(3) și 21-23 din Legea cu privire la statutul judecătorului 
(1995), precum și articolul 27 din Legea nr. 151/2015 și articolul 1415 din Codul civil (2002),  
aparent reglementează răspunderea judecătorilor. Care este corelația dintre aceste 
prevederi? 
 
56. Toate aceste trei acte normative ar putea fi considerate legi organice în temeiul articolului 
72 din Constituție și pot fi analizate în mod util în conformitate cu principiile Europene 
comune lex generalis, lex specialis și lex posterior. 
 
57. Articolul 1415 alin.(2) din Codul civil se aplică în privința "persoanelor cu funcţie de 
răspundere din organele de urmărire penală, procuratură sau instanţă judecătorească", un 
termen care se referă inclusiv la judecători, însă articolul 15 alin.(3) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului prevede că, în cazul în care un judecător nu respectă obligația sa, el/ea 
va fi tras la răspundere în temeiul prezentei legi. Această formulare pare să includă 
răspunderea civilă, iar acțiunea în regres este o acțiune civilă. 
 
58. Legea cu privire la statutul judecătorului (1995) nu era modificată la momentul intrării în 
vigoare a Codului civil (2002). S-ar putea argumenta că, potrivit lex posterior, prevederea din 
Codul civil are întâietate, dar, potrivit lex specialis, prevederea din Legea cu privire la statutul 
judecătorului se aplică în mod prioritar. 
 
59. Articolul 27 din Legea nr. 151/2015 utilizează termenul "persoane", care poate include și 
judecătorii. Avea oare legiuitorul intenția să includă răspunderea autorului inițial al încălcării, 
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precum și a altor persoane care nu au remediat situația, dar care au fost capabili și au avut 
obligația de a face acest lucru (sau este vorba de un simplă legătură de cauzalitate, în care 
ultima persoană care a acționat sau a omis să acționeze, este responsabilă)? Acest aspect, 
de asemenea, nu este foarte clar. 
 
60. Deși aparent face parte din dreptul administrativ, Legea nr. 151/2015 conține elemente 
de drept civil care sunt aplicabile în conformitate sau în paralel cu prevederile Codului civil. 
 
61. Raportul dintre Legea nr. 151/2015 și Legea cu privire la statutul judecătorilor (1995) este 
important. Potrivit lex posterior, prevederile Legii nr. 151/2015 au prioritate. Dar, s-ar putea 
susține că, potrivit lex specialis, prevederile Legii cu privire la statutul judecătorului (articolul 
15 alin.(3), în coroborare cu articolul 19 alin.(3)) au prioritate - articolul 19 alin.(3) limitează 
răspunderea doar pentru cazurile în care judecătorul este declarat vinovat de abuz criminal 
printr-o sentință definitivă. Conform sferei de aplicare și al conținutului, această Lege aparent 
constituie legea specială a judecătorilor care reglementează exercitarea atribuțiilor lor 
jurisdicționale. 
 
62. În plus, articolul 15 alin.(3) din Legea cu privire la statutul judecătorului prevede în mod 
clar că răspunderea judecătorilor trebuie să fie reglementată de prezenta lege: 
"Neîndeplinirea de către judecător a obligaţiilor sale atrage răspunderea prevăzută de 
prezenta lege" (evidențierea adăugată). Textul stabilește clar că Legea cu privire la statutul 
judecătorului este destinată anume pentru reglementarea răspunderii judecătorilor. Mai mult 
decât atât, printre obligațiile enumerate în articolul 15 alin.(1) se regăsește "c) ... să asigure 
interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei". Această prevedere indică faptul că Legea în 
cauză a fost adoptată în vederea reglementării situațiilor de aplicare eronată a legii, în cazul 
de față, a CEDO. Temeiurile, limitele și procedurile ce țin de răspunderea disciplinară sunt 
reglementate în continuare în articolele 21-23. Conform traducerii oferite a acestei Legi, la 
articolul 21 a existat o prevedere referitoare la răspunderea patrimonială, dar aceasta a fost 
abrogată în 2012. 
 
63. Dispozițiile finale și tranzitorii ale Legii nr. 151/2015 nu conțin nici o prevedere care să 
indice asupra priorității acesteia față de reglementările speciale cu privire la judecători din 
Legea cu privire la statutul judecătorului. Dimpotrivă, se pare că articolul 30 alin.(3) prevede 
că legislația care vine în contradicție cu această lege urmează a fi modificată astfel încât 
prevederile Legii nr. 151/2015 să fie prioritare. 
 
64. Reglementarea răspunderii judecătorilor în diferite instrumente juridice, fie că sunt 
generale sau speciale, nu este o problemă în sine. Ea devine o problemă doar în cazul în 
diferite prevederi care reglementează aceeași chestiune vin în contradicție, în cazul de față, 
prin aplicarea unor standarde distincte cu privire la răspundere. Faptul că Legea nr. 
151/2015 pare să permită o acțiune în regres fără constatarea vinovăției individuale printr-o 
sentință definitivă, acest fapt poate afecta imunitatea funcțională a judecătorilor, așa cum 
aceasta este prevăzută în Legea cu privire la statutul judecătorului. 
 
65. Această analiză formală poate indica punctele slabe și o lipsă de claritate ale unor 
prevederi diferite din legislația moldovenească care reglementează problema dată. 
 
66. Având în vedere faptul că principiul constituțional privind independența judecătorilor este 
o normă materială, dispozițiile cu privire la răspunderea judecătorilor (inclusiv acțiunile în 
regres) în procesul de administrare a justiției trebuie să fie limitate în mod clar și 
reglementate exhaustiv  sau enunțate într-o lege specială cu privire la sistemul judecătoresc 
sau reglementate printr-o lege generală. În cazul în care o astfel de lege specială deja există 
și conține prevederi referitoare la răspunderea judecătorilor, prevederile respective trebuie 
prezumate a fi exhaustive și să prevaleze în conformitate cu principiul lex specialis. Acest 
fapt ar exclude posibilitatea aplicării altor norme generale sau care se referă la alți 
funcționari, decât judecătorii,  cu privire la aspectele menționate. În cazul dat se prezumă că 
Legea cu privire la statutul judecătorului este o lege specială potrivit căreia, pentru a putea fi 
tras la răspundere, judecătorul trebuie să fie declarat vinovat de comiterea unui abuz criminal 
printr-o sentință definitivă. 
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67. Aceasta ar însemna că Legea nr. 151/2015 nu este compatibilă cu limitele răspunderii 
judecătorilor prevăzute în Legea cu privire la statutul judecătorului. Dacă limitele răspunderii 
civile a judecătorilor ar fi reglementate cu claritate și în mod restrictiv, o astfel de răspundere, 
inclusiv acțiunea în regres, ar putea fi considerată ca fiind pe deplin compatibilă cu principiul 
independenței judecătorilor. Cu toate acestea, Legea cu privire la statutul judecătorului nu 
prevede răspunderea civilă a judecătorilor, inclusiv regresul. Chiar dacă Constituția ar 
prevede posibilitatea reglementării acestor obligații într-o altă lege decât o lege organică 
specială cu privire la sistemul judecătoresc, este discutabil dacă Legea nr. 151/2015 ar putea 
fi aplicabilă judecătorilor în afara domeniului de aplicare al Legii cu privire la statutul 
judecătorului. 
 
68. Poate fi invocat argumentul, potrivit căruia reglementarea răspunderii judecătorilor în alte 
legi ar trebui să țină cont de limitele prevăzute în articolul 19 alin.(3) din Legea cu privire la 
statutul judecătorului. Răspunderea strictă a judecătorilor stabilită în Legea nr. 151/2015 nu 
corespunde cadrului legal constituțional și general care se referă la judecători. În scopul 
materializării principiului constituțional al independenței judecătorilor, ținând cont de faptul că 
articolul 116 alin.(6) din Constituție prevede în mod expres că sancționarea judecătorilor se 
efectuează în conformitate cu legea, răspunderea judecătorilor trebuie să fie prevăzută și 
limitată prin lege într-un mod clar și coerent. Astfel de prevederi normative se conțin doar în 
Legea cu privire la statutul judecătorului. 
 
B. Analiza articolului 27 din Legea nr. 151/2015 prin prisma standardelor europene 
 
69. Identificarea unui echilibru între răspunderea judecătorilor și garantarea independenței 
acestora este o sarcină dificilă. Comisia de la Veneția s-a expus constant în favoarea 
acordării imunității funcționale judecătorilor,35 pentru a le permite să își exercite atribuțiile în 
conformitate cu standardele profesionale, fără a fi expuși unei răspunderi individuale, cu 
excepția cazurilor de rea intenție sau neglijență gravă. Standardele profesionale potrivit 
cărora judecătorii urmează să-și exercite atribuțiile funcționale trebuie să fie clar stabilite prin 
lege. 
 
70. Acțiunea în regres  a statului Republica Moldova, potrivit articolului 27 din Legea nr. 
151/2015, poate fi inițiată ca urmare a încălcării CEDO constatată printr-o hotărâre a CtEDO 
sau prin soluționarea amiabilă a cauzei în fața CtEDO sau printr-o declarație unilaterală. În 
ceea ce privește hotărârea CtEDO, din cele menționate mai sus s-a observat că în 
conformitate cu standardele europene în materie, răspunderea judecătorilor nu poate fi 
întemeiată legal doar pe o hotărâre a CtEDO, chiar și în cazul în care CtEDO a constatat o 
încălcare a CEDO. Este necesară constatarea vinovăției de către o instanță judecătorească 
națională. 
 
71. În ceea ce privește soluționările amiabile și declarațiile unilaterale, situația este și mai 
complicată. Din punctul de vedere al Guvernului, soluționarea amiabilă a unei cauze în fața 
CtEDO în conformitate cu cerințele stabilite în articolul 39 din Convenție sau o declarație 
unilaterală prin care se recunoaște o încălcare a Convenției, poate fi determinată de motive 
politice și mai puțin de temeiuri juridice. În cazul în care judecătorii de la nivel național sunt 
ulterior trași la răspundere pentru decizia Guvernului, fără a fi stabilită vinovăția individuală a 
acestora în procesul de exercitare a atribuțiilor judiciare, judecătorii nu sunt vulnerabili doar 
în fața influențelor din exterior din partea Guvernului, dar pot deveni responsabili și pentru 
motive care depășesc sfera lor de activitate.  
 
72. În plus, în cazul în care CtEDO constată o încălcare a CEDO, acest fapt nu înseamnă în 
mod neapărat că judecătorii naționali sunt vinovați din start și că aceștia urmează a fi criticați 
doar pentru modul în care au interpretat și au aplicat legea și, prin urmare, blamați pentru 
încălcarea admisă. Încălcările CEDO pot, de asemenea, rezulta din deficiențele de sistem 
ale statelor membre, cum ar fi durata procedurilor, în legătură cu care responsabilitatea 

                                                           
35

 A se vedea Comisia de la Veneția, Raportul privind independența sistemului judecătoresc - Partea I: Independența judecătorilor, 
CDL-AD(2010)004, punctul 61; Opinia Amicus Curiae pentru Curtea Constituțională din Republica Moldova privind imunitatea 
judecătorilor (CDL-AD(2013)008), punctul 18. 
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judecătorului nu poate fi invocată. 
 
73. Având în vedere doctrina instrumentului viu al CtEDO despre care s-a menționat mai sus, 
care evoluează odată cu  societatea, instanțelor naționale le poate fi dificil să prevadă 
modalitatea în care CtEDO va soluționa o cauză.. 
 
74. Pentru toate aceste motive, o acțiune în regres inițiată în temeiul articolului 27 din Legea 
nr. 151/2015 poate implica rezultate arbitrare, atunci când răspunderea judecătorilor naționali 
nu este decât o consecință a unei hotărâri a CtEDO prin care s-a constatat o încălcare a 
CEDO. 
 
75. Atragerea la răspundere a judecătorilor fără a le fi constatată vinovăția printr-o sentință 
judecătorească afectează libertatea profesională a judecătorilor ce ține de interpretarea legii, 
examinarea faptelor și aprecierea probelor în fiecare caz în parte, astfel cum este prevăzut 
de standardele europene. În conformitate cu aceste standarde, deciziile eronate ar trebui să 
fie contestate prin căile de atac și nu prin atragerea la răspundere individuală a judecătorilor, 
cu excepția cazului în care eroarea este determinată de rea intenție sau neglijența gravă a 
judecătorului. 
 
IV. Concluzii 
76. Prezentul document este o Opinie Amicus Curiae pentru Curtea Constituțională din 
Republica Moldova. În esență, în document se recunoaște faptul că nu se poate pronunța 
definitiv asupra constituționalității Articolului 27 din Legea nr. 151/2015 , însă se acordă Curții 
o opinie privind compatibilitatea acestei prevederi cu standardele europene și cu elemente 
de dreptconstituțional comparat, pentru a facilita examinarea prevederii respective de către 
Curte prin prisma Constituției Republicii Moldova. Or, doar Curtea Constituțională a 
Republicii Moldova oferă ointerpretare definitivă a Constituției Republicii Moldova și se 
expune asupra constituționalității legilor naționale. 
 
77. Întrebarea adresată Comisiei de la Veneția de către Curtea Constituțională este 
următoarea:  
”Poate fi un judecător tras la răspundere individuală pentru hotărârile pronunțate la nivel 
național, care ulterior au fost contestate la CtEDO iar în rezultat s-a constatat încălcarea 
Convenției Europene de către statul membru fie printr-o hotărâre, soluționare amiabilă sau 
declarație unilaterală, fără a fi stabilită vinovăția individuală de către o instanță națională a 
judecătorului vizat în cauză; sau dacă acest fapt constituie o ingerință inadmisibilă în 
garanțiile procesuale ale judecătorilor, determinând astfel o încălcare a principiului 
independenței judecătorilor.” 
 
poate fi oferit următorul răspuns: 
 
a) Răspunderea judecătorului poate fi admisă doar în măsura în care se constată vinovăția 
judecătorului (intenție sau neglijență gravă). 
b) Răspunderea judecătorului în legătură cu adoptarea unei hotărâri de condamnare a 
statului de CtEDO trebuie să se întemeieze doar pe o constatare a intenției sau a neglijenței 
grave din partea judecătorului de către o instanță judecătorească națională. Hotărârea 
CtEDO nu trebuie să constituie unicul temei pentru antrenarea răspunderii judecătorului. 
c) Mai mult decât atât, răspunderea judecătorului în legătură cu soluționarea amiabilă a unei 
cauze pendinte la CtEDO sau cu formularea unei declarații unilaterale privind recunoașterea 
încălcării CEDO, trebuie să se întemeieze pe o constatare a intenției sau a neglijenței grave 
din partea judecătorului de către o instanță națională. 
d) De regulă, în conformitate cu standardele profesionale stabilite de lege (imunitatea 
funcțională), judecătorii nu trebuie să poarte răspundere prin intermediul acțiunilor în regres 
pentru exercitarea atribuțiilor judiciare. 
e) Constatarea unei încălcări a CEDO de CtEDO nu înseamnă că judecătorii de la nivel 
național pot fi criticați pentru modul în care au interpretat și au aplicat legea (de exemplu, 
astfel de încălcări pot fi condiționate de anumite deficiențe sistemice existente în statul 
membru, cum ar fi durata procedurilor, în legătură cu care responsabilitatea judecătorului nu 
poate fi invocată). 
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f) De asemenea, aplicarea doctrinei privind instrumentul viu al CtEDO care evoluează în 
același timp cu societatea, poate crea dificultăți pentru ca instanțele naționale să prevadă 
soluția finală adoptată de CtEDO în cauzele examinate. 
 
78. Din motivele invocate mai sus, o procedură în regres împotriva judecătorilor poate 
determina soluții arbitrare, atunci când răspunderea judecătorilor naționali nu constituie decât 
o consecință a unei hotărâri (sau a soluționării amiabile sau a declarației unilaterale) a 
CtEDO prin care s-a constatat o încălcare a CEDO. 
 
79. Mai mult decât atât, atragerea la răspundere a judecătorilor pentru aplicarea CEDO fără 
stabilirea vinovăției individuale a acestora poate avea un impact asupra independenței 
judecătorilor, care include și libertatea profesională de a interpreta legea, de a analiza faptele 
și de a aprecia probele în fiecare caz în parte. Deciziile eronate trebuie să fie contestate prin 
intermediul căilor de atac și nu prin responsabilizarea directă a judecătorilor, cu excepția 
cazurilor de rea intenție sau gravă neglijență din partea judecătorului. 
 
80. Răspunderea judecătorului poate fi compatibilă cu principiul independenței judecătorului, 
însă doar dacă este antrenată în strictă conformitate cu legea. Totuși, legea respectivă nu 
trebuie să contravină principiului fundamental al independenței judecătorului. 
 
81. În cele din urmă, atragerea la răspundere a judecătorilor pentru aplicarea CEDO în lipsa 
constatării vinovăției individuale poate avea un impact și asupra obligației de imparțialitate a 
acestora și ar putea avea un ”efect negativ” asupra judecătorilor din Republica Moldova, care 
s-ar putea simți amenințați de inițierea unor eventualeacțiunil în regres pentru încălcările 
CEDO. 
 
82. Comisia de la Veneția rămâne în continuare la dispoziția Curții Constituționale sau a altor 
autorități din Republica Moldova pentru orice alt suport de care ar avea nevoie. 

 


