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CALENDARUL UNIVERSITAR

Anul
de
studii

Activităţi
didactice
Sem.I
Sem.II

Sesiuni de
examinare
Iarnă
Vară

Practica

1

Anul I

15

2

5

2

Anul
II

15

Nr.

10

2

Vacanţe
Iarnă

Primăvară

Vară

3

1

10

2
CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

În
total
ore

Inclusiv
Contact
direct

Lucru
individual

Retorica / Metodologia dreptului

150

45

Proceduri necontencioase în
cadrul procesului civil /
Procedura în ordonanţă
Controlul judecătoresc al actelor
administrative

150

F01O06
F01O07

Cod

Denumirea unităţii de curs

Forma de
evaluare

Nr.
credite

105

Examen

5

45

105

Examen

5

150

45

105

Examen

5

Controlul judiciar în cadrul
procesului civil

150

45

105

Examen

5

Procedura şi practica CEDO

300

60

240

Examen

10

900

240

660

Semestrul I
F01A 01
F01A02
F01A03
F01A04
F01O05

În total

30

Semestrul II
S02A08
S02A09

Procedura civilă cu elemente de
extraneitate / Procedura
executării actelor de dispoziţie
civile

150

40

110

Examen

5

S02O10

Procedura insolvabilităţii

150

40

110

Examen

5

S02A11
S02A12

Probaţiunea şi probele judiciare
în procesul civil/
Criterii de perfectare a actelor de
procedură civilă
Apărarea drepturilor civile în
arbitraj

150

40

110

Examen

5

150

40

110

Examen

5

Stagiu de practică

300
600

examen

160

300
740

10
30

400

900
2300

S02O13

În total
Semestrul III
Teza de master
În total

900
2700
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30
90

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER
Dreptul ca totalitate de norme juridice nu doar reglementează întreaga gamă de relaţii sociale, ci
permite oricărei persoane să-şi conformeze conduita unor reguli, exercitându-şi drepturile şi
obligaţiile, să decidă în limita permisă de lege cum să se apere şi, nu în ultimul rând, să înţeleagă cum
funcţionează actele normative.
În acest sens, studierea diferitelor aspecte ale jurisprudenţei, inclusiv civile, este o finalitate a
pregătirii universitare a juriştilor.
Specialitatea Drept îşi realizează obiectivele prin:
formarea competenţelor profesionale în baza pregătirii teoretice şi practice în domeniul dreptului;
formarea abilităţilor de cercetare în domeniul jurisprudenţei, pregătirea specialistului în scopul
investigării problemelor contradictorii din jurisprudenţă;
asigurarea condiţiilor de dezvoltare multilaterală a viitorului specialist, formarea poziţiei civice şi
a dimensiunilor etice ale personalităţii.
Ca profil universitar, Procedurile judiciare civile includ o totalitate de cunoştinţe din domenii
teoretice şi practice ca: procesul civil cu element de extraneitate, probele şi probaţiunea judiciară,
procedurile necontencioase, procedura de declarare a insolvabilităţii, procedura controlului legalităţii
actelor autorităţilor publice, controlul judiciar al actelor judecătoreşti, formele extrajudiciare de
apărare a drepturilor, procedura şi practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, executarea actelor
judecătoreşti, întocmirea actelor procesuale etc.
Programul de master Proceduri judiciare civile este elaborat în scopul de a asigura o formare
profesională eficientă, de a crea premisele unei integrări socioprofesionale de succes atât în Republica
Moldova, cât şi peste hotarele ţării, de a dezvolta abilităţi de adaptare la norme noi şi de aplicare justă
a oricăror reglementări juridice.
Realizarea eficientă a programului de master va permite absolvenţilor să se integreze cu succes
în diferite domenii în care se profesează jurisprudenţa. Indiferent de domeniul de profesare, necesitatea
unei contribuţii profesionale substanţiale la soluţionarea diferitelor litigii de drept va permite
oricărui angajator să aprecieze din start pregătirea profesională a masterului în domeniul procedurilor
judiciare civile. Specialiştii instruiţi la specialitatea respectivă vor putea contribui la realizarea cu
succes a sarcinilor de serviciu din cadrul organelor jurisdicţionale, ale procuraturii, ale administraţiei
publice centrale, inclusiv ale Ministerului Justiţiei, precum şi din cadrul organizaţiilor
neguvernamentale şi al angajatorilor privaţi. Prestarea serviciilor juridice calitative, prin reprezentarea
oricăror categorii de clienţi în instanţele de judecată de orice nivel, precum şi consultanţa juridică
calificată va permite aprecierea la cel mai înalt nivel a profesionalismului absolvenţilor din partea
justiţiabililor.
Programul de formare profesională este bazat pe un plan de învăţământ, care include cursuri
fundamentale, menite să dezvolte competenţe generale şi să perfecţioneze competenţe de învăţare
independentă. În aceeaşi ordine de idei, programul de instruire oferă cursuri speciale care vor
dezvolta competenţe instrumentale, specifice domeniului de formare profesională.
Din acest
considerent, programul prevede şi o serie de lucrări individuale, proiecte de cercetare, studii de caz,
menite să aprofundeze cunoştinţele de specializare.
Conceptul de evaluare este adecvat calificărilor prescrise la Ciclul II, accentuându-se
examinarea competenţelor de cercetare, de predicţie şi de lucru autonom şi creativ în domeniul
jurisprudenţei civile. Masteranzii vor fi evaluaţi din perspectiva abilităţilor de a lansa ipoteze
ştiinţifice, de a determina metodologia de cercetare, de a aplica metode selectate, de a analiza datele
obţinute, de a formula concluzii şi de a înainta soluţii bine argumentate pentru diverse situaţii de caz
specifice jurisprudenţei naţionale şi internaţionale.
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OCUPAŢII TIPICE PENTRU ABSOLVENŢI ÎN DOMENIUL DAT
Domeniile de
specializare
Proceduri
judiciare
civile

Categorii/grupuri de profesii pe domenii de activitate

-

-

-

-

Consultant juridic la orice întreprindere, instituţie,
organizaţie indiferent de tipul de proprietate sau forma
juridico-organizaţională;
Reprezentant contractual apt să acorde asistenţă
judiciară calificată;
Membru al organelor specializate privind medierea
civilă;
Avocat în baza licenţei;
Executor judecătoresc;
Judecator în cadrul judecătoriilor de drept comun şi
specializate, precum şi lucrător în aparatul judecătoriei,
curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie;
Funcţionar în cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi în
alte organe ale administraţiei publice atât centrale,
centrale de specialitate, cât şi locale;
Cadru didactic universitar.

Lista profesiilor
conform
specializărilor
- Avocat
- Mediator
- Judecător
- Executor
judecătoresc
- Jurisconsult
- Funcţionar public

FINALITĂŢI DE STUDIU ŞI COMPETENŢE

-

-

-

Competenţe generale:
cunoaşterea şi înţelegerea fondată pe nivelul de licenţă în drept şi extinsă în dezvoltarea şi aplicarea
ideilor în contextul jurisprudenţei civile;
aptitudini de autoinstruire în scopul realizării unui studiu integru original;
deprinderi de adaptare a rezultatelor ştiinţifice din alte domenii la procesul de formare a gândirii
juridice;
selectarea celor mai eficiente metode în luarea unei decizii profesionale;
aplicarea tehnologiilor informaţionale moderne în activitatea profesională;
abilitatea de a lucra în echipă multidiscplinară de experţi în domeniul dreptului;
realizarea diagnozelor bazate pe cerecetare în vederea soluţionării problemelor de drept;
elaborarea judecăţilor de valoare menite să înlăture lacunele în drept;
posedarea dexterităţilor care permit autocercetarea şi autoperfecţionarea;
capacitatea de a analiza critic, de a evalua şi de a sintetiza idei noi şi complexe;
capacitatea de a promova în context academic şi profesional progresul tehno-social în vederea
promovării noilor reglementări juridice;
demostrarea capacităţii de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului de drept naţional şi
integrarea acestuia în plan internaţional.
Competenţe specifice:
Masterandul trebuie să:
utilizeze cunoştinţe teoretice cu un caracter pronunţat aplicativ în domeniul: probaţiunii judiciare,
examinării şi soluţionării pricinilor civile în fond, inclusiv cu element de extraneitate, procedurilor
necontencioase şi de control, controlului judecatoresc şi judidiciar, procedurii de executare a actelor
judecatoreşti.
aplice metode de lucru cu legislaţia în domeniu, inclusiv practica CEDO;
8

-

aplice corect principiile de soluţionare a pricinilor civile;
acorde asitenţă juridică calificată în materia apararii judiciare şi extrajudiciare a drepturilor şi
intereselor legitime;
participe la soliţionarea divergenţelor ca mediator;
întocmească proiecte de acte procedurale necesare atât justitiabililor, cât şi judecatorilor;
elaboreze studii şi cercetari privitor la interpretarea corectă a legilor naţionale şi a izvoarelor
internaţionale cu caracter procedural;
contribuie la perfecţionarea reglementarilor de procedură civilă;
sa sintetizeze practica judiciară naţională şi internaţională pentru utilizarea acesteia în procesul de
soluţionare a litigiilor de drept.
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I.

PRELIMINARII

Cursul Retorica Juridică este adresat studenţilor de la secţia Masterat a Facultății de Drept și a
fost elaborat în cadrul catedrei Teoria și Istoria Dreptului. Curricula la disciplina Retorică juridică
implică două părţi componente, dintre care una se referă la studiul teoretic și retrospectiv al retoricii
juridice în corelație cu elemente teoretice ale retoricii în general şi teoriei comunicării contemporane.
Cea de-a doua parte se referă la aspectul pragmatic al domeniului.
În registrul disciplinelor academice Retorica juridică face parte din vastul domeniu al teoriilor
comunicării. Studiul Retoricii juridice are menirea de a extinde cunoștințele empirico-teoretice ale
masteranzilor asupra unor elemente esențiale ale valorii de discurs a comunicării juridice cît și să
îmbunătăţească propriul comportament comunicațional. Masteranzii care au audiat cursul în cauză vor
fi capabili să aplice teoriile retorice în cadrul diverselor tipuri de activități pentru a obține
performanțe la nivelul propriului comportament comunicațional, în determinarea sensului mesajelor
altor subiecți, atît la nivel interpersonal cît şi profesional. Conţinutul cursului, interdisciplinar în
esenţă, este construit pe de o parte din studiul experienței retorice, pe de altă parte din aplicarea
cadrului teoretic la diverse nivele și forme de comunicare juridică.
În rezultatul audierii acestui domeniu masteranzii vor însuşi cunoştinţe teoretice în ceea ce
priveşte teoria retoricii juridice şi arta argumentării, abilităţi practice de elaborare, prezentare,
cercetare a realităţii juridice percepute ca discurs retoric. De asemeni, cunoştinţele însuşite vor fi
utilizate şi în cadrul altor cursuri în situaţii de prezentare a răspunsurilor la orele practice, la elaborarea
şi structurarea discursurilor cu caracter juridic, a referatelor scrise, la elaborarea și prezentarea tezelor
de master, etc. De asemenea, în urma audierii cursului, masteranzii vor reuşi să conducă cu succes o
sesiune de comunicare (consiliere, mediere, consultanță etc.), vor da dovadă de abilităţi de luare a
deciziilor și de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor.
II.

COMPETENŢE

Competenţe generale:
Capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice asupra sistemului dreptului
Capacitatea de analiză şi sinteză a datelor provenite din diverse domenii ramurale
Competențe comunicative
Abilitatea de adaptare a discursului personal la cadrul teoretico practic
Abilităţi de comunicare eficientă în cadrul activității profesionale
Selectarea metodelor eficiente de comunicare în domeniul profesional
Utilizarea tehnologiilor contemporane în colaborarea profesională
Capacitatea de soluționare a conflictelor
Abilitatea de argumentare, persuasiune, influențare
Competenţe specifice:
masterandul va fi capabil să:
Interpreteze concepţii în vederea realizării lucrărilor proprii
Adapteze realizările ştiinţifice din domeniul retoricii la cadrul practic al dreptului
Cerceteze tipuri de comunicare, tipurile de putere şi tendinţele de aplicare juridică a
acestora
Gestioneze un conflict intra- şi interinstituțional
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Planifice o campanie de comunicare
Evalueze corect o situaţie de comunicare profesională
Influenţeze opiniaaltora în vederea obţinerii rezultatului scontat;
Selecteze metodele eficiente de luare a unei decizii profesionale;
Elaboreze strategii, tactici de soluționare a diverselor probleme cu caracter profesional
Utilizeze modalităţi eficiente de dezvoltare și formare a abilităților comunicative
Estimeze cunoştinţele obţinute înainte de a le utiliza într-un scop anumit;
Abordeze sistemic dreptul
Demonstreze capacitatea de a adecva un mesaj concret grupului-ţintă
Abilitatea de a lucra într-o echipă

III.
OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoaştere şi înţelegere
să analizeze obiectul de studiu al retorii juridice
să relateze esența discursivă a comunicării juridice
să descrie varietatea de teorii ale retoricii juridice
să identifice relaţia dintre retorică și drept
să sintetizeze principalele direcţii de aplicare practică a retoricii
să definească funcţiile limbajului juridic
să relateze despre principiile de bază ale retoricii juridice
să distingă modele de comportament comunicațional
să identifice rolul emoțiilor în comunicare
să identifice elementele structurale ale comunicării
să identifice diferite moduri de manifestare a comunicării juridice
să distingă între diverse tipuri de discurs juridic
să relateze despre diferenţele culturale în utilizarea codurilor nonverbale
să demonstreze cunoaşterea unui vocabular de specialitate
să definească formele comunicării juridice
să disocieze între diverse forme de comunicare juridică
să relateze despre discursul juridic retoric
să diferenţieze comportamentele nonverbale în contexte specifice şi tipuri de relaţii
să specifice natura relaţiilor între comunicarea verbală şi nonverbală
să observe instanţe specifice în comunicarea nonverbală aşa cum apar în context

La nivel de aplicare
-

să analizeze tendinţele majore de dezvoltare a retoricii juridice
să aprecieze tipul de interlocutor cu care intră în contact, conform teoriilor comunicării
să aleagă cel mai eficient model de comunicare pentru o situaţie cu care se va confrunta;
să aplice eficient principiile retorice
să aplice cunoștințele asupra domeniului de activitate profesională
să aplice axiomele de comunicare în contexte experimentale şi simulate
să diferenţieze între tipuri de discurs juridic
să aplice competenţele de comunicare și gîndire critică
să descopere alternative şi soluţii a conflictelor
să utilizeze teoriile comunicării în procesul de luare de decizii
să exprime în manieră eficientă emoţiile şi sentimentele pe cale nonverbală
să evalueze proxemica adecvată în funcţie de cultura vorbitorului
12

-

să aplice funcţiile comunicării nonverbale în interacţiuni profesionale
să discute clar şi argumentat
să pună întrebări corect
să descopere problema clientului cu ajutorul tehnicilor comunicării retorice
să examineze practici discursive
să determine propriul stil de comunicare
să aplice tehnici de comunicare
să exerseze discursul public

La nivel de integrare

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

1

150

C- curs
S- seminare
L-laborator
LI – lucru individual
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Total ore
inclusiv
C

S

L

LI

Nr. de
credite

Codul
Denumirea Responsabil
disciplinei disciplinei
de
din
disciplină
planul de
studii
F01A 01
Retorica
R.Ciobanu
juridică

Evaluarea

IV.

Total

-

să proiecteze perspective teoretice diferite asupra noţiunii de retorică juridică
să demonstreze deprinderi de utilizare conştientă a limbajului juridic
să aplice la diverse situaţii de viaţă modelele ale comunicării;
să exerceze principiile comunicării autentice în viaţa personală şi profesională;
să aplice cu succes principiile comunicării;
să
soluţioneze eficient un conflict intra şi interpersonal determinat de neînţelegeri
metacomunicaţionale;
să construiască propria sa personalitate conform cunoştinţelor obţinute;
să ia decizii în dezvoltarea unei campanii de comunicare utilizînd teoriile şi practicile retorice;
să adapteze teoriile şi tehnicile comunicării eficiente stilului propriu;
să elaboreze discursuri orale și scrise din genul judiciar;
să prezinte discursuri în faţa publicului;
să dezvolte aplicarea cunoştinţelor în comunicarea profesională şi socială
să îşi ajute interlocutorul în soluționarea problemelor cu caracter juridic
să clarifice decizia pe care vrea să o ia
să aleagă între diferite posibilităţi a unei decizii argumentate

Semestrul

-

30

15

0

105

ex

5

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
Unităţi de conţinut

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiectul de studiu al Retoricii Juridice.
Teoria şi practica retorică.
Principiile retoricii. Axiome ale comunicării.
Axele metodologice ale explicării comunicării.
Teoria discursului juridic retoric.
Abordări teoretice ale analizei de discurs.
Retorica şi mecanismele de influenţă
Problema argumentării în ştiinţă şi practica juridică.
Argumentare și combatere. Probleme etice ale argumentării
juridice.
Comunicarea juridică.
Influențare, Persuasiune, manipulare.
Prezentarea publică a discursului juridic.
Total ore curs

10.
11.
12.

V.

-

-

2 ore
2 ore
3 ore
25 ore

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Obiective de referinţă

-

Numărul de
ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

să definească obiectul de studiu;
să identifice problemele retoricii
juridice;
să analizeze evoluția retoricii;
să compare metodele de studiu ale
retoricii juridice cu cele ale altor
discipline;
să compare evoluția retoricii juridice
cu evoluția umanității;
să identifice funcțiile retoricii
juridice;
să compare obiectul de studiu al
retoricii cu cel al altor domenii;
să stabilească locul disciplinei în
sistemul celorlalte ştiinţe;
să argumenteze importanța teoreticopractică a studiului retoricii juridice.

Conţinuturi
1. Obiectul de studiu al retoricii juridice.
-

Din istoria domeniului. Etape în
dezvoltarea retoricii.
Definiţii şi delimitări conceptuale.
Funcţiile retoricii juridice.
Esența retoricii juridice ca ştiinţă şi artă.
Domenii de interferenţă ale retoricii
juridice cu alte discipline.
Actualitatea retoricii.

2. Teoria şi practica retorică.
-

să identifice specificul retoricii ca
teorie a discursului;
să relateze despre specificul retoricii
contemporane;
să analizeze o situație retorică;
să compare diverse cadre teoretice;
să aplice cadrul teoretic al discursului
la cel practic;
să aprecieze rolul conștientizării

-

Retorica ca studiu al discursivităţii.
Specificitatea problemelor retorice în
contemporaneitate.
Situaţia retorică.
Planificarea şi stilizarea discursului.
Organizarea discursului.
Retorica clasică şi teoria contemporană a
comunicării.
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-

-

-

-

obiectivelor pentru elaborarea
discursului;
să evalueze moduri de organizare a
discursului;
să deducă tendinţele actuale în
cercetarea discursului retoric;
să argumenteze utilitatea practică
ateoriei discursului pentru teoria și
practica comunicării.
să formuleze definiţii asupra noțiunii
principiu și axiomă în cadrul retoricii;
să cunoască principiile și axiomele
retorice;
să caracterizeze principiile retorice;
să compare principiile retorice cu cele
ale dreptului;
să aplice principiile în propria
activitate comunicațională;
să identifice aspectele de natură
terapeutică a axiomelor;
să analizeze mecanismul de aplicare a
axiomelor;
să argumenteze avantajele cunoaşterii
axiomelor și principiilor.
să relateze despre teorii și modele
explicative;
să elaboreze metode de explicare a
comunicării;
să caracterizeze teoriile și modelele
de explicare a comunicării;
să identifice specificul perspectivelor
de abordare;
să compare teoriile comunicării;
să identifice lacune în cadrul teoriilor
explicative;
să aprecieze importanța teoriilor
explicative;
să utilizeze moduri de abordare
teoretică pentru stabilirea metodelor
de realizare a comunicării;
să adere la modele eficiente de
comunicare;
să aplice cadrul teoretic la practicarea
comunicării.
să descrie esenţa analizei structurilor
discursive;
să analizeze modele de abordare
teoretică;

3. Principiile retoricii. Axiome ale
comunicării.
-

Principii generale de comunicare.
Specificul principiilor retorice.
Școala de la Palo Alto și axiomele
comunicării.

4. Axele metodologice ale explicării
comunicării.
-

Elemente de metodologie a comunicării.
Abordarea lineară a comunicării.
Perspectiva dinamică asupra comunicării.
Modelele pragmatico-teoretice în analiza
comunicării juridice.

5. Abordări teoretice ale analizei de
discurs.
-

Cadrul teoretic al analizei discursului.
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-

-

să identifice metodele de analiză;
să utilizeze formatele logice în
construirea structurilor discursive;
să utilizeze tehnici de interpretare a
discursului;
să relateze despre metode de analiză
de discurs;
să compare metodele;
să aprecieze eficiența aplicării
metodelor de analiză a discursului;
să aplice metodele analizei de
conţinut în practica cercetării
discursului;
să elaboreze discursuri pornind de la
cadrul teoretic.

-

Noţiunile fundamentale.
Tipologii ale discursurilor.
Metode de analiză a discursului.
Analiza de conţinut.

6. Teoria discursului juridic retoric.
-

-

să definească termenii cheie;
să relateze despre esența discursului
juridic;
să caracterizeze discursul juridic;
să distingă între diverse tipuri de
discurs juridic;
să delimiteze cadrul problematic al
discursului;
să definească genurile retorice;
să compare genurile de discurs;
să utilizeze diverse criterii de
clasificare a discursurilor;
să efectueze clasificări a discursurilor;
să compare speciile discursului;
să modeleze situaţii de aplicare
practică a discursului;
să elaboreze discursuri proprii.
să definească esenţa mecanismului de
influenţă;
să compare diverse moduri de
influențare;
să identifice caracteristicile spaţiului
public contemporan din perspectivă
retorică;
să diferenţieze tipurile de influenţă;
să demonstreze rolul “puterilor” în
influenţă;
să aplice în prezentarea temei diverse
tipuri de influenţă;
să identifice moduri de utilizare a
influenței;
să evalueze tipuri de influență
socială;

-

Conceptul de discurs retoric.
Genurile discursului retoric: judiciar,
deliberativ, epidictic.
Esența discursul judiciar.
Criterii de clasificare şi analiză a speciilor
discursului retoric.

7. Retorica şi mecanismele de influenţă.
-

Retorica ca mecanism de influenţă.
Influenţă şi manipulare în spaţiul public
contemporan.
Analiza sensului în cadrul influenţei.
Tipuri de influenţă exercitate prin
intermediul comunicării sau manipulări
contextuale.
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-

-

să identifice moduri de influență în
cadrul profesional;
să indice moduri în care poate fi
schimbat comportamentul social al
individului prin influență;
să argumenteze latura pozitivă, sau
latura negativă a influenţei raportată
la realitatea RM.

-

-

-

-

să definească argumentarea;
să structureze domeniile
argumentării;
să descrie specificul fiecărui
domeniu;
să determine inter relaţia dintre
domeniile argumentării;
să compare diversele tipuri de
activități argumentative;
să identifice realități sociale în care
acestea sunt prezente;
să aprecieze importanța argumentării
pentru fiecare domeniu în parte;
să elaboreze argumente în raport cu
fiecare domeniu;
să analizeze argumentarea în raport cu
combaterea;
să stabilească elementele structurale
ale argumentării;
să distingă între argumentare –
demonstrare și combatere;
să analizeze metodele de realizare a
demonstrării, argumentării și
combaterii;
să compare modelele de realizare a
demonstrării, argumentării și
combaterii;
să utilizeze formatele modelelor în
elaborarea structurilor argumentative;
să analizeze standardele etice ale
argumentării;
să identifice rolul principiilor etice în
cadrul argumentării;
să explice geneza principiilor etice;
să explice necesitatea existenţei
principiilor etice în argumentare;
să utilizeze standartele etice în
realizarea argumentării.

8. Problema argumentării în ştiinţă şi
practica juridică.
-

Argumentarea ca activitate socială.
Argumentarea ca activitate intelectuală.
Argumentarea ca activitate verbală.
Argumentarea ca practică juridică.

9. Argumentare și combatere. Probleme
etice ale argumentării juridice.
-

Argumentare/demonstrare/combatere.
Tipuri de argumente.
Practici argumentative.
Standarde etice în argumentare.

10. Comunicarea juridică.
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-

-

-

-

-

să definească termenul comunicare
juridică;
să distingă comunicarea juridică de
alte tipuri de comunicare;
să caracterizeze esența comunicării
juridice existente asupra naturii
limbajului;
să descrie specificul relaţiei
comunicăre juridică-logică juridicălimbaj juridic;
să compare concepţiile asupra naturii
limbajului juridic;
să-şi expună propriile opinii
referitoare la natura limbajului;
să compare tipuri de comunicare;
să cunoască tipologia barierelor de
comunicare;
să fie capabil de a depăși
situații/bariere de comunicare;
să formuleze modele de eficientizare
a comunicării;
să determine rolul raţionalităţii în
comunicare;
să analizeze avantajele studiului
raţionalităţii pentru îmbunătăţirea
procesului de comunicare
profesională.
să definească termenii;
să descrie esența fiecărui mecanism
în parte;
să compare influența /persuasiunea
/manipularea;
să determine esența fiecărui
mecanism în parte;
să determine esența factorilor
persuasiunii;
să aprecieze importanța factorilor în
realizarea persuasiunii;
să aplice factorii în actul de
persuasiune personal;
să elaboreze strategii de persuadare;
să conștientizeze esența manipulării;
să cunoască regulile antimunipulatorii;
să aplice cunoștințele însușite în
practica comunicațională personală.
Să indice esența prezentărilor publice;
Să identifice așteptările

-

Esența comunicării juridice.
Tipuri și forme de comunicare juridică.
Bariere în realizarea comunicării juridice.
Mecanisme de realizare a comunicării
juridice.

11. Influențare, Persuasiune, manipulare.
-

Delimitări conceptuale.
Esența și mecanisme de influențare.
Persuasiunea și factorii persuasiunii.
Manipularea. Tehnici antimanipulatorii.

12. Prezentarea publică a discursului
juridic.
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-

-

-

interlocuitorilor;
să descrie specificul prezentărilor
publice;
să elaboreze prezentări publice
racordate la aşteptările publicului;
să descrie metode de prezentare
publică în dependenţă de nivelul
publicului;
să însuşească tehnicile de prezentare
publică;
să realizeze prezentări publice a
diverselor tipuri de discurs.

VI.

Analiza aşteptărilor publicului.
Selectarea vocabularului şi stilului.
Tehnici de prezentare.

-

LUCRUL INDIVIDUAL

Lucrul individual presupune două sarcini pe care masteranzii trebuie să le prezinte periodic. Pentru
prezentarea lucrului individual va fi elaborat un grafic calendaristic care indică perioada de timp în
care vor prezenta rezultatele.
Sarcina numărul I presupune lectura şi analiza a două lucrări ce tratează problemele retoricii
juridice din diverse perspective sau studii asupra istoriei retoricii.
Sarcina numărul II va fi o lucrare de cercetare aprofundată a unui situaţii de comunicare
profesională sau prezentare a discursului prin aplicarea unei strategii de analiză însuşită în cadrul
orelor de curs şi elaborarea unei lucrări în cadrul căreia vor fi aplicate metodele de cercetare logicoretorică.
Nr.

Produsul
preconizat

Strategii de realizare

Criterii de evaluare
La nivel de conținut:

Selectarea temei de pentru
studiul de caz

-

Cercetarea bilbiografiei
pentru elucidarea problemei
teoretice
1.

Raport
Prezentare
video/audio

Termen de
realizare

Elaborarea instrumentelor
cercetării

-

tema este clar formulată
ipoteza este
bine
stabilită
metodologia
de
cercetare este selectată
o
astfel să corespundă Cu
înainte
ipotezei

lună
de

examen
La nivel de prezentare:

Realizarea studiului de caz
Raportul va conține maxim 7
pagini și va corespunde cerințelor
științifice de realizare

Analiza rezultatelor
Prezentarea raportului

Nr.

1.

Produsul
preconizat
Diferenţe
conceptuale şi
de tehnici în
retorica juridică
şi alte tipuri de

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

Analiza şi evidenţierea
practicilor de comunicare
juridică în raport cu alte
Calitatea analizei teoretice
tipuri de comunicare,
examinarea tipurilor de
19

Termen de
realizare
Prima
săptămînă a lui
noiembrie

2.

retorică Studiu. practică retorică.
prezentare
power point
Tehnici de
comunicare
juridică.
Analiza
analiza propriului
tehnicilor.
mod de
Discursul
comunicare
juridic.
determinarea
raport,
propriului stil de
portofoliu cu
comunicare
activităţile
realizate şi
analizele
proprii

Calitatea analizei

Adecvarea tehnicilor cu
problema clientului

Cu o săptămînă
înainte
de
examen

Notă: să se indice tematica orientativă a produsului final
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I.

PRELIMINARII

Procedura civilă reprezintă prin esenţă actul de înfăptuire a justiţiei pe cauzele civile. Datorită
diversităţii drepturilor şi intrereselor deduse apărării judiciare se conturează mai multe particularităţi
procesuale care pot fi identificate în feluri ale procedurii civile.
În acest context, anumite categorii ale drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime pot obţine o
apărare judiciară eficientă anume în cadrul procedurilor necontencioase. Aceste particularităţi
determină nu doar natura juridică a interesului dedus judecăţii, dar permit cristalizarea unei instituţii de
drept şi proceduri de sine stătătoare în cadrul procesului civil.
Disciplina Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil permite studierea aprofundată şi
multiaspectuală a particularităţilor examinării anumitor categorii de cauze civile în cadrul procedurii
civile necontencioase: procedura în ordonanţă şi proceduri speciale.
De asemenea, materia dedicată procedurii speciale cuprinde ca şi conţinut aspecte ce ţin de:
particularităţile practicii judiciare la examinarea cauzelor civile în ordinea procedurii speciale;
probleme teoretico-practice de apreciere a diferitelor situaţii; analiza evoluţiei şi perspectivele
dezvoltării felurilor de proceduri civile în contextul modificărilor recente la acest capitol şi al
continuării reformei judiciare etc.
Prin prisma celor menţionate disciplina Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil
permite nu doar fundamentarea cunoştinţelor necesare specialiştilor în domeniul justiţiei, organelor
administraţiei publice, în domeniul privat, dar şi dezvoltarea capacităţilor analitice, precum şi
formarea deprindelor practice de aplicare a acestor feluri de proceduri speciale.

F01A03

Proceduri
necontencioase
în cadrul
procesului civil

Igor Coban

II

inclusiv
C

S

150

30

15

L

LI
105

Ex

5

magistru în
dr.,
lect. univ.

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
N
r.
d/
o
1.
2.
3.
4.
5.

Ore
Unităţi de conţinut
Noţiunea, caracterele şi felurile procedurilor necontencioase.
Esenţa procedurii în ordonanţă (simplificată) şi deosebirea
acesteia de procedura contencioasă în acţiune civilă.
Natura juridică, particularităţile şi locul procedurii speciale în
cadrul procesului civil.
Constatarea faptelor care au valoare juridică.
Declararea persoanei dispărute fără urmă sau decedată.
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credite

din planul
de studii

În total ore

Nr. de

Responsabil
de disciplină

Evaluarea

Denumirea
disciplinei

În
total

Codul
disciplinei

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Semestrul

II.

Curs

Seminar

Lucrul
individual

2
4

1
2

10
10

3

1

10

5
1

3
1

15
10

Limitarea capacităţii de exerciţiu sau declararea incapacităţii.
Declararea capacităţii de exerciţiu depline a minorului
(emanciparea).
7. Încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat.
Încuviinţarea examenului psihiatric sau a spitalizării în
staţionarul de psihiatrie.
8. Constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele de stare
civilă.
9. Reconstituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de
reconstituire).
10. Perspectivele evoluţiei procedurilor speciale.
În total
6.

III.

3

1

10

3

2

10

2

1

10

2

1

10

5
30

2
15

10
105

COMPETENŢE

Prin studiul disciplinei Proceduri necontencioase în cadrul procesului civil
masteranzii obţin următoarele competenţe:
a) Competenţe generale:
- să posede cunoştinţe teoretice privind esenţa procedurilor civile necontencioase în general,
precum şi a cauzelor civile examinate în aceste feluri de proceduri, în particular;
- să utilizeze cunoştinţe teoretice cu un caracter pronunţat aplicativ în domeniul: examinării şi
soluţionării cauzelor civile în procedură în ordonanță (simplificată) și în procedură specială;
- să-şi formeze capacităţi analitice şi deprinderi practice de studiere a practicii judiciare în
domeniu în vederea aplicării corecte a legislaţiei;
- să întocmească proiecte de acte procedurale utilizate în cadrul examinării şi soluţionării
diferitelor categorii de cauze civile în procedură în ordonanță (simplificată) și în procedură
specială.
b) Competenţe speciale:
- particularităţile examinării pricinilor în procedura în ordonanță (simplificată);
- particularităţile examinării pricinilor în procedura specială;
- examinarea pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică;
- examinarea pricinilor de declarare a persoanei dispărute fără urmă sau decedate;
- examinarea pricinilor de limitare a capacităţii de exerciţiu sau declarare a incapacităţii; declararea
capacităţii de exerciţiu depline a minorului (emanciparea);
- examinarea pricinilor de încuviinţare a spitalizării forţate şi a tratamentului forţat;
- examinarea pricinilor de încuviinţare a examenului psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de
psihiatrie;
- examinarea pricinilor de constatare a inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă;
- examinarea pricinilor de reconstituire a procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire).
1.
-

IV. OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să distingă natura juridică, locul şi particularităţile procedurii în ordonanță (simplificată) şi a
procedurii speciale în cadrul procedurii civile;
să cunoască particularităţile de examinare a diferitelor categorii de cauze civile în cadrul procedurii
în ordonanţă (simplificate) şi al procedurii speciale;
să interpreteze normele juridice incluse în Capitolele XXIII-XXXV ale Codului de procedură
civilă.
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2. La nivel de aplicare:
- să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizând materia inclusă în Capitolele
XXIII-XXXV ale Codului de procedură civilă;
- să argumenteze necesitatea includerii sau excluderii unor sau altor categorii de cauze examinate în
procedură în ordonanță (simplificată) şi în procedură specială;
- să dialogheze în permanenţă cu colegii, cu alţi factori interesaţi până la redarea esenţialului într-o
chestiune ce ţine de particularităţile examinării şi soluţionării anumitor categorii de cauze civile în
cadrul procedurii în ordonanță (simplificate) şi al procedurii speciale.
3. La nivel de integrare:
- să estimeze oportunitatea evoluţiei felurilor de proceduri necontencioase în contextul continuării
reformei judiciare cu natura juridică a acestor feluri de procedură civilă;
- să formuleze propuneri de perfecţionare a prevederilor normelor procesual civile, incluse în
Capitolele XXIII-XXXV ale Codului de procedură civilă, în contextul deficienţilor identificate în
practica judiciară;
- să estimeze eficienţa normelor cuprinse în Capitolele XXIII-XXXV ale Codului de procedură
civilă în calitate de formă eficientă de apărare a drepturilor şi intereselor legitime;
- să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra procesului de
creare, interpretare (oficială) şi aplicare a normelor procesual civile incluse în Capitolele XXIIIXXXV ale Codului de procedură civilă;
- să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materie de examinare şi soluţionare a
diferitelor categorii de cauze civile în procedură în ordonanță (simplificată) și în procedură
specială în vederea apărării judiciare eficiente a drepturilor şi intereselor legitime.

IV.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1. Noțiunea, caracterele și felurile de proceduri necontencioase
Obiective
Unităţi de conţinut
- să determine locul, caracterele și felurile - esenţa şi caracteristica procedurii în
procedurilor necontencioase;
ordonanță (simplificate) şi speciale;
- să identifice natura juridică şi particularităţile - locul procedurii în ordonanță
procedurii în ordonanță (simplificate) și ale
(simplificate) şi ale celei speciale în
celei speciale ca fel al procedurii civile.
cadrul procedurii civile;
- particularităţile procedurii în ordonanță
(simplificate) şi ale celei speciale ca fel al
procedurii civile.
Subiectul 2. Esența procedurii în ordonanță (simplificată) și deosebirea acesteia de procedura
contencioasă în acțiune civilă

-

Obiective
să determine locul procedurii în ordonanță (simplificată) în cadrul procedurii civile;
să identifice natura juridică şi particularităţile procedurii în ordonanță (simplificate) ca fel
al procedurii civile.
-
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Unităţi de conţinut
esenţa şi caracteristica procedurii în
ordonanță (simplificate);
locul procedurii în ordonanță
(simplificate) în cadrul procedurii civile;
particularităţile procedurii în ordonanță
(simplificate) ca fel al procedurii civile;
identificarea asemănărilor şi deosebirilor
procedurii în ordonanță (simplificate) de
procedura contencioasă în acțiune civilă.

Subiectul 3. Natura juridică, particularităţile şi locul procedurii speciale în cadrul procesului civil
Obiective
Unităţi de conţinut
- să determine locul procedurii speciale în - esenţa şi caracteristica procedurii
cadrul procedurii civile;
speciale;
- să identifice natura juridică şi particularităţile - locul procedurii speciale în cadrul
procedurii speciale ca fel al procedurii civile.
procedurii civile;
- particularităţile procedurii speciale ca fel
al procedurii civile.
Subiectul 4. Constatarea faptelor care au valoare juridică
Obiective
Unităţi de conţinut
- să cunoască esenţa pricinilor de constatare a - caracteristica pricinilor de constatare a
faptelor care au valoare juridică;
faptelor care au valoare juridică;
- să distingă particularităţile examinării şi - particularităţile examinării şi soluţionării
soluţionării pricinilor de constatare a faptelor
pricinilor de constatare a faptelor care au
care au valoare juridică.
valoare juridică.
Subiectul 5. Declararea persoanei dispărute fără urmă sau decedate
Obiective
Unităţi de conţinut
- să cunoască esenţa temeiurilor de declarare a - esenţa temeiurilor de declarare a
persoanei dispărute fără urmă sau decedate;
persoanei dispărute fără urmă sau
- să distingă particularităţile examinării şi
decedate;
soluţionării pricinilor de declarare a persoanei - particularităţile examinării şi soluţionării
dispărute fără urmă sau decedate.
pricinilor de declarare a persoanei
dispărute fără urmă sau decedate.
Subiectul 6. Limitarea capacităţii de exerciţiu sau declararea incapacităţii. Declararea capacităţii
de exerciţiu depline a minorului (emanciparea)

-

-

Obiective
să cunoască esenţa temeiurilor de limitare a -

Unităţi de conţinut
temeiurile de limitare a capacităţii de

capacităţii de exerciţiu sau de declarare a
incapacităţii; de declarare a capacităţii de
exerciţiu depline a minorului (emanciparea);

exerciţiu sau de declarare a incapacităţii; de
declarare a capacităţii de exerciţiu depline a
minorului (emanciparea);

să distingă particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de limitare a capacităţii

particularităţile examinării şi soluţionării
pricinilor de limitare a capacităţii de

de exerciţiu sau de declarare a incapacităţii; de
declarare a capacităţii de exerciţiu depline a
minorului (emanciparea).

exerciţiu sau de declarare a incapacităţii; de
declarare a capacităţii de exerciţiu depline a
minorului (emanciparea).

Subiectul 7. Încuviinţarea spitalizării forţate şi a tratamentului forţat. Încuviinţarea examenului
psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de psihiatrie

-

Obiective
să cunoască esenţa temeiurilor de încuviinţare a spitalizării forţate şi a tratamentului forţat;
să distingă particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de încuviinţare a
spitalizării forţate şi a tratamentului forţat;
să cunoască esenţa temeiurilor de încuviinţare a examenului psihiatric sau a spitalizării în
staţionarul de psihiatrie;

să distingă particularităţile examinării şi
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Unităţi de conţinut
temeiurile de încuviinţare a spitalizării
forţate şi a tratamentului forţat;
particularităţile examinării şi soluţionării
pricinilor de încuviinţare a spitalizării
forţate şi a tratamentului forţat;
temeiurile de încuviinţare a examenului
psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de
psihiatrie;

pricinilor de încuviinţare a examenului psihiatric sau a spitalizării în
staţionarul de psihiatrie.
soluţionării

particularităţile examinării şi soluţionării
pricinilor de încuviinţare a examenului
psihiatric sau a spitalizării în staţionarul de
psihiatrie.

Subiectul 8. Constatarea inexactităţii înscrierilor în registrele de stare civilă
Obiective
Unităţi de conţinut
- să cunoască esenţa temeiurilor de constatare a - temeiurile de constatare a inexactităţii
inexactităţii înscrierilor în registrele de stare
înscrierilor în registrele de stare civilă;
civilă;
- particularităţile examinării şi soluţionării
- să distingă particularităţile examinării şi
pricinilor de constatare a inexactităţii
soluţionării pricinilor de constatare a
înscrierilor în registrele de stare civilă.
inexactităţii înscrierilor în registrele de stare
civilă.

Subiectul 9. Recosntituirea procedurii judiciare pierdute (procedura de reconstituire)
Obiective
Unităţi de conţinut
- să cunoască esenţa temeiurilor de reconstituire - temeiurile de reconstituire a procedurii
-

a procedurii judiciare pierdute (procedura de
reconstituire);

judiciare
pierdute
reconstituire);

(procedura

să distingă particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de reconstituire a

particularităţile examinării şi soluţionării
pricinilor de reconstituire a procedurii

procedurii judiciare pierdute (procedura de
reconstituire).

judiciare
pierdute
reconstituire).

(procedura

de

de

Subiectul 10. Perspectivele evoluţiei procedurilor speciale
Obiective
Unităţi de conţinut
- să identifice tendinţele de evoluţie a felurilor - tendinţele de evoluţie a felurilor de
de proceduri speciale în contextul continuării
proceduri
speciale
în
contextul
reformei judiciare;
continuării reformei judiciare;
- să distingă limitele dezvoltării (felurilor) - limitele dezvoltării (felurilor) procedurii
procedurii speciale.
speciale.
V.
Produsul
preconizat

LUCRUL INDIVIDUAL

Strategii de realizare

Referat
aplicativ

 Studiu bibliografic
 Studiu experimental
 Elaborarea concluziilor
şi recomandărilor de
perfecţionare a
legislaţiei

Studiu
individual al
literaturii de
specilitate, al

 Studiu bibliografic şi
normativ
 Analiză, reflecţii
critice

Criterii de evaluare
 Profunzimea studiului
 Diversitatea surselor
 Analiza critică a
rezultatelor prezentate,
 volumul (10-15 pagini)
 Identificarea
posibilităţilor de
aplicare a rezultatelor
 Conţinutul să
corespundă rigorilor
ştiinţifice
lingvistice
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Termen de
realizare

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

experienţei
naţionale şi
străine în
domeniu

Studiu de caz

Redactarea
cererilor de
intentare a
diferitelor
feluri de
proceduri
speciale şi a
altor acte
procesuale

 Elaborarea concluziilor
etice
şi recomandărilor de
de tehnoredactare
perfecţionare a
 Caracter analitic
legislaţiei
 Integrarea cunoştinţelor
anterioare
 volumul (5-10 pagini)
 Concordanţa dintre
obiective şi conţinut
 Realizarea
 Utilitatea/actualitatea
obiectivelor/sarcinilor
materialelor acumulate
 Acumularea
 Analiza/prelucrarea
informaţiei
datelor
 Prezentarea rezultatelor
 Originalitatea formei de
prezentare
 Concordanţa dintre
 Realizarea
obiective şi conţinut
obiectivelor/sarcinilor
 Utilitatea/actualitatea
 Acumularea
materialelor acumulate
informaţiei
 Corectitudinea utilizării
 Prezentarea rezultatelor
termenilor
 Relevanţa concluziilor

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

TEMATICA ORIENTATIVĂ A REFERATELOR

1. Noțiunea, caracterele și felurile de proceduri necontencioase.
2. Esența procedurii în ordonanța (simplificată) și deosebirea acesteia de procedura contencioasă
în acțiune civilă.
3. Natura juridică, particularităţile şi locul procedurii speciale în cadrul procesului civil.
4. Esenţa pricinilor de constatare a faptelor care au valoare juridică.
5. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de declarare a persoanei dispărute fără
urmă sau decedate.
6. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de limitare a capacităţii de exerciţiu sau de
declarare a incapacităţii.
7. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de declarare a capacităţii de exerciţiu
depline a minorului (emanciparea).
8. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de încuviinţare a spitalizării forţate şi a
tratamentului forţat.
9. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de încuviinţare a examenului psihiatric sau
a spitalizării în staţionarul de psihiatrie.
10. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de constatare a inexactităţii înscrierilor în
registrele de stare civilă.
11. Particularităţile examinării şi soluţionării pricinilor de reconstituire a procedurii judiciare
pierdute (procedura de reconstituire).
12. Tendinţele de evoluţie a felurilor de proceduri speciale în contextul continuării reformei
judiciare.
13. Limitele dezvoltării (felurilor) procedurii speciale.
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PRELIMINARII
Divizarea funcţiilor în stat sau, altfel spus, a puterii în: legislativă, executivă şi judecătorească,
presupune nu doar separarea lor, dar implică o colaborare şi un control reciproc. Activitatea
autorităţilor administraţiei publice este supusă nu doar controlului exercitat din interiorul sistemului, ci
şi controlului judecătoresc. Cu acest prilej, procedura în pricinile juridico-publice poate servi drept
model ce va reflecta un element concret de realizare a controlului exercitat de instanţele judecătoreşti
asupra activităţii organelor administraţiei publice.
Cu adoptarea Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, în Republica
Moldova s-a făcut un nou pas pe calea desăvârşirii instrumentelor de garantare şi apărare a drepturilor
cetăţenilor şi organizaţiilor, prin stabilirea unui mecanism concret de apărare a drepturilor cetăţenilor
şi organizaţiilor împotriva acţiunilor şi actelor individuale sau normative ilegale ale autorităţilor
publice, contribuind la procesul de consolidare a principiilor democratice şi la edificarea statului de
drept.
Controlul judecătoresc pe calea contenciosului administrativ este un fel de procedură civilă,
avănd ca finalitate apărare judiciară a drepturilor şi libertăţilor persoanelor împotriva abuzurilor
comise de organele autorităţilor publice şi de funcţionarii publici din cadrul acestor organe. Un
asemenea mecanism decurge din prevederile art. 53 din Constituţia RM şi se realizează astfel, încât
orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes al său de către o autoritate publică,
printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să
obţină recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate.
Procesul civil drept curs normativ la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, secţia de
zi, se studiază în decurs de două semestre ale aceluiaşi an de studii (semestrele V şi VI). După semestrul V
studenţii susţin examen la Partea Generală, iar după semestrul VI – examen la Partea Specială. În cadrul
cursului este studiată şi procedura în pricinile juridico-publice, ca exponent al procedurii de control
judecătoresc. Însă, în limitele orelor rezervate acestei instituţii în cadrul studiului părţii speciale nu pot fi
analizate toate aspectele problematice ce ţin de această instituţie, fapt ce a determinat introducerea unui
curs specializat ce are ca obiectiv efectuarea unui studiu mai profund şi mai avansat al instituţiilor
procesuale în cauză.
Pentru activitatea practică un jurist - judecător, procuror, avocat, jurisconsult, notar - pe lângă
cunoştinţele teoretice la dreptul procesual civil mai are nevoie de unele deprinderi practice de lucru. În
scopul îmbinării teoriei cu practica la disciplina. Procesul civil o mare parte din timp ar trebui rezervat
orelor pentru rezolvarea speţelor, întocmirea actelor procesuale.
Metodic, studierea cursului „Controlul judecătoresc al actelor administrative” poate fi
fundamentată pe cunoştinţe juridice obţinute în prealabil în urma studierii cursurilor: dreptul
procesual civil, teoria şi istoria dreptului, dreptul constituţional,drept civil, dreptul muncii, dreptul
administrativ, organele de ocrotire a normelor de drept.
În cadrul cursului specializat sunt abordate aspectele teoretico-practice ce ţin de felurile şi
esenţa
procedurilor de control judecătoresc, subiectele şi obiectul acţiunii în procedura
contenciosului administrativ, competenţa instanţelor judecătoreşti, particularităţile de procedură ş.a.
De asemenea, sunt abordate în detaliu aspectele teoretice şi practice ale fiecărui tip de procedură
care face parte din familia procedurilor de control judecătoresc.
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Controlul
judecătoresc Al.Cojuhari,
al actelor
Gh.Creţu
administrative

În
total

F01O05

Denumirea
disciplinei

Număr de ore

Semestrul

Codul
disciplinei

Responsabil de
disciplină

C

I

150

30

S

15

L

LI

105

Evaluarea

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr. de
credite

Ex.

5

C - curs
S - seminarii
L - laborator
LI – lucrul individual

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11.

12

13
14
15

Unităţi de conţinut
Introducere în studiul procedurilor de control judecătoresc
Noţiuni generale şi felurile procedurii în pricinile ce decurg din
raporturile juridico-publice
Evoluţia istorică a legislaţiei cu privire la procedurile de control
judecătoresc în Republica Moldova
Aspecte teoretico–practice privind definiţia şi clasificarea noţiunii
de contencios administrativ
Contenciosul administrativ în dreptul comparat
Aspecte teoretico–practice privind obiectul acţiunii în procedura
contenciosului administrativ
Aspecte teoretico–practice privind subiecţii acţiunii în procedura
contenciosului administrativ
Aspecte teoretico–practice privind competenţa în procedura
contenciosului administrativ
Particularităţile procesuale ale procedurii contenciosului
administrativ

C
1

Ore
S
0

LI
5

1

0

5

1

0

5

2

1

5

2

1

5

3

1

10

3

1

10

2

1

5

2

1

10

3

1

5

2

1

5

2

1

10

2

2

5

2

2

10

2

2

10

Contenciosul administrativ obiectiv
Aspecte teoretico–practice privind controlul judecătoresc al
legalităţii actelor normative
Procedura în pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi a
dreptului de a participa la referendum ale cetăţenilor Republicii
Moldova
Procedura privind contestarea refuzului de a rectifica sau modifica
înregistrările în actele de stare civilă
Procedura privind contestarea actelor notariale sau a refuzului de a
le întocmi
Evaluarea şi sinteza lacunelor în legislaţie şi a deficienţelor în
practica judiciară ce ţin de procedura de efectuare a controlului
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judecătoresc
În total

30

15

105

III. COMPETENŢE
Prin studiul disciplinei „Controlul judecătoresc al actelor administrative”
masteranţii obţin următoarele competenţe:
Competenţe specifice:





cunoaşterea teoriei generale în domeniul „controlului judecătoresc al actelor administrative;
aplicarea corectă a principiilor şi regulilor de examinare şi de soluţionare a pricinilor de contencios
administrativ, fiscal, vamal şi electoral;
consultarea juridică calificată în materia apărării drepturilor şi intereselor legitime pe calea
controlului judecătoresc al actelor administrative;
elaborarea proiectelor de acte procedurale necesare în cadrul unui proces derulat în legătură cu
realizarea controlului judecătoresc al actelor administrative;

IV.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
-

să distingă procedurile de control judecătoresc de procedurile cu care comportă anumite
similitudini;
să descrie esenţa şi natura juridică a procedurilor de control judecătoresc;
să definească noţiunile utilizate în normele din Legea contenciosului administrativ;
să identifice trăsăturile definitorii ale procedurilor de control judecătoresc, elemente care nu sunt
specificate în mod expres în Legea contenciosului administrativ;
să interpreteze normele incluse în Legea contenciosului administrativ.

2. La nivel de aplicare:
-

să determine soluţiile corecte la problemele de ordin practic vizând materia contenciosului
administrativ;
să determine modelele de alternativă pentru normele incluse în Legea contenciosului administrativ,
caracterizate prin disfuncţionalităţi tehnico-juridice;
să argumenteze necesitatea includerii sau excluderii unor sau altor fapte sub incidenţa cadrului
reglementar al Legii contenciosului administrativ;
să valorifice opiniile oponente care privesc problemele procedurilor de control judecătoresc al
actelor administrative, opinii care nu sunt în mod necesar eronate;
să dialogheze în permanenţă cu colegii, cu alţi factori interesaţi până la redarea esenţialului într-o
chestiune ce ţine de efectuarea controlului judecătoresc al actelor administrative.

3. La nivel de integrare:
-

să formuleze propuneri de compatibilizare a prevederilor normelor incluse în Legea contenciosului
administrativ cu prevederile legislaţiei europene;
să estimeze eficienţa normelor care alcătuiesc conţinutul Legii contenciosului administrativ;
să recomande măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii predării disciplinei „Controlul
judecătoresc al actelor administrative”;
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-

-

să influenţeze, prin intermediul publicaţiilor şi comunicărilor ştiinţifice, asupra procesului de
creare, interpretare (oficială) şi aplicare a normelor care reglementează controlul judecătoresc al
actelor administrative;
să contribuie la culturalizarea juridică a populaţiei în materie de reglementare a controlului
judecătoresc al actelor administrative.

V. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Subiectul 1. Introducere în studiul procedurilor de control judecătoresc

Obiective

Unităţi de conţinut

- să enumere formele şi modalităţile de apărare a
drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime;
- să formuleze noţiunea şi sarcinile procedurii civile;
- să identifice semnele şi importanţa formei procesual
civile;
- să identifice felurile de proceduri în procesul civil;
- să distingă controlul judecătoresc de controlul
judiciar;
- să deosebească procedurile de control judecătoresc.
Subiectul 2. Noţiuni generale şi felurile procedurii
publice
- să definească procedura în pricinile ce rezultă din
raporturile juridico-publice;
- să distingă procedurile juridico-publice între ele,
- să identifice particularităţile procedurii juridicopublice.

1. Noţiunea de control judecătoresc.
2. Natura juridică şi esenţa procedurilor de
control judecătoresc.
3. Felurile procedurilor de control judecătoresc.

în pricinile ce decurg din raporturile juridico1. Noţiunea de proceduri în pricinile ce decurg
din raporturile juridico-publice.
2. Clasificarea procedurilor în pricinile ce decurg
din raporturile juridico-publice.

Subiectul 3. Evoluţia istorică a legislaţiei privind contenciosul administrativ în Republica Moldova
- să identifice
legislaţia privind contenciosul 1. Legislaţia contenciosului administrativ în
administrativ,
Republica Moldova.
- să cunoască etapele de dezvoltare a contenciosului 2. Etapele evoluţiei legislaţiei privind
administrativ în Republica Moldova.
contenciosul
administrativ
în
Republica
Moldova.
Subiectul 4. Aspecte teoretico–practice privind definiţia şi clasificarea noţiunii de contencios
administrativ civile
- să
definească
noţiunea
de
contencios
1. Noţiunea şi definiţia contenciosului
administrativ;
administrativ.
- să analizeze opiniile doctrinare privind instituţia
2. Clasificarea contenciosului administrativ.
contenciosului administrativ;
- să identifice trăsăturile caracteristice ale
contenciosului administrativ;
- să clasifice noţiunea de contencios administrativ;
- să distingă contenciosul administrativ subiectiv de
contenciosul administrativ obiectiv;
- să
deosebească
tipurile
de
contenciosul
administrativ în anulare de cel de plină jurisdicţie.
Subiectul 5. Contenciosul administrativ în dreptul comparat
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-

să identifice sistmele de contencios
administrativ existente în lume;
să cunoască particularităţile sistmelor de
contencios administrativ existente;
să încadreze sistemul justiţiei administrative
din Republica Moldova în unul din sistemele
existente în lume.

1. Sistemul de contencios administrativ de tip
francez.
2. Sistemul de contencios administrativ de tip
german.
3. Sistemul de contencios administrativ de tip
anglo-saxon.
4. Sistemul de contencios administrativ
intermediar.
Subiectul 6. Aspecte teoretico – practice privind obiectul acţiunii în procedura contenciosului
administrativ
1.
Noţiuni
generale
privind
acţiunea
- să formuleze definiţia actului administrativ;
administrativă.
- să cunoască clasificarea actului administrativ; 2. Noţiunea şi clasificarea actului administrativ.
- să distingă actul administrativ cu caracter 3. Noţiunea de contract administrativ.
individual de cel cu caracter normativ;
4. Noţiunea de nesoluţionare în termen a cererii.
- să deosebească actul administrativ tipic de 5. Actele administrative exceptate de la controlul
actul administrativ asimilat;
judecătoresc.
- să identifice pretenţiile care formează obiectul
acţiunii în contenciosul administrativ.
Subiectul 7. Aspecte teoretico–practice privind subiectele acţiunii în procedura contenciosului
administrativ
1. Noţiunea şi clasificarea autorităţilor publice.
- să formuleze definiţia autorităţii publice,
Autoritate publică tipică.
- să cunoască clasificarea autorităţilor publice,
2. Subiectele cu drept de sesizare a instanţei
- să distingă autoritatea publică tipică de cea
judecătoreşti
în
ordinea
procedurii
asimilată;
contenciosului administrativ.
- să identifice subiectele cu drept de sesizare a
instanţei de judecată în contenciosul administrativ.
Subiectul 8. Aspecte teoretico– practice privind competenţa în procedura contenciosului administrativ
- să identifice competenţa generală a instanţelor de 1. Reguli generale cu privire la aplicarea
judecată în materia de contencios administrativ;
competenţei generale în materie de contencios
- să cunoască competenţa jurisdicţională materială a administrativ.
instanţelor de judecată în materia de contencios 2. Reguli generale cu privire la aplicarea
administrativ;
competenţei jurisdicţionale în materie de
- să formuleze competenţa jurisdicţională teritorială a contencios administrativ.
instanţelor de judecată în materia de contencios
administrativ.
Subiectul 9. Particularităţile procesuale ale procedurii contenciosului administrativ
- să distingă particularităţile procesuale ale procedurii 1. Funcţionarea deosebită a principiilor
contenciosului administrativ;
fundamentale ale procesului civil în materie de
- să cunoască funcţionarea deosebită a principalelor contencios administrativ.
principii ale procesului civil;
2. Particularităţi de ordin procesual specifice
- să cunoască conţinutul etapelor procedurii procedurii contenciosului administrativ.
contenciosului administrativ.
Subiectul 10. Contenciosul administrativ obiectiv
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- să definească contenciosul administrativ obiectiv;
- să deosebească contenciosul administrativ obiectiv
de cel subiectiv;
- să identifice subiectele care pot avea calitatea de
reclamant;
- să distingă subiectele care pot avea calitatea de
pârât,
- să formuleze pretenţiile care formează obiectul
acţiunii în contenciosul administrativ obiectiv.

1. Noţiunea de contencios administrativ obiectiv
şi trăsăturile caracteristice ale acestuia.
2. Obiectul protecţiei judiciare în cadrul
contenciosul administrativ obiectiv.
3. Subiectele cu drept de sesizare în contenciosul
administrativ obiectiv.

Subiectul 11. Aspecte teoretico- practice privind controlul judecătoresc al actelor normative
- să identifice obiectul protecţiei judiciare în cadrul 1. Noţiunea şi clasificarea actelor normative.
controlului legalităţii actelor normative;
2. Trăsăturile caracteristice ale controlului
- să deosebească controlul legalităţii de controlul legalităţii actelor normative.
neconstituţionalităţii;
3. Modalităţile de sesizare al instanţei de
- să distingă particularităţile procesuale ale procedurii judecată. Excepţia de ilegalitate.
de exercitare a controlului judecătoresc al actelor 4. Particularităţile procesuale ale procedurii de
normative.
exercitare a controlului judecătoresc al actelor
normative.
Subiectul 12. Procedura în pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de a
participa la referendum ale cetăţenilor Republicii Moldova
1. Noţiunea de contencios electoral.
- să aprecieze importanţa contenciosului electoral;
2. Particularităţile procesuale ale procedurii de
- să distingă obiectul acţiunii în contenciosul
apărare a drepturilor electorale.
electoral;
- să identifice participanţii în contenciosul
electoral;
- să evidenţieze particularităţile procesuale ale
contenciosului electoral.
Subiectul 13. Procedura privind contestarea refuzului de a rectifica sau modifica înregistrările în
actele de stare civilă
- să distingă obiectul acţiunii în procedura de
1. Noţiunea de proceduri privind contestarea
contestare a refuzului de a rectifica sau modifica
refuzului de a rectifica sau modifica înregistrările
înregistrările în actele de stare civilă;
în actele de stare civilă.
- să identifice participanţii în procedura de
2. Particularităţile procesuale ale procedurii
contestare a refuzului de a rectifica sau modifica
privind contestarea refuzului de a rectifica sau
înregistrările în actele de stare civilă;
modifica înregistrările în actele de stare civilă.
- să evidenţieze particularităţile procesuale ale
procedurii de contestare a refuzului de a rectifica
sau modifica înregistrările în actele de stare civilă.
Subiectul 14. Procedura privind contestarea actelor notariale sau a refuzului de a le întocmi
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- să distingă obiectul acţiunii în procedura de
contestare a actelor notariale sau a refuzului de a le
întocmi;
- să identifice participanţii în procedura de
contestare a actelor notariale sau a refuzului de a le
întocmi;
- să evidenţieze particularităţile procesuale ale
procedurii de contestare a actelor notariale sau a
refuzului de a le întocmi.

1. Noţiunea de proceduri privind contestarea
actelor notariale sau a refuzului de a le întocmi.
2. Particularităţile procesuale ale procedurii
privind contestarea actelor notariale sau a
refuzului de a le întocmi.

Subiectul 15. Evaluarea şi sinteza lacunelor în legislaţie şi a deficienţelor în practica judiciară ce ţin
de procedura de efectuare a controlului judecătoresc
- să evidenţieze lacunele de ordin legislativ existente; 1. Sinteza lacunelor şi deficienţelor de ordin
- să scoată în evidenţă deficienţele de ordin practic legislativ.
existente;
2. Sinteza deficienţelor din practica judiciară.
- să propună modificările optime pentru
îmbunătăţirea legislaţiei şi a practicii judiciare cu
privire la aplicarea procedurilor de efectuare a
controlului judecătoresc.

VI. LUCRUL INDIVIDUAL
Produsul
preconizat

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

 Profunzimea studiului
 Diversitatea surselor
 Analiza critică a
Referat
rezultatelor prezentate,
aplicativ
 volumul (10-15 pagini)
 Identificarea
posibilităţilor de
aplicare a rezultatelor
 Conţinutul să
Studiu
corespundă rigorilor
 Studiu bibliografic şi
individual al
ştiinţifice
normativ
literaturii de  Analiză, reflecţii
lingvistice
specialitate, al
critice
etice
experienţei
 Elaborarea concluziilor
de tehnoredactare
naţionale şi
şi recomandărilor de
 Caracter analitic
străine în
perfecţionare a
 Integrarea cunoştinţelor
domeniu
legislaţiei
anterioare,
 volumul (5-10 pagini)
 Concordanţa dintre
obiective şi conţinut
 Realizarea
 Utilitatea/actualitatea
obiectivelor/sarcinilor
materialelor acumulate
Studiu de caz  Acumularea
 Analiza/prelucrarea
informaţiei
datelor
 Prezentarea rezultatelor
 Originalitatea formei de
prezentare
 Studiu bibliografic
 Studiu experimental
 Elaborarea concluziilor
şi recomandărilor de
perfecţionare a
legislaţiei
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Termen de
realizare

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

 Concordanţa dintre
Redactarea
 Realizarea
obiective şi conţinut
hotărârilor
obiectivelor/sarcinilor
 Utilitatea/actualitatea
judecătoreşti  Acumularea
materialelor acumulate
şi a altor acte
informaţiei
 Corectitudinea utilizării
procesuale
 Prezentarea rezultatelor
termenilor
 Relevanţa concluziilor

VII.

Conform
graficului stabilit
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Tematica orientativă a lucrului individual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Noţiunea şi esenţa procedurii în pricinile ce decurg din raporturile juridico-publice
Contestarea în judecată a deciziilor, acţiunilor (inacţiunilor) autorităţilor publice
Apărarea judiciară a drepturilor electorale ale cetăţenilor şi ale altor subiecţi electorali
Procedura de efectuare a controlului judecătoresc al actelor normative
Procedura de examinare a contestaţiei la executarea silită a hotărârilor judecătoreşti şi ale altor
organe.
Procedura în pricinile de urmărire de la cetăţeni a restanţei de impozite şi a contribuţiilor de
asigurări sociale
Procedura privind contestarea actelor notariale sau a refuzului de a le întocmi
Procedura în pricinile privitor la apărarea drepturilor electorale şi a dreptului de a participa la
referendum ale cetăţenilor Republicii Moldova
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I. PRELIMINARII
Principiul constituţional al folosirii căilor de atac este concretizat în normele Codului de
procedură civilă al Republicii Moldova. Conform art. 15 CPC, participanţii la proces şi alte persoane
interesate, ale căror drepturi, libertăţi ori interese legitime au fost încălcate printr-un act judiciar, pot
exercita căile de atac împotriva acestuia în condiţiile legii. Consacrând reglementării căilor de atac al
hotărârilor judecătoreşti Titlul III al CPC (care, după numărul de articole, constituie circa a cincea
parte din Cod), legiuitorul a confirmat necesitatea şi însemnătatea acestei instituţii. Căile de atac sunt
mijloace juridice procesuale prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi
temeiniciei hotărârii judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor comise. Căile de atac joacă un rol
preventiv-reparator, asigurând aplicarea şi interpretarea uniformă a legilor de către toate instanţele
judecătoreşti.
Sistemul căilor de atac, adoptat într-un stat sau altul, depinde de tradiţiile istorice, dimensiunile
teritoriale, gradul de dezvoltare a institutelor juridice etc. La reglementarea acestui sistem se ţine cont
de calitatea şi eficienţa controlului judiciar, care nu reprezintă un mijloc universal şi unic de
preîntâmpinare şi înlăturare a erorilor judiciare. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova
reglementează următoarele căi de atac al hotărârilor judecătoreşti: apelul (art. 357-396 CPC), recursul
împotriva încheierilor judecătoreşti (art. 423-428 CPC), recursul împotriva actelor de dispoziţie ale
curţilor de apel (art. 429-445 CPC), revizuirea hotărârilor (art. 446-453 CPC).
Unele aspecte ale controlului judiciar al actelor de dispoziţie judecătoreşti sunt abordate în cadrul
disciplinei fundamentale Drept Procesual Civil (Partea Specială) în cadrul Ciclului I. Cu toate acestea,
având în vedere importanţa acestei instituţii şi problemele practice de aplicabilitate, studiul aprofundat
al acesteia, din punct de vedere teoretic, practic şi comparat, în cadrul Ciclului II, Masterat, apare drept
actual şi necesar.
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30
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COMPETENŢE
Competenţe specifice
 Cunoaşterea normelor procesuale relevante căilor de atac în procesul civil.
 Perfectarea corectă şi motivată a actelor procesuale în cadrul fiecărei căi de atac.
 Examinarea şi soluţionarea cererilor de apel, recurs, revizuire.
 Pledarea în faţa instanţelor judecătoreşti ierarhic superioare.
OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 să definească conceptele de bază ale instituţiei controlului judiciar;
 să caracterizeze căile de atac;
 să descrie procedura de examinare a căilor de atac;
 să identifice particularităţile specifice fiecărei căi de atac;
 să determine conţinutul temeiurilor de casare a hotărârii.
La nivel de aplicare:
 să aplice corect normele de drept procesual civil în activitatea practică de jurist;
 să întocmească actele judecătoreşti de dispoziţie conform cerinţelor normelor de drept
procesual civil;
 să generalizeze practica judiciară în soluţionarea pricinilor civile pentru a determina
deficienţele în aplicarea legislaţiei;
 să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul instituţiei controlului judiciar.
La nivel de integrare:
 să aprecieze importanţa şi locul controlului judiciar în procedura civilă;
 să determine legătura instituţiei căilor de atac cu alte instituţii ale dreptului procesual civil;
 să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesual civile;
 să efectueze studiul comparativ al legislaţiei procesual civile a Republicii Moldova cu
legislaţia procesual civilă a unor state europene şi să înainteze propuneri de perfecţionare a
legislaţiei procesual civile.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Subiectul 1. Consideraţii generale privind controlul judiciar al actelor de dispoziţie
judecătoreşti
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să definească conceptele controlului
 Noţiunea şi importanţa controlului
judiciar şi ale instituţiei căilor de atac
judiciar
împotriva hotărârilor judecătoreşti;
 Clasificarea căilor de atac
- să identifice categoriile căilor de atac în
 Reguli comune privind folosirea căilor de
procedura civilă a Republicii Moldova;
atac
- să clasifice căile de atac în funcţie de
diferite criterii;
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- să evidenţieze regulile generale de folosire
a căilor de atac.
Subiectul 2. Dreptul de a declara căile de atac
Obiective
- să definească premisele şi condiţiile
dreptului de a declara căile de atac;
- să delimiteze dreptul la cale de atac în
sens material şi în sens procedural;
- să analizeze efectele încălcării premiselor
şi a condiţiilor dreptului de a declara căile de
atac;
- să caracterizeze conţinutul premiselor şi
condiţiile dreptului de a declara căile de atac.








Unităţi de conţinuturi
Premise şi condiţii generale ale dreptului
de a declara căile de atac
Obiectul căilor de atac
Subiecţii căilor de atac
Termenul de declarare a căilor de atac
Forma şi conţinutul cererii de apel /
recurs
Taxa de stat

Subiectul 3. Temeiurile pentru casarea sau modificarea hotărârii de către instanţele de
control judiciar
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să definească noţiunea „temeiurilor de
 Noţiunea „temeiurilor pentru casarea sau
casare a hotărârii”
modificarea hotărârii”
- să clasifice temeiurile de casare a
 Netemeinicia hotărîrii
hotărârii;
 Aplicarea eronată a normelor de drept
- să delimiteze încălcările esenţiale de
material
încălcările formale ale normelor de drept
 Încălcarea normelor de drept procedural
procedural;
- să caracterizeze conţinutul temeiurilor de
casare a hotărârii.
Subiectul 4. Apelul
Obiective
- să dea definiţia apelului;
- să descrie procedura de judecare a
apelului;
- să determine limitele de judecare a
apelului;
- să evidenţieze particularităţile apelului în
raport cu alte căi de atac;
- să analizeze efectele apelului;
- să caracterizeze împuternicirile instanţei
de apel;
- să
evidenţieze
coraportul
dintre
modificarea hotărârii de către instanţa de
apel, pronunţarea unei noi hotărîri şi
remiterea pricinii la rejudecare în prima
instanţă;
- să analizeze importanţa şi caracterul
indicaţiilor instanţei de apel;
- să întocmească cereri de apel;
- să întocmească actele de dispoziţie ale
instanţei de apel;
- să aprecieze importanţa apelului drept cale
de atac.
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Unităţi de conţinuturi
Noţiunea şi sarcinile apelului
Elementele
apelului
şi
instanţele
competente să judece cererile de apel
Procedura de declarare a apelului
Procedura de judecare a pricinii în apel
Limitele judecării apelului
Împuternicirile instanţei de apel
Decizia instanţei de apel

Subiectul 5. Recursul împotriva încheierilor judecătoreşti
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să dea definiţia recursului împotriva
 Noţiunea şi particularităţile recursului
încheierilor judecătoreşti;
împotriva încheierilor judecătoreşti
- să indice instanţele competente să judece
 Elementele recursului şi instanţele
cererile de recurs;
competente să judece cererile de recurs
- să descrie procedura de judecare a
 Procedura de declarare a recursului
recursului;
 Procedura de judecare a pricinii în
- să determine limitele de judecare a
instanţa de recurs
recursului;
 Împuternicirile instanţei de recurs.
- să evidenţieze particularităţile recursului
Decizia instanţei de recurs.
împotriva încheierilor judecătoreşti în raport
cu alte căi de atac;
- să analizeze efectele recursului;
- să caracterizeze împuternicirile instanţei
de recurs;
- să întocmească cereri de recurs;
- să întocmească actele de dispoziţie ale
instanţei de recurs;
- să aprecieze importanţa recursului
împotriva încheierilor judecătoreşti drept cale
de atac.
Subiectul 6. Recursul împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de apel
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să dea definiţia recursului împotriva
 Noţiunea şi particularităţile recursului
actelor de dispoziţie ale curţilor de apel;
împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor
- să descrie procedura de judecare a
de apel
recursului;
 Elementele
recursului
şi
instanţa
- să determine limitele de judecare a
competentă să judece cererile de recurs
recursului;
 Sarcinile recursului
- să caracterizeze sistemul temeiurilor de
 Premisele de admisibilitate a recursului
declarare a recursului;
 Procedura de examinare a admisibilităţii
- să evidenţieze particularităţile recursului
recursului
împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de
 Particularităţile temeiurilor de declarare a
apel în raport cu alte căi de atac;
recursului împotriva actelor de dispoziţie
- să analizeze procedura de examinare a
ale curţilor de apel
admisibilităţii recursului;
 Procedura de declarare a recursului
- să caracterizeze împuternicirile instanţei
 Procedura de judecare a pricinii în
de recurs;
instanţa de recurs
- să întocmească cereri de recurs;
 Limitele judecării pricinii în recurs
- să întocmească actele de dispoziţie ale
 Împuternicirile instanţei de recurs
instanţei de recurs;
 Decizia instanţei de recurs
- să aprecieze importanţa recursului
împotriva actelor de dispoziţie ale curţilor de
apel drept cale de atac.
Subiectul 7. Revizuirea hotărârilor
Obiective
- să dea definiţia revizuirii hotărârilor
irevocabile;
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Unităţi de conţinuturi
Consideraţii generale privind revizuirea
hotărârilor irevocabile

- să descrie procedura de judecare a cererii
de revizuire;
- să descrie conţinutul temeiurilor de
declarare a revizuirii;
- să analizeze specificul temeiurilor de
declarare a revizuirii;
- să evidenţieze particularităţile revizuirii
hotărârilor irevocabile în raport cu alte căi de
atac;
- să caracterizeze împuternicirile instanţei
de revizuire;
- să determine instanţele competente să
examineze cererile de revizuire;
- să determine instanţele competente să
rejudece pricina după admiterea cererii de
revizuire şi casare a hotărârilor ;
- să întocmească cereri de revizuire;
- să întocmească acte de dispoziţie ale
instanţei de revizuire;
- să
aprecieze
importanţa
revizuirii
hotărârilor irevocabile drept cale de atac.






Elementele revizuirii hotărârii şi instanţa
competentă să examineze cererea de
revizuire a hotărârii
Temeiurile declarării revizuirii
Procedura de depunere şi de examinare a
cererii de revizuire
Împuternicirile instanţei de revizuire

LUCRUL INDIVIDUAL
Nr.
crt.

1.

2.

Produsul preconizat

Strategii de
realizare

Comunicare /
referat (temele 1, 2)

Analiza dreptului
comparat, a
jurisprudenţei
CtEDO

Comunicare /
referat (temele 3-7)

Analiza practicii
Curţii Supreme de
Justiţie şi a curţilor
de apel. Analiza
jurisprudenţei
CtEDO

Criterii de evaluare
Caracterul complet al
studiului, evidenţierea
problematicii în aplicarea
legii, a lacunelor în lege, a
tendinţelor europene în
materie, formularea
concluziilor proprii.
Caracterul complet al
studiului, evidenţierea
interpretărilor contradictorii,
evoluţia poziţiei practicii
judiciare, formularea
concluziilor proprii.

Termen de
realizare

Conform
programului

Conform
programului

Tematica orientativă a referatelor
1. Noţiunea şi sistemul temeiurilor pentru casarea sau modificarea hotărârii. Conceptul de
încălcare esenţială a legii.
2. Netemeinicia hotărârii primei instanţe – temei pentru casarea sau modificarea hotărârii (art.
386 alin. (1) CPC).
3. Aplicarea eronată a normelor de drept material – temei pentru casarea sau modificarea hotărârii
(art. 387 CPC).
4. Încălcarea normelor de drept procedural – temei pentru casarea sau modificarea hotărârii (art.
388 alin. (1) CPC).
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5. Încălcarea normelor de drept procedural – temei pentru casarea sau modificarea hotărârii (art.
388 alin. (2) CPC).
6. Noţiunea şi particularităţile apelului. Elementele apelului (obiectul, subiecţii). Procedura de
declarare a apelului.
7. Procedura de judecare a pricinii în apel. Limitele judecării apelului.
8. Împuternicirile instanţei de apel. Decizia instanţei de apel.
9. Noţiunea şi particularităţile recursului împotriva încheierilor judecătorești. Obiectul recursului.
10. Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs (secţiunea I). Limitele judecării pricinii în
recurs. Împuternicirile instanţei de recurs.
11. Noţiunea şi particularităţile recursului împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel.
Elementele recursului (obiectul, subiecţii).
12. Temeiurile de declarare a recursului împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel.
13. Procedura de declarare a recursului împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel.
Admisibilitatea recursului.
14. Temeiurile inadmisibilităţii recursului împotriva actelor de dispoziție ale curților de apel.
15. Procedura de judecare a pricinii în instanţa de recurs (secţiunea II). Limitele judecării pricinii
în recurs.
16. Împuternicirile instanţei de recurs (secţiunea II). Decizia instanţei de recurs.
17. Conceptul revizuirii hotărârilor irevocabile. Elementele revizuirii hotărârii (subiecţii, obiectul)
şi instanţa competentă să examineze cererea de revizuire a hotărârii.
18. Temeiurile declarării revizuirii (art. 449 lit. a), e) CPC).
19. Temeiurile declarării revizuirii (art. 449 lit. b), c) CPC).
20. Temeiurile declarării revizuirii (art. 449 lit. g), h) CPC).
21. Procedura de depunere şi de examinare a cererii de revizuire. Împuternicirile instanţei de
revizuire.
BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ
Chivulescu Gh.I., Socec I.V. Revizuirea în dreptul procesual al RPR. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1961.
2. Ciobanu V.M. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vol. I, II. – Bucureşti: Naţional,
1996, 1997.
3. Daghie V. Căile de atac de reformare în procesul civil. – Bucureşti: Naţional, 1997.
4. Deleanu I., Deleanu V. Hotărârea judecătorească. – Arad: Servo-Sat, 1998.
5. Deleanu I. Tratat de procedură civilă. Vol. 2. – Bucureşti: ALL Beck, 2005.
6. Drept procesual civil: Partea Specială. (Curs universitar) / red. şt. A.Cojuhari – Chişinău,
2009.
7. Leş I. Noul Cod de procedură civilă. Vol. I. Comentariu pe articole. – Bucureşti: CH Beck,
2011.
8. Leş I. Sisteme judiciare comparate. – Bucureşti: ALL Beck, 2002.
9. Leş I. Tratat de drept procesual civil. Ed. 5. – Bucureşti: C.H. Beck, 2010.
10. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile / M. Poalelungi (coord.). – Chişinău:
Cartier, 2006.
11. Mole N., Harby C. Dreptul la un proces echitabil (Ghidul privind punerea în aplicare a
articolului 6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului). – Chişinău, 2003.
12. Perrot R., Sprick C. Comentarii asupra Proiectului Codului de procedură civilă al Republicii
Moldova (traducere neoficială). – Strasbourg, 2004.
13. Poalelungi M. Modele de acte judecătoreşti. Procedura civilă. Ediţia a 2-a, adnotată cu
legislaţie şi jurisprudenţa CEDO. – Chişinău: Cartdidact, 2005.
14. Porumb G. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. Vol. II. – Bucureşti: Editura
Ştiinţifică, 1962.
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15. Radu D., Durac Gh. Drept procesual civil. – Iaşi: Junimea, 2001.
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Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.
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18. Zilberştein S., Ciobanu V.M. Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil. – Bucureşti:
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.
19. Арсенов И.Г. Арбитражный процесс: проблемы кассационного пересмотра. – Москва:
Норма, 2004.
20. Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. - Москва: Городец,
2000.
21. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. – Москва: Городец,
2006.
22. Гражданский процессуальный кодекс Молдовы (комментарий) // Отв.ред. Кожухарь
А.Н., Раилян А.А. – Кишинев: Universitas, 1992.
23. Грицанов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. –
Томск: Издательство Томского университета, 1980.
24. Елизаров Н.П. Предупреждение и устранение нарушений гражданского
законодательства областным (краевым) судом. – Москва: Юридическая литература, 1977.
25. Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: Учебник. 2-е
издание. – Москва: ТК Велби, Изд-во Поспект, 2004.
26. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. – Саратов:
Издательство Саратовского университета, 1985.
27. Калмацкий В.С. Суд второй инстанции в советском гражданском процессе (учебное
пособие). – Уфа, 1978.
28. Кац С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве. – Москва: Юридическая
литература, 1980.
29. Кожемяко А.С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика.
– Москва: Городец, 2004. –
30. Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. –
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31. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) // Под ред. В.В. Яркова – Москва: БЕК, 2003.
32. Комментарий к гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации // Отв.
ред. М.С. Шакарян. – Москва: Проспект, 2003.
33. Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. – Москва:
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34. Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. - Москва:
Юридическая литература, 1974.
35. Научно-практический комментарий к гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации. // Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушникова. –
Москва: ОАО «Издательский дом Городец», 2003.
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Юридическая литература, 1974.
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I. PRELIMINĂRI
La 12 septembrie 1997 Republica Moldova a devenit parte la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale (CEDO). Prin aderarea la CEDO Republica Moldova s-a angajat
să asigure respectarea drepturilor garantate de CEDO şi protocoalele adiţionale la aceasta şi a
recunoscut jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) de a examina cererile depuse
împotriva Moldovei. Respectarea CEDO implică, în primul rând, aplicarea adecvată a acesteia de către
instanţele judecătoreşti naţionale.
Termenii folosiţi în CEDO şi în jurisprudenţa CtEDO au un sens autonom. Nu există un comentariu
oficial al CEDO. Semnificaţia exactă a drepturilor garantate prin CEDO este stabilită de CtEDO pe
marginea examinării cauzelor concrete. Până la 1 ianuarie 2011 CtEDO a pronunţat peste 11000 de
hotărâri, dintre care 196 vizau Republica Moldova. Statele Părţi la CEDO s-au angajat să se
conformeze hotărârilor definitive ale CtEDO, care presupun atât redresarea situaţiei persoanei care a
câştigat la CtEDO, cât şi, dacă este vorba de o situaţie sistemică, întreprinderea măsurilor pentru ca
violări similare să nu mai aibă loc.
Această disciplină nu este studiată la USM până la masterat. Studierea acestei discipline este menită să
contribuie la familiarizarea studenţilor la masterat cu principiile CEDO, cu modul de funcţionare a
CtEDO şi cu efectele hotărârilor CtEDO. Accentul principal va fi pus pe chestiunile relevante pentru
relaţiile de drept privat şi contenciosul administrativ. O atenţie deosebită la predarea cursului va fi
acordată jurisprudenţei CtEDO în cauzele moldoveneşti şi aplicării CEDO în sistemul de drept al
Republicii Moldova.
La ziua de astăzi, cunoaşterea practicii CtEDO este o cerinţă de bază înaintată în Republica Moldova
pentru candidaţii la funcţia de judecător sau de procuror.

II. Obiectivele disciplinei
Obiectivele de formare în cadrul acestei discipline sunt următoarele:
la nivel de cunoaştere
(a) să definească principiile
CEDO;
(b) cunoască drepturile
garantate de CEDO;
(c) să descrie modul de
organizare şi funcţionare a
CtEDO;
(e) să cunoască criteriile de
inadmisibilitate a cererilor
la CtEDO;
(f) să cunoască procedura de
examinare a cererilor de
către CtEDO;
(g) să explice efectele
hotărârilor CtEDO;
(h) să explice esenţa
cauzelor principale contra
Moldovei examinate de

la nivel de aplicare
(a) să interpreteze CEDO
prin prinsa principiilor sale;
(b) să soluţioneze cauze
concrete prin aplicarea
corectă a drepturilor
garantate de CEDO;
(e) să poată actualiza
cunoştinţele sale în
domeniul CEDO.
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la nivel de integrare
(a) să analizeze practica CtEDO;
(b)
să
identifice
aparentele
discrepanţe în soluţiile date de
CtEDO în cazuri similare;
(c) să vină cu soluţii pentru
discrepanţele
dintre
legislaţia
Republicii Moldova şi practica
CtEDO, în vederea perfecţionării
legislaţiei şi practicii.

CtEDO;
(i) să cunoască legislaţia şi
practica judiciară naţională
cu privire la aplicarea
tratatelor internaţionale în
sistemul de drept al
Republicii Moldova.

Denumirea
disciplinei

F01O07

Procedura şi
practica
CEDO

Vladislav
Gribincea

Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

I

Număr de ore
În
total

Codul
disciplinei

Responsabil
de
disciplină

C

S

L

LI

300

32

28

-

240

Unităţi de conţinut
Chestiuni generale despre CEDO
Depunerea cererii la CtEDO
Procedura examinării cererilor de către CtEDO
Condiţiile de inadmisibilitate a cererilor la CtEDO
Dreptul la viaţă (art.2 CEDO), Interzicerea torturii (art.3
CEDO) şi Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate (art.4) (de
sine stătător)
Dreptul la libertate şi siguranţă (art. 5 CEDO) şi
Libertatea de circulaţie (art. 2 CEDO şi Protocolul nr.4 la
CEDO) (de sine stătător)
Dreptul la un proces echitabil şi unele aspecte ale procedurii
penale
Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (art. 8
CEDO) şi Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie
(art. 9 CEDO)
Dreptul la căsătorie (art.12 CEDO) şi Egalitatea între soţi
(art. 5 CEDO şi Protocolul nr.7 la CEDO) (de sine stătător)
Libertatea de exprimare (art.10 CEDO) şi Libertatea de
întrunire şi asociere (art.11 CEDO)
Dreptul la un recurs efectiv (art.13 CEDO) şi Interzicerea
discriminării (art.14 CEDO şi Protocolul nr.12 la CEDO)
Protecţia proprietăţii (art.1 CEDO şi Protocolul nr.1 la
CEDO) şi dreptul la instruire (art. 2 prot. 1) şi Dreptul la
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Evaluarea

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

III.

Nr.de
credite

Ex.

10

C
4
2
2
4

Ore
S
2
2
2
4

LI
15
15
15
30

2

2

15

2

2

15

4

4

30

2

2

15

2

2

15

2

2

15

2

2

15

12

alegeri libere (art.3 Protocolul nr. 1), Interzicerea expulzării
propriilor cetăţeni (art. 3 Protocolul nr. 4), Interzicerea
expulzării colective de străini (art. 4 Protocolul nr. 4) şi
garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de străini (art. 1
Protocolul nr. 7) (de sine stătător)
Remedii pentru violarea CEDO
total

2
32

2
28

15
240

IV. Tematica, repartizarea orientativă a orelor şi documente specifice relevante

1-2. Chestiuni generale despre CEDO

4 ore (Curs)

Subiecte

Principalele texte relevante

(a)

Istoric:
(i) elaborarea CEDO şi modificarea ei
ulterioară;
(ii) situaţia existentă până la Protocolul nr.
11;
(iii) schimbările introduse prin Protocolul
nr.11;
(iv) schimbările introduse prin Protocolul
nr.14 şi 14 bis;
(v) Reforma care urmat după Protocolul nr.
14
(vi) aderarea Republicii Moldova.
(b) Chestiuni generale despre drepturile garantate
prin CEDO:
(i) obligaţia de a asigura respectarea
drepturilor omului (art.1 CEDO) (obligaţii
negative şi pozitive);
(ii) distincţia dintre „drepturi” şi „libertăţi”
(iii) triplul test (prevăzut de lege, scopul
legitim şi proporţionalitatea). Drepturile
absolute;
(iv)
limitarea
aplicării
restrângerilor
drepturilor (art.18 CEDO), derogarea în caz
de stare de urgenţă (art.15 CEDO) şi
denunţarea CEDO (art.58 CEDO).
(c) Principiile şi interpretarea CEDO:
(i)
subsidiaritatea şi conceptul celei de „a
patra instanţă”;
(ii) marja de apreciere a autorităţilor
naţionale;
(iii) conceptul interpretării autonome;
(iv) eficacitatea;
(v) interpretarea strictă a limitărilor, esenţa
drepturilor;
(vi) proeminenţa dreptului;
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Codul de procedură civilă
Codul de procedură penală
Codul contravenţional
Codul jurisdicţiei constituţionale
Hotărârea Curţii Constituţionale nr.55
(1999)
Hotărârea Curţii Constituţionale nr.10
(2010)
Hotărârea Plenului CSJ nr.17 (2000)
Hot. König c. Germaniei (1978)
Hot. Edwards c. Regatului Unit (1992)
Hot. Brumărescu c. României (GC) (1999)
Hot. Khodorkovskiy c. Rusiei (2011)

(vii)valorile democratice;
(viii) necesitatea;
(ix) proporţionalitatea;
(x) obligaţiile pozitive;
(xi) caracterul personal al drepturilor;
(xii) conceptul „instrumentului viu”;
(xiii) interpretarea structurală.
(d) Statutul CEDO în sistemul de drept al
Republicii Moldova:
(i) chestiuni generale;
(ii) particularităţile procedurii civile;
(iii) particularităţile procedurii penale;
(iv) Particularităţile procedurii
contravenţionale.
Obiective de referinţă:
a) să cunoască istoricul apariţiei CEDO şi evoluţia sistemului CoE de protecţie a drepturilor
omului;
b) să descrie şi să explice esenţa rezervelor făcute de Republica Moldova la CEDO;
c) să dea soluţii în baza triplului test şi principiilor care decurg din acesta;
d) să determine interdependenţa dintre principiile de interpretare a CEDO;
e) să explice statutul tratatelor cu privire la drepturile omului în sistemul de drept al Republicii
Moldova şi particularităţile în acest sens ale procedurilor civile, penale şi contravenţionale.

2 ore (Seminar)

3. Subiectele 1-4
Soluţionarea speţelor. Discutarea
practice din activitatea CEDO

problemelor

4. Chestiuni generale despre CtEDO

2 ore (Curs)

Subiecte

Principalele texte relevante

(a) Regulamentul CtEDO
Regulamentul CtEDO
(b) Organizare administrativă a CtEDO:
Instrucţiunea practică cu privire la cererea
(i) judecătorii;
de măsuri interimare (2003)
(ii) Secţiunea;
(iii) Adunarea plenară;
(iv) Preşedintele CtEDO şi Preşedinţii şi Vicepreşedinţii Secţiunilor;
(v) grefa;
(vi) precăderea.
(c) Subdiviziunile jurisdicţionale ale CtEDO:
(i) judecătorul unic;
(ii) comitetul din 3 judecători;
(iii) judecătorul raportor;
(iv) Camera;
(v) Marea Cameră.
(d) Deciziile CtEDO:
(i) decizia judecătorului unic;
(ii) hotărârea comitetului din trei judecători;
(iii) decizia Camerei cu privire la admisibilitate;
(iv) hotărârea Camerei;
(v) hotărârea Marii Camere;
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(vi) indicaţiile
în
temeiul
art.39
al
Regulamentului CtEDO;
(e) Structura hotărârilor CtEDO
(f) Supravegherea executării hotărârilor CtEDO
(g) Surse de informare
Obiective de referinţă:
a) să descrie organizarea administrativă a CtEDO;
b) să explice rolul şi funcţiile subdiviziunilor jurisdicţionale ale CtEDO;
c) să explice distincţiile dintre diferite tipuri de decizii ale CtEDO;
d) să evalueze structura şi conţinutul hotărârilor CtEDO;
e) să descrie procedura de executare a hotărârilor CtEDO;
f) să explice modul de căutare a hotărârilor pe pagina web a CtEDO.

2 ore (Seminar)

5. Subiectul 6
Completarea setului de documente necesare pentru
depunerea unei cereri la CtEDO şi discutarea
acestuia

2 ore (Curs)

6. Depunerea cererii la CtEDO
Subiecte

Principalele texte relevante

(a) Dreptul de a sesiza CtEDO:
Regulamentul CtEDO
(i) cererile individuale(art.34 CEDO);
Instrucţiunea practică cu privire la cererea la
(ii) cererile interstatale (art.33 CEDO);
Curte (2003)
(iii) ingerinţa în dreptul de a sesiza CtEDO cu Instrucţiunea practică cu privire la
o cerere individuală (art.34 alin. 2 CEDO).
solicitarea anonimatului (2010)
(b) Conţinutul cererii:
Instrucţiunea practică cu privire la cererea
(i) forma cererii;
de măsuri provizorii (2003)
(ii) conţinutul cererii;
Instrucţiunea practică cu privire la
(iii) limba în care se redactează.
asigurarea corespondenţei electronice (2008)
(c) Depunerea cererii şi corespondenţa cu CtEDO:
(i) modul de expediere a cererii;
(ii) momentul la care cererea se consideră
expediată. Cererea introductivă;
(iii) importanţa menţinerii corespondenţei cu
CEDO.
(d) Cererea de măsuri provizorii (art.39 al
Regulamentului CtEDO)
(e) Reprezentarea la CtEDO
(f) Informaţii statistice despre cererile la CtEDO.
Obiective de referinţă:
a) să explice în ce constă dreptul de a sesiza CtEDO cu o cerere individuală;
b) să explice în ce constă ingerinţa în dreptul de a sesiza CtEDO şi consecinţele acesteia;
c) să poată întocmi o cerere la CtEDO;
d) să explice cum are loc reprezentarea la CtEDO şi cerinţele faţă de reprezentant.
2 ore (Seminar)

7. Subiectul 8
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor
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8. Procedura examinării cererilor de către 2 ore (Curs)
CtEDO
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a
CtEDO
(a) Examinarea cererii:
Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi Rusiei (GC)
(i) chestiuni generale despre procedura de (2004)
examinare a cererii;
Instrucţiunea practică cu privire la cererea
(ii) măsurile provizorii;
de măsuri provizorii (2003)
(iii) cererile în care nu există aparenţe de violare Instrucţiunea practică cu privire la
a CEDO;
observaţiile scrise (2003)
(iv)comunicarea cererii către Guvern;
Instrucţiunea practică cu privire la
(v) prezentarea observaţiilor;
pretenţiile de satisfacţie echitabilă (2007)
(vi)terţul intervenient;
(vii) scoaterea cererii de pe rol.
(b) Obligaţia de a colabora cu CtEDO (art. 38
CEDO)
(c) Audierile şi misiunile de constatare a faptelor
(d) Acordul de reglementare amiabilă
(e) Scoaterea de pe rol
(f) Decizia cu privire la admisibilitate şi hotărârea
(g) Examinarea cererii de către Marea Cameră
(h) Executarea hotărârii
(i) Probele şi sarcina probaţiunii
(j) Asistenţa judiciară
(k)Termenele şi durata procedurii. Prioritatea
examinării cererilor.
Obiective de referinţă:
a) să explice fazele examinării unei cereri de către CtEDO;
b) să explice care este importanţa observaţiilor prezentate CtEDO;
c) să definească în ce constă obligaţia de a colabora cu CtEDO prevăzută de art.38 CEDO;
d) să explice despre probe şi sarcina probaţiunii la CtEDO;
e) să relateze despre termenele şi durata procedurii în faţa CtEDO.
2 ore (Seminar)

9. Subiectul 10
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor

10. Condiţiile de inadmisibilitate a cererilor la 2 ore (Curs)
CtEDO (Partea I)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Competenţa ratione materiae
(b) Competenţa CEDO ratione temporis:
(i) situaţii care au avut loc până la intrarea în
vigoare a CEDO;
(ii) termenul de 6 luni;
- începutul curgerii termenului;
- sfârşitul curgerii termenului.
(c) Competenţa ratione loci:
(i) conceptul de „jurisdicţie”;
(ii) jurisdicţia şi obligaţiile pozitive;
(iii) excepţii de extrateritorialitate;
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Dec. Gorizdra c. Moldovei (2002)
Dec. Sardin c. Rusiei (2004)
Dec. Loveridge c. Regatului Unit (2001)
Hot. Loizidou c. Turciei (1995)
Dec. Stocké c. Germaniei (1987)
Dec. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi Rusiei (GC)
(2001)
Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi Rusiei (GC)
(2004)
Dec. Behrami c. Franţei ş.a. (2007)
Hot. Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve

(iv) aplicarea CEDO în raport cu coloniile Ticaret Anonim Şirketi c. Irlandei (2005)
Statelor Membre la CEDO (art.56 CEDO);
(GC)
(v) jurisdicţia versus participarea în Hot. Al-Skeini ş.a. c. Regatului Unit (GC)
organizaţiile internaţionale.
(2011)
(d) Competenţa ratione personae:
Hot. Al-Jedda c. Regatului Unit (GC) (2011)
(i) Guvernul Pârât;
Dec. Cornwell c. Regatului Unit (1999)
(ii) Reclamantul;
Hot. Dudgeon c. Irlandei (1981)
- cine nu poate fi reclamant?;
Hot. Imakayeva c. Rusiei, (2006)
- statutul de victimă;
Hot. Dalban c. României (1999)
- victima directă;
Dec. Iordachi ş.a. c. Moldovei (2005)
- victima indirectă;
Hot. Burden şi Burden c. Regatului Unit
- victima potenţială;
(2006)
- pierderea calităţii de victimă;
Hot. Ciorap nr. 2 c. Moldovei (2010)
- transmiterea calităţii de victimă Dec. Nassau Verzekering Maatschappij N.V.
terţilor.
c. Olandei (2011)
(iii) Uniunea Europeană ca parte la CEDO.
Obiective de referinţă:
a) să explice competenţa CtEDO ratione materiae;
b) să explice competenţa CtEDO ratione temporis;
c) să explice esenţa conceptului de jurisdicţie, în sensul art.1 CEDO;
d) să explice care sunt categoriile de persoane care se pot adresa la CEDO;
e) să definească în ce constă „statutul de victimă” şi cum poate fi el pierdut;
f) să relateze despre aderarea Uniunii Europene la CEDO şi consecinţele specifice ale acestei
aderări.
2 ore (Seminar)

11. Subiectul 12
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor

12. Condiţiile de inadmisibilitate a cererilor la 2 ore (Curs)
CtEDO (Partea II)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Epuizarea căilor de recurs interne:
(i) principiile cu privire la epuizarea căilor de
recurs interne;
(ii) formalităţile şi epuizarea căilor de recurs
interne;
(iii) recursurile utile:
- recursul accesibil;
- recursul eficace;
- recursul care acordă suficiente şanse de
succes;
- sarcina
probaţiunii
eficacităţii
recursului;
(v) circumstanţe speciale în care reclamantul
este exonerat de obligaţia de epuizare;
(vi) căile de recurs interne în Republica
Moldova.
(b) Cererea anonimă
(c) Cererea examinată anterior
(d) Cererea abuzivă
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Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
Hot. Popov (1) c. Moldovei (2005)
Hot. Saviţchi c. Moldovei (2006)
Dec. Cârmuirea Spirituală a Musulmanilor
din Republica Moldova c. Moldovei (2005)
Hot. Azinas c. Ciprului (GC) (2004)
Hot. Airey c. Irlandei (1979)
Dec. Whiteside c. Regatului Unit (1994)
Dec. Donnelly şi alţii c. Regatului Unit
(1973)
Hot. Boicenco c. Moldovei (2006)
Hot. Brumărescu c. României (GC) (1999)
Dec. Catan ş.a. c. Moldovei (2010)
Dec. Korolev c. Rusiei (2010)
Dec. Fedotov c. Moldovei (2011)
Dec. Ştefănescu c. României (2011)
Hot. Giuran c. României (2011)
Hot. Karoussiotis c. Portugaliei (2011)

(e) Cererea vădit nefondată
(f) Prejudiciul important
(g) Cererea deferită unui organ internaţional de
anchetă sau reglementare.
Obiective de referinţă:
a) să explice scopul epuizării căilor de recurs interne;
b) să explice esenţa cererii anonime, abuzive sau depuse anterior;
c) să explice cum se calculează termenul de 6 luni;
d) să explice care sunt cererile vădit nefondate;
e) să explice înţelesul sintagmei „prejudiciu important”, în sensul art.35 CEDO.

2 ore (Seminar)

13. Subiectul 14
Prezentarea rapoartelor.
Soluţionarea speţelor

14. Dreptul la viaţă (art.2 CEDO), 2 ore (Curs)
interzicerea torturii (art.3 CEDO) şi
interzicerea sclaviei şi a muncii forţate
(art.4 CEDO) (de sine stătător)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Art. 2 CEDO: Dreptul la viaţă
(i)conceptul de „viaţă”;
(ii)Există oare un drept de a renunţa la viaţă?;
(iii)Când lipsirea de viaţă este permisă de
CEDO? (parag.2 al art.2 CEDO şi
Protocoalele nr. 6 şi 13 la CEDO);
(iv)Obligaţii pozitive în temeiul art.2 CEDO.
(b) Interzicerea torturii (art. 3 CEDO)
(i) aplicabilitatea art. 3 CEDO (nivelul
minim de severitate);
(ii) conceptele de „tortură”, „tratament
inuman”, „tratament degradant”,
„pedeapsă inumană” şi „pedeapsă
degradantă”;
(iii)maltratarea:
- sarcina probaţiunii;
- aplicarea justificată a forţei;
- obligaţia de a efectua o anchetă cu
privire la plângerile de maltratare;
- sancţionarea vinovaţilor de maltratare;
(IV) condiţiile de detenţie şi acordarea
asistenţei medicale;
(V) alte obligaţii pozitive:
- obligaţia de a proteja minorii
împotriva maltratărilor;
- chestiuni legate de expulzare şi
extrădare;
- „culoarul morţii”;
- discriminarea şi art.3 CEDO.

Dreptul la viaţă
Hot. Vo c. Franţei (GC) (2004)
Hot. Evans c. Regatului Unit (GC) (2007)
Hot. Pretty c. Regatului Unit (2002)
Hot. Öneryildiz c. Turciei (GC) (2004)
Hot. Ipek c. Turciei (2004)
Hot. McCann ş.a. c Regatului Unit (1995)
Hot. Paul şi Audrey Edwards c. Regatului Unit
(2002)
Hot. Haas c. Elveţiei (2011)
Hot. Osman c. Regatului Unit (1998)
Hot. Giuliani and Gaggio c. Italiei (GC) (2011)
Hot. Finogenov ş.a. c. Rusiei (2011)
Hot. Al-Skeini ş.a. c. Regatului Unit (GC) (2011)
Interzicerea torturii
Hot. Irlanda c. Regatului Unit (1978)
Hot. Costello-Roberts c. Regatului Unit (1993)
Hot. R.R. c. Poloniei (2011)
Hot. Pruneanu c. Moldovei (2007)
Hot. Labita c. Italiei (GC) (2000)
Hot. Zyner Ozcan c. Turciei (2007)
Hot. Kalashnikov c. Rusiei (2002)
Hot. Ramirez Sanchez c. Franţei (GC) (2006)
Hot. Kashavelov c. Bulgariei (2011)
Hot. Ciorap c. Moldovei (2007)
Hot. Boicenco c. Moldovei (2006)
Hot. Valeriu şi Nicolae Roşca c. Moldovei (2009)
Hot. Hristovi c. Bulgariei (2011)
Dec. Pentiacova ş.a. c. Moldovei (2005)
Hot. Price c. Regatului Unit (2001)
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(c) Cauze moldoveneşti cu privire la art.2 şi
art.3 CEDO.

Dec. Sawoniuk c. Regatului Unit (2001)
Hot. Soering c. Regatului Unit (1989)
Hot. Chahal c. Regatului Unit (1996)
Interzicerea sclaviei şi muncii forţate
Hot. Siliadin c. Franţei (2005)
Hot. Zarb Adami c. Maltei (2006)
Hot. Rantsev c. Ciprului şi Rusiei (2010)
Hot. Stummer c. Austriei (2011)

Obiective de referinţă:
a) să explice în ce constă „dreptul la viaţă”, în sensul art. 2 CEDO;
b) să explice cine poate pretinde violarea art.2 CEDO;
c) să explice în ce constă justificarea lipsirii de viaţă conform parag.2 al art.2 CEDO;
d) sa relateze de ce a fost nevoie de Protocolul nr.6 şi Protocolul nr.13 la CEDO;
e) să explice în ce constă obligaţia statului de a investiga cazurile de deces sau de maltratare;
f) să explice în ce constă „nivelul minim de severitate”;
g) să facă distincţie între tratamentul inuman, degradant şi tortură;
h) să cunoască sarcina probaţiunii în cazul persoanelor aflate în custodia autorităţilor;
i) să explice când lipsa tratamentului medical adecvat este contrar art.3 CEDO;
j) să descrie, prin prisma jurisprudenţei CtEDO, particularităţile aplicării articolului 3 CEDO
cazurilor de extrădare sau de expulzare;
k) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.2 şi 3 CEDO şi esenţa lor.
2 ore (Seminar)

15. Subiectul 16
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor
Testare scrisă
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(divizarea studenţilor în grupe, explicarea
sarcinilor)

16. Dreptul la libertate şi siguranţă (art.5 2 ore (Curs)
CEDO) şi libertatea de circulaţie (art. 2 prot. 4)
(de sine stătător)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Conceptul „lipsire de libertate”
(b) Prezumţia de libertate şi excepţiile când o
persoană poate fi lipsită de libertate:
(i) condamnarea pronunţată de un tribunal
competent (art.5 para.1 lit.a);
(ii) nesupunerea la o hotărâre pronunţată de către
un tribunal ori în vederea garantării executării
unei obligaţii prevăzute de lege (art.5 para.1
lit.b);
(iii) aducerea în faţa unei autorităţi judiciare
competente, când există motive verosimile de
a bănui că a săvârşit o infracţiune sau cânt
există motive temeinice de a crede în
necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o
infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia
(art.5 para.1 lit.c);
(iv) detenţia legală a unui minor pentru educaţia sa
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Dreptul la libertatea şi siguranţă
Hot. Guzzardi c. Italiei (1980)
Hot. Engel ş.a. c. Olandei (1976)
Hot. Amuur c. Franţei (1996)
Hot. Baysayeva c. Rusiei (2007)
Hot. Gutu c. Moldovei (2007)
Hot. Belevitskiy c. Rusiei (2007)
Hot. Ignatov c. Rusiei (2007)
Hot. Ječius c. Lituaniei (2000)
Hot. Boicenco c. Moldovei (2006)
Hot. Drozd şi Janousek c. Franţei (1992)
Hot. Ilaşcu ş.a. c. Moldovei şi Rusiei (GC)
(2004)
Hot. Bentham c. Regatului Unit (1996)
Hot. Bouamar c. Belgiei (1988)
Hot. De Wilde, Ooms şi Versyp c. Belgiei
(1971)

sub supraveghere sau detenţia sa în scopul
aducerii sale în faţa autorităţilor competente
(art.5 para.1 lit.d);
(v) detenţia legală a unei persoane susceptibile să
transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a
unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui
vagabond (art.5 para.1 lit.e);
(vi) detenţia legală a unei persoane pentru a o
împiedica să pătrundă în mod legal pe teritoriu
sau împotriva căreia se află în curs o procedură
de expulzare ori de extrădare (art. 5 para. 1 lit.
f).
(c) Înştiinţarea asupra motivelor arestării şi asupra
oricărei acuzaţii aduse (art.5 para.2)
(d) Autorizarea arestului persoanei reţinute în
temeiul art.5 para.1 lit.c (art.5 para.3)
(e) Dreptul de a depune un recurs împotriva
arestării sau reţinerii (art.5 para.4)
(f) Dreptul la reparaţii pentru lipsirea de libertate
contrară art.5 CEDO (art.5 para.5)
(g) Cauze moldoveneşti cu privire la art.5 CEDO

Hot. Varbanov c. Bulgariei (2000)
Hot. Enhorn c. Suediei (2005)
Hot. Hilda Hafsteinsdóttir c. Islandei (2004)
Hot. Chahal c. Regatului Unit (1996)
Hot. Saadi c. Regatului Unit (2006)
Hot. Kerr c. Regatului Unit (1999)
Hot Brogan ş.a. c. Regatului Unit (1988)
Hot. Aksoy c. Turciei (1996)
Hot. Pekov c. Bulgariei (2006)
Hot Scott c. Spaniei (1996)
Hot. Assenov c. Bulgariei (1998)
Hot. Becciev c. Moldovei (2005)
Hot. Şarban c. Moldovei (2005)
Hot. Lietzow c. Germaniei (2001)
Hot. Hood c. Regatului Unit (1999)
Hot. Harkmann c. Estoniei (2006)
Hot. Zandbergs c. Letoniei (2011)
Hot. S.T.S. c. Olandei (2011)
Hot. Fedotov c. Rusiei (2005)
Hot. Leva c. Moldovei (2009)
Libertatea de circulaţie
Hot. Labita c. Italiei (2000)
Hot. Fedorov şi Fedorova c. Rusiei (2005)

Obiective de referinţă:
a) să definească conceptul de „privare de libertate”;
b) să determine şi să caracterizeze excepţiile când o persoană poate fi lipsită de libertate
c) să explice esenţa obligaţiei de a furniza în cel mai scurt termen motivele arestării;
d) să argumenteze obligaţia statului de a aduce prompt orice persoană deţinută în faţa unui
judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare;
e) să explice în ce constă obligaţia de a motiva lipsirea de libertate;
f) să interpreteze dreptul la reparaţii al victimei supuse unei arestări sau reţineri ilegale;
g) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.5 CEDO.
2 ore (Seminar)

17. Subiectul 18
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(prezentarea cererii reclamantului)

18. Dreptul la un proces echitabil (art. 6 CEDO 2 ore (Curs)
Partea I)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Conceptul de „judecare în mod echitabil”
(b) Aplicabilitatea art.6:
(i) necesitatea unei proceduri judiciare;
(ii) încălcarea drepturilor şi obligaţiilor cu
caracter civil;
(iii) acuzaţia în materie penală îndreptată
împotriva sa.
(c) accesul la justiţie:
(i) lipsa instanţei competente;
59

Hot. Brumărescu c. României (GC) (1999)
Hot. Barbera, Messegue şi Jabardo c.
Spaniei (1994)
Hot. Ocalan c. Turciei (GC) (2005)
Hot. Allan Jacobson c. Suediei (2000)
Hot. Fayed c. Regatului Unit (1994)
Hot. Pierre-Bloch c. Franţei (1997)
Hot. Massa c. Italiei (1993)
Hot. Vilho Eskelinen ş.a. c. Finlandei (GC)

(ii) scutirea de taxa de stat;
(iii) alte aspecte.
(d) dreptul la o instanţă independentă şi imparţială
(e) dreptul la examinarea cauzei într-un termen
rezonabil:
(i) durata judecării cauzei;
(ii) executarea hotărârii judecătoreşti
(f) Dreptul la judecarea într-un mod public a
cauzei sale
(g) Dreptul la judecarea cauzei în mod echitabil:
(i) posibilitatea de a participa la examinarea
cauzei;
(ii) egalitatea armelor;
(iii)
contradictorialitatea
şi
prezentarea
probelor;
(iv) hotărârea motivată.
(h) Cauze moldoveneşti cu privire la art.6 CEDO
(subiectele discutate la această lecţie).

(2007)
Hot. Ferrazzini v. Italy (GC) (2001)
Hot. Ziliberberg c. Moldovei (2005)
Hot. Escoubet c. Belgiei (GC) (1999)
Hot. Airey c. Irlandei (1979)
Dec. Amihalachioaie c. Moldovei (2002)
Hot. Teltronic-Catv c. Poloniei (2006)
Hot. Cordova c. Italiei (2003)
Hot. Findlay c. Regatului Unit (1997)
Hot. Wettstein c. Elveţiei (2000)
Hot. Naumenko c. Ukrainei (2004)
Hot. Bochan c. Ukrainei (2007)
Hot. Kudla c. Poloniei (GC) (2000)
Hot. Philis (nr. 2) c. Greciei (1997)
Hot. Holomiov c. Moldovei (2006)
Dec. Presnyakov c. Rusiei (2005)
Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
Hot. Venera-Nord-Vest-Borta AG c.
Moldovei (2007)
Hot. Cebotari s.a. c. Moldovei (2009)
Hot Clionov c. Moldovei (2007)
Hot. Olaru ş.a. c. Moldovei (2009)

Obiective de referinţă:
a) să definească conceptul de „judecare în mod echitabil”;
b) să explice sfera aplicabilităţii art.6 CEDO;
c) să cunoască aspectele dreptului de „acces la justiţie” şi limitările ce-i pot fi aduse;
d) să explice conceptul de „tribunal independent şi imparţial”;
e) să determine caracterul rezonabil examinării cauzei în baza criteriilor CtEDO;
f) să explice în ce constă obligaţia de a motiva hotărârile judecătoreşti;
g) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.6 CEDO (aspectele discutate la
această lecţie).
2 ore (Seminar)

19. Subiectul 20
Prezentarea rapoartelor
Soluţionarea speţelor
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(prezentarea observaţiilor Guvernului)

20. Dreptul la un proces echitabil şi unele 2 ore (Curs)
aspecte ale procedurii penale (Partea II)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Securitatea raporturilor juridice
(i) casarea sau lipsirea de efect al hotărârilor
irevocabile;
(ii) practica uniformă;
(iii) termene de prescripţie discriminatorii.
(b) Prezumţia nevinovăţiei (art.6 para.2)
(c) Drepturile acuzatului:
(i) de a fi informat asupra naturii şi cauzei
acuzaţiei aduse;
(ii) de a nu se auto – incrimina;
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Hot. Brugger c. Austriei (2006)
Hot. Riepan c. Austriei (2000)
Hot. Dombo Beheer Bv c. Olandei (1993)
Hot. Rowe And Davis c. Regatului Unit
(2000)
Hot. Steel And Morris c. Regatului Unit
(2005)
Hot. Al-Khawaja şi Tahery c. Regatului Unit
(GC) (2011)
Hot. Hirvisaari c. Finlandei (2001)

(iii) dreptul la apărător;
(iv) de a dispune de timpul şi înlesnirile
necesare pregătirii apărării sale;
(v) de a chema şi interoga martori;
(vi) dreptul la interpret:
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art.6 CEDO
(discutate la această lecţie):
(e) Nici o pedeapsă fără lege (art.7):
(f) Interzicerea privării de libertate pentru datorii
(art.1 prot.4):
(g) Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie
penală (art.2 prot.7):
(h) Dreptul la despăgubiri în caz de eroare
judiciară (art.3 prot.7):
(i) Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două
ori (art.4 prot.7).

Hot. Popov nr.2 c. Moldovei (2005)
Hot. Brumărescu c. României (GC) (1999)
Hot. Ryabykh c. Rusiei (2003)
Hot. Macovei ş.a. c. Moldovei (2006)
Hot. Barbera, Messegue şi Jabardo c.
Spaniei (1994)
Hot. John Murray c. Regatului Unit (1996)
Hot. Del Latte c. Olandei (2004)
Hot. Butkevičius c. Lituaniei (2002)
Hot. Hadjianastossiou c. Greciei (1992)
Hot. Kamasinski c. Austriei (1989)
Hot. Imbrioscia c. Elveţiei (1993)
Hot. Croissant c. Germaniei (1992)
Hot. Van Mechelen s.a. c. Olandei (1997)
Hot. Matyjek c. Poloniei (2007)
Hot. Juha Nuutinen c. Finlandei (2007)
Hot. Dacia SRL c. Moldovei (2008)
Hot. Welsh c. Regatului Unit (1998)
Hot. Streletz, Kessler şi Krenz c. Germaniei
(GC) (2001)
Hot. Achour c. Franţei (GC) (2006)
Hot. Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni c.
României (2007)
Hot. Zolotukhin c. Rusiei (2007)
Hot. Cononov c. Letoniei (2010)

Obiective de referinţă:
a) să definească conceptul de „securitate a raporturilor juridice”;
b) să explice noţiunea de prezumţie a nevinovăţiei în aspectul art.6 para.2 CEDO;
c) să explice în ce constă dreptul persoanei la o audiere publică;
d) să explice esenţa dreptului persoanei la judecarea echitabilă a cauzei;
e) să explice conceptul de „egalitate a armelor”;
f) să cunoască esenţa principiului contradictorialităţii;
g) să explice drepturile acuzatului conform prevederilor art.6 CEDO;
h) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.6 CEDO (aspectele discutate la
această lecţie).
i) să explice în ce constă interdicţia de a fi judecat de două ori.
2 ore (Seminar)

21. Subiectul 22
Prezentarea rapoartelor.
Soluţionarea speţelor.
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(prezentarea observaţiilor reclamantului şi a
pretenţiilor de satisfacţie echitabilă)

22. Dreptul la respectarea vieţii private şi de 2 ore (Curs)
familie (art.8 CEDO), Libertatea de gândire, de
conştiinţă şi de religie (art.9 CEDO)
Dreptul la căsătorie (art.12 CEDO) şi
Egalitatea între soţi (art.5 prot.7 la CEDO) (de
sine stătător)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
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(a) Conceptele de „viaţa privată şi de familie”,
„domiciliu” şi „corespondenţă” în sensul art.8
CEDO;
(a) Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de
religie (art.9 CEDO);
(i) libertatea de a schimba religia sau
convingerea;
(ii) libertatea de a-şi manifesta religia;
(iii) libertatea de gândire.
(b) Ingerinţele admise de art.8 şi 9 CEDO cu
„viaţa privată şi de familie”, „domiciliul” şi
„corespondenţa” (triplul test);
(c) Domenii specifice:
(i) interceptarea corespondenţei şi a
convorbirilor;
(ii) percheziţionarea „domiciliului”;
(iii)
împiedicarea de a se bucura de
drepturile părinteşti;
(iv) situaţia deţinuţilor;
(v) dreptul la imigrare;
(vi)
accesul la informaţiile cu caracter
personal;
(vii)
protejarea mediului în care se află
„domiciliul” (poluarea şi zgomotul excesiv);
(viii)
obligaţiile pozitive în temeiul art.8
CEDO;
(ix) defăimarea şi viaţa privată.
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art.8 şi 9
CEDO.

Art. 8 CEDO
Hot. Niemetz c. Germaniei (1992)
Hot. Stubbings ş.a. c Regatului Unit (1996)
Hot. Mousraquim c. Belgiei (1991)
Hot. Evans c. Regatului Unit (GC) (2007)
Hot. Burghartz c. Elveţiei (1994)
Dec. Peck c. Regatului Unit (2001)
Hot. Ciorap c. Moldovei (2007)
Hot. Malone c. Regatul Unit (1984)
Hot. Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c.
Regatului Unit (1985)
Hot. Maslov c. Austriei (2007)
Hot. Guerra ş.a. c. Italiei (1998)
Hot. Monori c. României şi Ungariei (2005)
Hot. Moser c. Austriei (2006)
Hot. Keegan c. Irlandei (1994)
Hot. Roche c. Regatului Unit (GC) (2005)
Hot. Fadeyeva c. Rusiei (2005)
Hot. H.M. c. Turciei (2006)
Hot. Novoseletskiy c. Ucrainei (2005)
Hot. Von Hanover c. Germaniei (2004)
Dec. Gunnarsson c. Islandei (2005)
Hot. B. şi L. c. Regatului Unit (2005)
Hot. Gutu c. Moldovei (2007)
Hot. Mancevschi c. Moldovei (2008)
Hot. Iordachi ş.a. c. Moldovei (2009)
Hot. Mehmet Nuri Özen ş.a. c. Turciei
(2011)
Hot. Ciubotaru c. Moldovei (2010)
Hot. Petrenco c. Moldovei (2010)
Hot. Georgel şi Georgeta Stoicescu c.
României (2011)
Art. 9 CEDO
Hot. Kokkinakis c. Greciei (1993)
Hot. Larissis ş.a. c. Greciei (1998)
Hot. Mitropolia Basarabiei ş.a. c. Moldovei
(2001)
Hot. Thlimmenos c. Greciei (2000)
Hot. Leyla Sahin c. Turcie (GC) (2005)
Hot. Agga c. Greciei (2006)
Hot. Masaev c. Moldovei (2009)
Hot. Bayatyan c. Armeniei (GC) (2011)

Obiective de referinţă:
a) să definească noţiunile de „viaţă privată”, „viaţă familială”, „domiciliu” şi „corespondenţă”
în sensul art.8 CEDO;
a) să definească noţiunile de libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie;
b) să explice în ce constă triplul test;
c) să explice sensul sintagmelor „prevăzută de lege” şi „necesară într-o societate democratică”;
b) să explice dacă şi în ce cazuri refuzul de a înregistra un cult nu constituie o încălcare a art.9
CEDO;
d) să cunoască jurisprudenţa CtEDO privind dreptul la căsătorie şi la întemeierea unei familii;
e) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.8 şi 9 CEDO.
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2 ore (Seminar)

23. Subiectul 24
Prezentarea rapoartelor.
Soluţionarea speţelor.
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(prezentarea observaţiilor Guvernului cu privire la
satisfacţia echitabilă)

24. Libertatea de exprimare (art.10 CEDO) şi 2 ore (Curs)
libertatea de întrunire şi asociere (art.11
CEDO)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Conceptul de „libertate de exprimare” în
sensul art.10 CEDO
(i) libertatea de opinie;
(ii) libertatea de a primi sau de a comunica
informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor.
(b) Posibilitatea limitării libertăţii de exprimare
(triplul test);
(c) Domenii specifice:
(i) discursul politic şi chestiunile de interes
public;
(ii) defăimarea şi viaţa privată;
(iii) discursul de ură şi discursul care incită la
violenţă;
(iv) informaţiile secrete, securitatea naţională
şi „whistle-blowing-ul”;
(v) audiovizualul;
(vi) obscenitatea;
(ii) discursul profesional şi comercial;
(iii) protecţia puterii judecătoreşti.
(d) Libertatea de întrunire în sensul art.11 CEDO;
(e) Libertatea de asociere în sensul art.11 CEDO;
(f) Posibilitatea limitării libertăţilor de gândire, de
conştiinţă, de religie, de întrunire şi de
asociere;
(g) Domenii specifice:
(ii) autorizarea întrunirilor şi sancţionarea
pentru participarea la întruniri neautorizate;
(iii) înregistrarea asociaţiilor obşteşti;
(iv) suspendarea/lichidarea asociaţiilor obşteşti
sau a partidelor politice.
(h) Cauze moldoveneşti cu privire la art.10 şi 11
CEDO.
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Libertatea de exprimare
Hot. Handyside c. Regatului Unit (1976)
Hot. Autronic AG c. Elveţiei (1990)
Hot. Thoma c. Luxemburg (2001)
Hot. Castells c. Spaniei (1992)
Hot. Lingens c. Austriei (1986)
Hot. Jersild c. Danemarcei (1994)
Hot. Veraart c. Olandei (2006)
Hot. Busuioc c. Moldovei (2004)
Hot. Saviţchi c. Moldovei (2005)
Hot. Flux nr. 3 c. Moldovei (2007)
Hot. Dalban c. României (1999)
Hot. Otegi Mondragon c. Spaniei (2011)
Hot. Kommersant Moldovy c. Moldovei
(2007)
Hot. Editorial Board of Pravoye Delo şi
Shtekel c. Ucrainei (2011)
Hot. Hadjianastassiou c. Greciei (1992)
Hot. Cosado Coca c. Spaniei (1994)
Hot. Nicula c. Finlandei (2002)
Hot. Aydin Tatlav c. Turciei (2006)
Hot. Zakharov c. Rusiei (2006)
Hot. Sofranschi c. Moldovei (2010)
Hot. Guja c. Moldovei (GC) (2008)
Hot. Flux nr. 6 c. Moldovei (2008)
Hot. Flux nr. 7 c. Moldovei (2009)
Hot. Petrenco c. Moldovei (2010)
Libertatea de întrunire şi asociere
Hot. Ezelin c. Franţei (1991)
Dec. Ziliberberg c. Moldovei (2004)
Hot. Ramazanova ş.a. c. Azerbaidjanului
(2007)
Hot. Partidul Popular Creştin Democrat c.
Moldovei (2006)
Hot. Partidul Popular Unit Turk c. Turciei
(1998)
Hot. Vogt c. Germaniei (1995)
Hot. Roşca, Secăreanu ş.a. c. Moldovei
(2008)

Hot. Hyde Park nr. 1-7 c. Moldovei (2009,
2010)
Obiective de referinţă:
a) să explice esenţa sintagmei „libertatea de exprimare”, în sensul art.10 CEDO;
b) să identifice distincţia dintre fapte şi „judecăţi de valoare”;
c) să aducă exemple de situaţii în care este justificată ingerinţa în dreptul garantat de art.10
CEDO;
d) să cunoască esenţa dreptului la întrunire şi asociere, în sensul art.11 CEDO;
e) să dea exemple de cazuri în care statul poate limita libertatea de întrunire şi de asociere;
f) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.10 şi la art.11 CEDO.
2 ore (Seminar)
25. Subiectul 26
Prezentarea rapoartelor.
Soluţionarea speţelor.
Pregătire de simularea unui proces la CtEDO
(Audierile)
26. Dreptul la un recurs efectiv (art.13 CEDO) 2 ore (Curs)
şi interzicerea discriminării (art.14 CEDO şi
Protocolul nr.12 la CEDO)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Dreptul la un recurs efectiv
(i) ce trebuie să înţelegem prin dreptul la un
recurs?;
(ii) pretenţia întemeiată şi legitimă cu privire
la un drept prevăzut de CEDO;
(iii) violările comise în exercitarea autorităţii
statului;
(iv) distincţia dintre art.13 şi art.3 şi 6 CEDO.
(b) Interzicerea discriminării
(i) ce trebuie să înţelegem prin „discriminare”;
(ii) pretenţia întemeiată şi legitimă cu privire
la un drept prevăzut de CEDO;
(iii) este oare tratamentul diferenţiat „necesar
într-o societate democratică”?;
(c) Protocolul 12 la CEDO
(d) Cauze moldoveneşti cu privire la art.13 şi 14
CEDO

Dreptul la un recurs efectiv
Hot. Klass ş.a. c. Germaniei (1978)
Hot. Keenan c. Regatului Unit (2001)
Hot. Powel şi Rayner c. Regatului Unit
(1999)
Hot. Silver c. Regatului Unit (1983)
Hot. Surmeli c. Germaniei (GC) (2006)
Hot. Zeleni Balkani c. Bulgariei (2007)
Hot. Conka c. Belgiei (2002)
Hot. Kudla c. Poloniei (GC) (2000)
Hot. Corsacov v. Moldovei (2006)
Hot. Deservicre SRL c. Moldovei (2009)
Interzicerea discriminării
Hot. Belgian Liguistic case (nr. 2) (1968)
Hot. Thlimenos c. Greciei (GC) (2000)
Hot. Abdulaziz, Cabales şi Balkandali c.
Regatului Unit (1985)
Hot. Dudgeon c. Regatului Unit (1981)
Hot. Lithgow ş.a. c. Regatului Unit (1986)
Hot. Zarb Adami c. Maltei (2006)
Hot. Moldovan s.a. c. României (2005)
Hot. Secic c. Croatiei (2007)
Hot. Kiyutin c. Rusiei (2011)

Obiective de referinţă:
a) să explice în ce constă dreptul la un recurs „efectiv”, în sensul art.13 CEDO;
b) să relateze despre raportul dintre art.13 şi alte articole ale CEDO;
c) să explice ce trebuie să se înţeleagă prin „discriminare”, în sensul art.14 CEDO;
d) să explice caracterul accesoriu al protecţiei oferite de art.14 în raport cu alte drepturi
materiale garantate prin CEDO.
e) Sa explice necesitatea Protocolul nr. 12 la CEDO;
f) Să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art. 13 şi 14 CEDO.
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2 ore (seminar)

27. Subiectul 28
Soluţionarea speţelor
Simularea procedurii în faţa CtEDO (pronunţarea
hotărârii pe marginea simulării)

2 ore (Curs)
28. Protecţie proprietăţii (art. 1 prot. 1),
dreptul la instruire (art. 2 prot. 1) (şi dreptul la
alegeri libere (art.3 prot. 1), Interzicerea
expulzării propriilor cetăţeni (art. 3 prot. 4),
Interzicerea expulzării colective de străini (art.
4 prot. 4) şi garanţiile procedurale în cazul
expulzărilor de străini (art. 1 prot. 7) (de sine
stătător)
Subiecte
Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO
(a) Protecţia proprietăţii;
(i) conceptul de „bun”;
- chestiuni generale;
- chiria şi dreptul de a folosi bunul;
- contribuţiile sociale şi pensiile;
- speranţele legitime în calitate de bun.
(ii) lipsirea de proprietate;
- distrugerea proprietăţii;
- exproprierea;
- rechiziţia;
- condiţiile pentru lipsirea de proprietate.
(iii) reglementarea folosinţei bunurilor.
(b) Chestiuni generale despre dreptul la alegeri
libere;
(c) Cauze moldoveneşti cu privire la protecţia
proprietăţii, dreptul la instruire şi dreptul la alegeri
libere.
(d) Chestiuni generale despre dreptul la instruire;
(e) Interzicerea expulzării propriilor cetăţeni (art.
3 prot. 4);
(f) Interzicerea expulzării colective de străini (art.
4 prot. 4);
(h) Garanţiile procedurale în cazul expulzărilor de
străini (art. 1 prot. 7)
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Protecţia proprietăţii
Hot. Sporrong şi Lonnroth c. Suediei (1982)
Hot. Marckx c. Belgiei (1979)
Hot. Loizidou c. Turciei (1996)
Hot. Gustafsson c. Suediei (1996)
Hot. Erkner şi Hofauer c. Austriei (1987)
Hot. Beyeler c. Italiei (2000)
Hot. Sfintele Mănăstiri c. Greciei (1994)
Hot. Gazgusuz c. Austriei (1996)
Hot. Stran Greek Refineries c. Greciei
(1994)
Hot. Pressos Compania Naviera SA s.a. c.
Belgiei (1995)
Hot. Van der Musele c. Belgiei (1983)
Hot Maurice c. Franţei (GC) (2005)
Hot. Burden şi Burden c. Regatului Unit
(2006)
Hot. Velikovi ş.a. c. Bulgariei (2007)
Hot. Broniowski c. Poloniei (GC) (2004)
Hot Jahn ş.a. c. Germaniei (GC) (2005)
Hot. Jelicic c. Bosniei şi Herţegovina (2006)
Hot. Iatridis c. Greciei (1999)
Dreptul la instruire
Hot. Belgian Liguistic case (nr. 2) (1968)
Hot. Campbell şi Cossans c. Regatului Unit
(1982)
Hot. D.H. ş.a. c. Cehiei (2006)
Hot. Ali c. Regatului Unit (2011)
Dreptul la alegeri libere
Hot. Mathieu-Mohin şi Clerfayt c. Belgiei
(1987)
Hot. Matthews c. Regatului Unit (1999)
Dec. Gorizdra c. Moldovei (2002)
Hot. Hirst nr. 2 c. Regatului Unit (GC)
(2005)
Hot. Zdanoka c. Latvia (GC) (2006)
Hot. Paksas c. Lituaniei (GC) (2011)

Chestiuni legate de expulzare
Hot. Reiner c. Bulgariei (2006)
Hot. Bolat c. Rusiei (2006)
Hot. Lupsa .c României (2006)
Hot. Kaya c. României (2006)
Obiective de referinţă:
a) să definească noţiunea de „bun”;
b) să explice principiile respectării proprietăţii, lipsirii de proprietate şi reglementării folosirii
bunurilor;
c) să explice cum examinează CtEDO justificarea ingerinţei în dreptul de proprietate;
d) să explice esenţa dreptului de instruire (art.2 Protocolul Adiţional la CEDO);
e) să definească dreptul la alegeri libere (art.3 Protocolul Adiţional la CEDO);
f) să explice noţiunea de libertate de circulaţie (art.2 Protocolul nr.4 CEDO);
g) să cunoască principalele cauze moldoveneşti cu privire la art.1 Prot.1 şi art.3 Prot.1.
2 ore (Seminar)

29. Subiectul 30
Soluţionarea speţelor
Testare scrisă
Discutarea prestaţiei studenţilor

2 ore (Curs)

30. Remedii pentru violarea CEDO

Principala jurisprudenţă relevantă a CtEDO

Subiecte
(a) Satisfacţia echitabilă:
(i) principii;
(ii) prejudiciul moral;
(iii) prejudiciul material;
(iv) costuri şi cheltuieli.
(b) Modul de plată a satisfacţiei echitabile;
(c) Indicaţiile CtEDO în temeiul art.46 CEDO;
(d) Redeschiderea procedurilor naţionale;
(e) Procedura - pilot;
(f) Consecinţele neexecutării hotărârilor CtEDO.

Hot. Papamichalopoulos c. Greciei (1993)
Hot Iatridis c. Greciei (art. 41) (2000)
Hot. Sovtransavto c. Ucrainei (art. 41)
(2003)
Hot. Ivanţoc ş.a. c. Moldovei şi Rusiei
(2011)
Hot. Prodan c. Moldovei (2004)
Hot. Boicenco c. Moldovei (2006)
Hot. Comingersoll S.A. (2000)
Hot. Amihalachioaie c. Moldovei (2004)
Hot. Soering c. Regatului Unit (1989)
Hot. Assanidze c. Georgiei (2004)
Hot. Emre c. Elveţiei (2011)
Hot. Dacia SRL c. Moldovei (art. 41) (2009)
Hot. Olaru ş.a. c. Moldovei (2009)

Obiective de referinţă:
a) să definească noţiunea de satisfacţie echitabilă, în sensul art.41 CEDO;
b) să facă distincţie între prejudiciul material, prejudiciul moral, costuri şi cheltuieli la CtEDO;
c) să descrie procedura de plată a compensaţilor acordate de CtEDO;
d) să explice importanţa indicaţiilor CtEDO în ceea ce priveşte executarea hotărârilor şi esenţa
procedurii - pilot;
e) să explice procedura supravegherii executării hotărârilor CtEDO.

66

V. LUCRUL INDIVIDUAL
Produsul
preconizat
Studierea
anticipată a
subiectelor
programate
pentru orele de
curs

Criterii de evaluare
specifice

Strategii de realizare
 Studierea bibliografiei cu
privire la subiectele
repartizate
 Studierea jurisprudenţei
recomandate

 Modul de prezentare a
studentului la lecţiile de
curs
 Prezenţa la orele de curs

 Studierea minuţioasă a
bibliografiei cu privire la
subiectele repartizate
Ţinerea unui curs
 Studierea jurisprudenţei
recomandate şi a altei
jurisprudenţe relevante
 Examinarea formularuluiÎntocmirea
tip de cerere şi a celorlalte
unei mostre de
documente necesare
cereri la
 Studierea documentelor
CtEDO şi
explicative privind
prezentarea ei
completarea formularului
la seminar
de cerere
 Studiu bibliografic
 Examinarea practicilor
administrative şi a
Raport analitic
jurisprudenţei CtEDO
prezentat la
 Examinarea problemelor
seminar
practice existente şi
propunerea soluţiilor

Anterior
orelor de
curs

 Calitatea prezentării
cursului
 Răspunsurile la
întrebările adresate
 Fermitatea şi
argumentarea poziţiei

Conform
repartizării
orientative a
orelor

 Modul de prezentare a
formularului
 Corectitudinea
completării
 Răspunsul la întrebările
puse

Conform
repartizării
orientative a
orelor

 Profunzimea studiului
 Asimilarea materiei
 Posibilitatea de a aplica
cunoştinţele dobândite
 Găsirea soluţiilor pentru
problemele practice
existente
 Abilitatea de a
identifica chestiunile
importante
 Identificarea
standardelor relevante
 Argumentarea soluţiei
 Corectitudinea
completării
documentelor
 Conţinutul
documentelor întocmite
 Argumentarea poziţiei
 Corectitudinea
concluziilor

Examinarea
speţelor
distribuite
anterior

 Identificarea chestiunilor
importante
 Studierea jurisprudenţei
 Prezentarea şi analiza
rezultatelor

Simularea unei
proceduri la
CtEDO

 Studierea în detaliu a
procedurii CtEDO
 Completarea cererii şi
întocmirea observaţiilor
 Prezentarea publică a
poziţiei pe caz

Studierea de
sine stătătoare
a unor subiecte

 Consultarea bibliografiei cu
privire la subiectele
 Metodele generale de
repartizate
stabilire a asimilării
 Studierea jurisprudenţei
cunoştinţelor
recomandate
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Termen de
realizare

Conform
repartizării
orientative a
orelor

Conform
repartizării
orientative a
orelor

Conform
repartizării
orientative a
orelor

Conform
repartizării
orientative a
orelor

VI. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea audienţilor va consta din evaluarea curentă şi evaluarea finală.
Evaluarea curentă va consta din:
(a) citirea unui curs;
(b) rezolvarea speţelor la seminare;
(c) rapoarte prezentate la seminare;
(d) două testări;
(e) simularea unei proceduri la CtEDO;
(f) prezenţa şi prestaţia audientului la ore.
Mostră de speţă
Speţa nr. 2
Calitatea de victimă
În 2009, Eugenia a fost acuzată de fals în acte oficiale. La 13 martie 2005 ea a fost arestată şi
deţinută în arest până la 5 octombrie 2006, când a fost achitată printr-o sentinţă irevocabilă din lipsa
faptului infracţiunii. Instanţa de judecată a notat că la dosar nu există vreo probă care ar fi confirmat
faptul infracţiunii, iar lipsirea de libertate nu s-a bazat pe o bănuială că a fost comisă o infracţiune.
În perioada arestului, ea a fost deţinută în Izolatorul de Detenţie Provizorie a CGP Chişinău.
Eugenia a depus o cerere în temeiul Legii 1545-XIII, prin care a solicitat compensaţii pentru
tragerea ilicită la răspundere penală, detenţia ilegală în condiţii proaste de detenţie. Ea a solicitat
MDL 600,000 cu titlu de prejudiciu moral şi MDL 73,000 cu titlu de prejudiciu material,
reprezentând salariul ratat.
Prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 1 iulie 2010 acţiunea a fost admisă în parte, acordândui-se MDL 130,000. Instanţa a notat că a compensat integral suma pretinsă cu titlu de prejudiciu
material. Totuşi, suma pretinsă de reclamant cu titlu de prejudiciu moral este excesivă şi a acordat
cu acest titlu restul sumei. Compensaţia cu titlu de prejudiciu moral a fost acordată pentru tragerea
ilicită la răspundere penală şi deţinerea în condiţii proaste în IDP. Instanţa a refuzat să acorde
compensaţii morale pentru lipsirea ilegală de libertate, pe motiv că legalitatea arestării a fost
verificată repetat de către Curtea de Apel Chişinău pe durata arestării, care a confirmat la fiecare 30
de zile legalitatea încheierilor judecătorului de instrucţie.
Eugenia a depus o cerere la CtEDO, în care a pretins că i-au fost încălcate drepturile garantate de
art.3 şi 5 CEDO.
Răspundeţi la următoarele întrebări:
În ce condiţii Eugenia putea să-şi piardă calitatea de victimă?
Şi-a pierdut oare Eugenia calitatea de victimă în urma achitării din 5 octombrie 2006 şi
acordării compensaţiei la 1 iulie 2010?

Evaluarea finală: examen, care va consta dintr-o examinare scrisă, ce va cuprinde subiectele din
curriculum. Examinarea scrisă va fi divizată în 3 părţi, după cum urmează:
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(a) un subiect teoretic;
(b) analiza unei soluţii date de CtEDO într-o hotărâre cu privire la Republica Moldova;
(c) soluţionarea unei speţe.
Nota finală se va stabili din suma mediei notelor primite la lecţii şi nota de la examen. Orice lipsă de la
lecţie peste 4 absenţe va rezulta în diminuarea notei finale cu 0.1 puncte.

Mostră de test pentru evaluarea finală
.
UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA
Facultatea de Drept
TESTUL nr.
pentru examenul de curs la Procedura şi Practica Curţii Europene a Drepturilor Omului
Aprobat la şedinţa Catedrei
Drept Procesual Civil
din „___” _______ 2012
Şeful Catedrei______________________
1.

Conceptul de „drept şi obligaţie cu caracter civil” în sensul art.6 CEDO.

2. Explicaţi soluţia CtEDO pe marginea pretenţiei cu privire la violarea art.5 para.1 CEDO
în cauza Boicenco c. Moldovei
3. Speţă
Un tânăr deţinut, care îşi ispăşea pedeapsa privativă de libertate pronunţată de către o instanţă de
judecată, s-a adresat, la 20 mai 2009, cu plângere unui procuror ce avea ca atribuţie supravegherea
executării pedepselor. Deţinutul a declarat că a fost bătut de către gardienii penitenciarului.
La 15 iunie 2009 procurorul a primit prin poştă depoziţiile gardienilor, care afirmau că deţinutul
a căzut destul de rău în cadrul unui incident banal provocat de refuzul său să intre în celula sa după
plimbare. La 20 iunie 2009 procurorul a dispus examinarea deţinutului de către un medic stagiar de
la punctul medical al penitenciarului, care nu a constatat leziuni corporale pe corpul tânărului, care
puteau fi cauzate atât prin cădere, cât şi prin lovire.
În baza acestor elemente, la 23 iunie 2009 procurorul a refuzat în pornirea urmăririi penale
împotriva gardienilor, pe motiv că nu a putut fi constatat cu certitudine că leziunile au fost cauzate
prin lovire. El a expediat decizia sa în adresa deţinutului.
Deţinutul contestă decizia procurorului, a procurorului ierarhic superior, care a respins-o ca
tardivă. Prin încheierea din 30 decembrie 2009, ordonanţa din 23 iunie 2009 şi cea emisă de
procurorul ierarhic superior ai fost casate ca emise prematur, cu obligarea procurorului de a
examina plângerea. Investigarea plângerii continuă şi la moment.
Tânărul a depus o cerere la CtEDO, în care pretinde violarea art.3 şi a art.13 ale CEDO.
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Răspundeţi la următoarele întrebări:
este oare competentă CtEDO să examineze cererea atât timp cât investigaţia este
pendinte la nivel naţional?
a epuizat oare reclamantul căile de recurs interne?
este oare investigarea maltratării fără pornirea urmăririi penale conformă art. 3 CEDO?
VII. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ
(a) Cărţi
1. Jean-Francois Akandji-Kombe. Obligaţiuni pozitive în virtutea Convenţiei europene a
Drepturilor Omului: Ghid pentru punerea în aplicare a Convenţiei europene a Drepturilor Omului. Chişinău, 2006.
2. Corneliu Bîrsan. Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Ediţia a II –
a Bucureşti, 2010.
3. Luke Clements, Nuala Mole, Alan Simmons. Drepturile europene ale omului: înaintarea unei
cauze pe baza Convenţiei. - Chişinău, 2005.
4. Микеле Де Салвиа. Прецеденты Европейского Суда по Правам Человека. - СанктПетербург, 2004.
5.
Executarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului: Broşură de informare - Chişinău,
2006
6.

Harris, O'Boyle & Warbrick. Law of the European Convention on Human Rights. – Oxford. 2009.

7.
Ursula Kilkelly Ghid privind punerea în aplicare a articolului 8 al Convenţiei europene pentru
drepturile omului. - Chişinău, 2003.
8.
Elisabeth Lambert-Abdelgawad. Executarea hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului.
– Chişinău, 2004.
9.
Monica Macovei. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 5 al Convenţiei europene
pentru drepturile omului. - Chişinău, 2003.
10.
Monica Macovei. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 10 al Convenţiei europene
pentru drepturile omului. - Chişinău, 2003.
11.
Jeremy McBride. Drepturile omului în procedura penală - Jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului – Chişinău 2009
12.
Nuala Mole, Catarina Harby. Ghid privind punerea în aplicare a articolului 6 al Convenţiei
europene pentru drepturile omului. – Chişinău, 2003, 2006.
13.
Jim Murdoch. Protecting the right to freedom of thought, conscience and religion under the
European Convention on Human Rights. - Strasbourg 2012.
14.

Jacobs, White & Ovey. The European Convention on Human Rights. - Oxford, 2010.

15.
Douwe Korff. A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on
Human Rights .- Belgium, 2006.
16.
Karen Reid. A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights. - Sweet and
Maxwell, 2011.
70

17.
Ivana Roagna. Protecting the right to respect for private and family life under the European
Convention on Human Rights. – Strasbourg, 2012.
18.
Eric Svanidze. Effective investigation of ill-treatment, Guidelines on European standards. Council of Europe, 2009.
19.
Eric Svanidze. Combating ill-treatment and impunity: Rights of detainees and obligations of
law-enforcement officials. - Council of Europe, 2010.
20.
Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov Protecting the right to a fair trial under the European
Convention on Human Rights. – Strasbourg, 2012.
(b) Pagini web
1.

Consiliul Europei: www.coe.int

2.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului: www.echr.coe.int

3.

Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova: www.bice.md

4.

Asociaţia obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului”: www.lhr.md

5.

Ministerul Justiţiei al RM: http://www.justice.md/md/cedo/

6.

Asociaţia obştească „Centrul de Resurse Juridice”: www.crjm.org

7.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii: www.cpt.coe.int
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Ciclul II, Master
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doctor în drept,
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Şef catedră _____________________
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din 05 decembrie 2012

CHIŞINĂU 2012
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PRELIMINĂRII

I.

Disciplina Procedura civilă cu element de extraneitate include normele de drept procesual civil
internaţional, în măsura în care în cadrul examinării şi soluţionării cauzelor civile în instanţele
judecătoreşti din Republica Moldova sunt aplicate norme de drept internaţional privat. Reglementările
din legile-cadru (CPC, CC, CF), precum şi ratificarea multor acte internaţionale relevante a
determinat impulsionarea procesului civil internaţional în Moldova.
Practica demonstrează că relaţiile de drept privat nu sunt lipsite de elemente care implică aplicarea
normelor de drept material străin; astfel, este necesară ajustarea procedurii naţionale la specificul
acestor categorii de cauze. Procese civile cu element de extraneitate se consideră în cazul în care
litigiul supus judecăţii are legătură, prin unul sau mai multe elemente (părţi, obiect, locul încheierii sau
executării contractului etc.) cu cel puţin două sisteme naţionale de drept material.
Curriculumul la disciplina Procedura civilă cu element de extraneitate se axează pe trei niveluri
comportamentale: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice. Ţinând cont de faptul că masteranzii sunt cel puţin licenţiaţi în drept, nivelul
cunoaşterii va opta în special pentru cimentarea cunoştinţelor avute şi obţinerea de noi cunoştinţe
necesare pentru aprofundarea în studiul procedurii civile internaţionale. Aplicarea presupune
capacitatea de a interpreta corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, capacitatea de a depista
carenţe şi contradicţii legislative şi abilitatea de a propune soluţii de perfecţionare a legislaţiei în
vigoare. Integrarea presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la
normele cu privire la procedura de arbitraj şi mediere, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale,
ţinându-se cont atât de legea procesuală naţională şi internaţională, cât şi de legea materială naţională
şi străină. Nivelul comportamental de integrare constituie finalitatea procesului de instruire iniţială a
viitorilor specialişti în domeniul dreptului.

Procedura
civilă cu
element de
extraneitate

Elena Belei

În total ore
Inclusiv
C

II

150

25

S

L

LI

15

-

110

Nr. de
Credite

S02A08

Responsabil
de
disciplină

5

Examen

Denumirea
disciplinei

În total

Codul
disciplinei
din
planul de
studii

Evaluarea

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

II.

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Ore
Unităţi de conţinut

Curs

Seminar

Izvoarele de bază ale Dreptului procesual civil
internaţional
Statutul procesual al străinilor în procesele civile care
se desfăşoară în instanţele judecătoreşti din Moldova
Competenţa jurisdicţională internaţională

4

3

Lucrul
individual
30

4

3

10

4

3

20

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti
străine

4

3

20
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5.

Delegaţiile judecătoreşti internaţionale

1

2

5

6.

Recunoaşterea actelor eliberate sau
autentificate de autorităţile străine
Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
În total

1

1

5

4
22

3
18

20
110

7.

III.

COMPETENŢE

Prin intermediul studierii disciplinei „Procedura civilă cu element de extraneitate”, masteranzii obţin
următoarele competenţe:







cunoaşterea teoriei generale în domeniul procedurii civile cu element de extraneitate;
cunoaşterea procedurii exequaturului internaţional;
aplicarea corectă a principiilor de soluţionare a pricinilor civile cu element de extraneitate;
acordarea asistenţei juridice calificate in materia calificării legii aplicabile în soluţionarea litigiilor
cu element de extraneitate;
elaborarea proiectelor de acte procedurale necesare în cadrul unui proces civil internaţional;
soluţionarea litigiilor cu element de extraneitate ca reprezentant al părţilor în conflict.

IV.















OBIECTIVE GENERALE

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
să definească conceptele de bază ale procesului civil internaţional;
să identifice particularităţile procedurii civile cu element de extraneitate;
să cunoască documentele naţionale şi internaţionale care reglementează procesul civil
internaţional;
să cunoască criteriile de calificare a competenţei în procesele civile cu element de extraneitate;
să cunoască procedura de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărârilor judecătoreşti străine
şi arbitrale internaţionale.
La nivel de aplicare:
să califice corect legea materială aplicabilă soluţionării litigiului cu element de extraneitate;
să distingă aspectele lex procesualis fori de cazurile de aplicare a legii procesuale străine;
să selecteze corect instanţa competentă în procesele civile cu element de extraneitate;
să elaboreze acte procesuale necesare în procesele civile cu element de extraneitate;
La nivel de integrare:
să aprecieze importanţa şi locul procedurilor de control relevante în apărarea drepturilor civile;
să estimeze rolul practicii judiciare în calificarea situaţiilor litigioase;
să evalueze modul de colaborare interstatală în materie procesual civilă în baza tratatelor existente
şi în temeiul reciprocităţii;
să efectueze studiul comparativ al legislaţiei Republicii Moldova cu normele şi recomandările
internaţionale în domeniul arbitrajului comercial.
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V.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1: Izvoarele de bază ale Dreptului procesual civil internaţional
Obiective de referinţă
Conţinuturi
- să determine necesitatea unor reglementări
1. Noţiunea de Drept procesual civil
specifice procesului civil internaţional;
internaţional;
- să identifice normele naţionale şi
2. Legea aplicabilă în procesele de drept
internaţionale ce reglementează procesul civil
internaţional privat;
cu element de extraneitate;
Legislaţia internă a Republicii Moldova
- să diferenţieze legea aplicabilă procedurii cu
privind procedura în procesele cu element de
element de extraneitate şi legea aplicabilă
extraneitate;
cauzei materiale;
Convenţiile, tratatele şi acordurile
- să definească condiţia reciprocităţii, precum
internaţionale la care Republica Moldova
şi caracteristicile acesteia;
este parte ca izvoare de drept procesual civil
- să analizeze actele internaţionale relevante
internaţional;
disciplinei;
3. Condiţia reciprocităţii.
- să stabilească criteriile de delimitare a
aplicării lex procesualis fori.
Subiectul 2: Statutul procesual al străinilor în procesele civile care se desfăşoară în
instanţele judecătoreşti din Moldova
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să identifice esenţa regimului naţional
1. Acordarea regimului naţional cetăţenilor
acordat străinilor;
străini, apatrizilor, organizaţiilor străine;
- să clarifice condiţiile aplicării retorsiunii;
2. Capacitatea procedurală de folosinţă şi
- să cunoască criteriile de stabilire a
capacitatea procedurală de exerciţiu a
capacităţii procesuale de folosinţă a
drepturilor procedurale civile a cetăţenilor
străinilor în procesele civile naţionale;
străini şi apatrizilor în realizarea drepturilor
- să delimiteze modul de calificare a
procesuale;
capacităţii de exerciţiu procesuale a
3. Problema reprezentării judiciare a strănilor
străinilor;
în instanţele judecătoreşti;
- să stabilească legea aplicabilă capacităţilor 4. Cauţio judecatum solvi şi scutirea de plată a
de folosinţă şi de exerciţiu procesuale a
cauţiunii;
străinilor;
5. Condiţia străinului ca parte în proces –
- să evidenţieze cum sunt reprezentanţi
egalitatea de tratament şi condiţia
străinii în justiţia civilă naţională.
reciprocităţii.
Subiectul 3: Competenţa jurisdicţională internaţională
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să defineacă conceptul de competenţă
1. Noţiunea
şi categoriile de competenţă
jurisdicţională internaţională;
jurisdicţională internaţională.
- să stabilească criteriile de clasificare a
2. Competenţa jurisdicţională internaţională
competenţei jurisdicţionale internaţionale;
generală conform legislaţiei interne a
- să identifice competenţa jurisdicţională
Republicii Moldova (art. 459, alin(2) şi (3)
internaţională generală;
art. 460 CPC) şi caracterul ei imperativ- să interpreteze just normele de
dispozitiv.
competenţă jurisdicţională internaţională
3. Competenţa jurisdicţională internaţională
exclusivă;
alternativă.
- să descrie limita întinderii competenţei
4. Competenţa
exclusivă
a
instanţelor
prin prorogare conform normelor
judecătoreşti din Moldova (art.461 CPC) în
procesuale ale Republicii Moldova;
procesele civile cu elemente de extranietate.
- să evidenţieze cazurile de calificare a
5. Prorogarea convenţională de competenţă
competenţei jurisdicţionale internaţionale
jurisdicţională (art.462 CPC).
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conform prevederilor tratatelor interstatale 6. Competenţa jurisdicţională internaţională
la care Republică Moldova este parte
conform
convenţiilor,
tratatelor
şi
- să stabilească consecinţele încălcării
acordurilor internaţionale la care Republica
normelor de competenţă jurisdicţională
Moldova este parte.
internaţională.
Subiectul 4: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să stabilească criteriile de identificare a
1. Noţiunea de hotărâre judecătorească străină.
hotărârilor judecătoreşti străine;
2. Recunoaşterea hotărârii judecătoreşti
- să delimiteze hotărârile judecătoreşti
străine.
străine susceptibile de executare şi
3. Refuzul recunoaşterii hotărârii judecătoreşti
nesusceptibile de executare silită pe
străine.
teritoriul Republicii Moldova;
4. Procedura de recunoaştere a hotărîrii
- să evidenţieze diferenţele de procedură a
judecătoreşti străine.
recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti
5. Executarea silită a hotărârii judecătoreşti
străine nesusceptibile de executare silită pe
străine.
teritoriul Republicii Moldova;
- să identifice cazurile de refuz în
recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti
străine;
- să cunoască procedura de încuviinţare a
executării silite a hotărârilor judecătoreşti
străine.
Subiectul 5: Delegaţiile judecătoreşti. Recunoaşterea actelor eliberate sau autentificate de
autorităţile străine
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să definească noţiunea şi să cunoască
1. Noţiunea de delegaţie judecătorească.
- conţinutul acesteia „delegaţie
2. Procedura
executării
delegaţiilor
judecătorească”;
judecătoreşti
străine
în
Republica
- să identifice condiţiile de solicitare a
Moldova.
delegaţiei judecătoreşti în alt stat;
3. Calea diplomatică (consulară).
- să clarifice procedura executării
4. Calea simplificată de executare a delegaţiei
delegaţiilor judecătoreşti străine pe
judecătoreşti.
teritoriul Republicii Moldova;
- să caracterizeze condiţiile şi
particularităţile căii diplomatice de
solicitare şi executare a delegaţiilor
judecătoreşti străine;
- să evidenţieze avantajele şi cazurile de
executare a delegaţiei judecătoreşti străine
pe cale simplificată;
- să evalueze impactul solicitării delegaţiilor
judecătoreşti asupra desfăşurării
procesului civil.
Subiectul 6: Recunoaşterea actelor eliberate sau autentificate de autorităţile străine
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să stabilească condiţiile de recunoaştere a
1. Recunoaşterea actelor eliberate sau
actelor eliberate de autorităţile străine;
autentificate de autorităţile străine.
- să evalueze valoarea juridică a unui act
2. Regimul naţional.
eliberat de o autoritate străină;
3. Legalizarea diplomatică (consulară).
- să identifice condiţiile de legalizare a
4. Apostilarea.
actelor pe calea diplomatică;
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să cunoască valoarea juridică a apostilei;
să evalueze limita extinderii acesteia;
Subiectul 7: Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să diferenţieze tipurile de hotărâri arbitrale; 1. Noţiunea de arbitraj şi felurile arbitrajului.
- să identifice elementele de bază, precum şi 2. Natura juridică a arbitrajului.
ce poate include conţinutul hotărârii
3. Legislaţia Republicii Moldova privind
arbitrale;
arbitrajul.
- să cunoască temeiurile de nevalabilitate a
4. Arbitrajul Comercial Internaţional de pe
hotărârii arbitrale;
lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
- să evalueze efectele hotărârilor arbitrale
Republicii Moldova şi importanţa lui pentru
internaţionale pe teritoriul Republicii
relaţiile econimice externe.
Moldova;
5. Efectele sentinţelor arbitrale străine.
- să distingă competenţa şi etapele
6. Convenţia
penru
recunoaşterea
şi
procedurale de examinare a cererii de
executarea sentinţelor arbitrale de la New
recunoaşteriei şi executarea hotărârii
York din 10 iunie 1958.
arbitrale străine;
7. Procedura recunoaşterii şi executarea
- să interpreteze just temeiurile de refuz în
hotărîrilor arbitrale străine în conformitate
recunoaşterea şi executarea hotărârii
cu legislaţia Republicii Moldova.
arbitrale străine;
8. Refuzul de a recunoaşte hotărârea arbitrală
străină şi de a o executa.
-

VI.
Produsul
preconizat

Culegere de
acte normative
internaţionale
relevante

LUCRUL INDIVIDUAL

Strategii de realizare

Criterii de evaluare
 Verificarea tuturor
modificărilor şi
completărilor operate
de legiuitor până la
momentul utilizării
actului normativ.
 Aptitudinea de a
depista şi compara
normele juridice
contradictorii.
 Propunerea de soluţii
interpretative (analogia
legii sau a dreptului).
 Utilizarea corectă a
actelor normative
studiate de fiecare dată
cînd este necesar în
cadrul prelegerilor şi
lecţiilor practice.
 Originalitatea abordării
unui aspect procedural
actual.
 Profunzimea studiului.
 Diversitatea surselor.
 Formularea
concluziilor de lege

 Identificarea actului
normativ în Monitorul
Oficial al RM sau în
bazele de date juridice (de
ex: www.justice.gov.md).
 Imprimarea textului
actului normative pe
suport de hârtie.
 Studierea conţinutului
integral al actului
normativ.

Referat scris pe
 Studiu bibliografic şi
max. 10-15 pag,
normativ.
constând din
 Analiză, reflecţii critice.
analiza tratatelor
 Elaborarea concluziilor şi
internaţionale la
recomandărilor de
care Republica
perfecţionare a legislaţiei.
Moldova este parte
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Termen de
realizare
Către fiecare
oră practică în
funcţie de
unităţile de
conţinut.
Către finele
semestrului
masterandul
trebuie să
deţină un
portofoliu
complet de
acte
normative
internaţionale.

Susţinerea
publică pe
parcursul
orelor practice
conform
orarului

ferenda şi/sau de
implementare practică.
 Maniera de susţinere
publică, inclusiv
răspunsurile la
întrebările colegilor.
 Stabilirea esenţei litigiului
de drept sau a conţinutului
cererii.
 Concretizarea scopului
procesual al fiecărui
Rezultate ale
subiect implicat.
studiilor de caz  Identificarea sediului
prezentate în
materiei (stabilirea normei
scris
de drept materal şi
procesual relevenate).
 Aplicarea normelor
juridice relevante pentru
formularea concluziilor
finale.
 Studierea unei situaţii de
caz cu element de
extraneitate.
 Stabilirea pretenţiilor
referitor la care trebuie să
se expună masterandul în
partea descriptivă a
hotărârii.
Hotărâre

Selectarea normei
judecătorească
materiale naţionale sau
perfectată în
străine relevante cauzei
scris ca rezultat
civile cu element de
al soluţionării
extraneitate.
unei cauze cu
 Aplicarea justă a normei
element de
procesuale pertinente.
extraneitate
 Motivarea hotătârii din
punctul de vedere al
temeiniciei şi al legalităţii
acesteia.
 Formularea dispozitivului
hotărârii, incluzând toate
rechizitele procesuale
necesare.

VII.

I.

 Corectitudinea
identificării încălcării
semnalate în speţă.
 Caracterul justificat al
scopului procesual
formulat.
 Argumentarea alegerii
normelor juridice
relevante situaţiei de
caz.
 Motivarea concluziilor
formulate.

Pentru fiecare
lecţie practică
conform
orarului

 Respectarea
consecutivităţii părţilor
componente ale
hotărârii judecătoreşti.
 Corectitudinea
motivării soluţiei din
punctul de vedere al
legii materiale
pertinente.
 Corectitudinea
motivării soluţiei din
punctul de vedere al
legii procesuale
relevante.

Pentru
penultimul
seminar
conform
orarului
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I.

PRELIMINARII

Procedura de declarare a insolvabilităţii reprezintă, cu certitudine una dintre cele mai dificile
proceduri civile, atât sub aspectul cunoaşterii, cât şi în ce priveşte aplicarea practică a acesteia.
În instituţiile de profil procedurii de declarare a insolvabilităţii nu i se acordă atenţia cuvenită în
cadrul studierii obiectului procesului civil. Mai mult decât atât, un studiu doctrinar al instituţiei
insolvabilităţii lipseşte cu desăvârşire în manuale şi monografii din domeniul dreptului procesual civil,
fiind în schimb numeroase în cele destinate dreptului afacerilor. Însă, studierea în exclusivitate a
aspectul material al insolvabilităţii ca instituţie de drept îi lipseşte pe viitorii practicieni de posibilitatea
înţelegerii laturii procesuale a desfăşurării procesului de insolvabilitate.
Astfel, în prezent ne confruntăm cu consecinţele negative ale perioadei de tranziţie la economia
de piaţă. La ele în special se referă încetarea activităţii întreprinzătorilor care nu au putut face faţă
cerinţelor pieţiei sau care nu s-au putut adapta la noua economie - de piaţă. Încetarea activităţii este
făcută atât benevol, pe calea lichidării, cât şi forţat, prin declararea insolvabilităţii acestora. În rezultat,
suntem în faţa activităţii „fructuoase” a instanţelor de judecată în ce priveşte procesele de
insolvabilitate şi, ca urmare, apar numeroase probleme legate de aplicarea acesteia.
Având în vedere circumstanţele menţionate, prezentul curs are menirea de a aduce informaţii cât
mai multe şi utile, necesare masteranzilor, în scopul de a-i ajuta să însuşească cât mai temeinic
actualul cadrul legislativ în domeniul insolvabilităţii, să înţeleagă raţiunile reglementărilor legale în
cadrul desfăşurării actelor de procedură, precum şi să-şi formeze deprinderi în scopul utilizării lor
corecte şi eficiente în practică.
Procedura de declarare a insolvabilităţii reprezintă o procedură civilă desfăşurată la cererea
debitorului insolvabil sau a creditorilor acestuia, în cazurile de supraîndatorare sau incapacitate de
plată a debitorului, cu scopul satisfacerii concomitente şi proporţionale a creanţelor creditorilor.
În activitatea lor instanţele de judecată se conduc de prevederile-cadru cu caracter general,
reglementate de Codul de procedură civilă de normele speciale prevăzute de Legea insolvabilităţii.
Scopul desfăşurării procedurii de declarare a insolvabilităţii este de a reduce la maximum
efectele negative ale eşuării activităţii economice a întreprinzătorilor şi de a apăra interesele tuturor
subiecţilor interesaţi.
Curriculumul la disciplina Procedura de declarare a insolvabilităţii se axează pe trei niveluri
comportamentale: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice. Ţinînd cont de faptul că masteranzii sânt cel puţin licenţiaţi în drept, nivelul
cunoaşterii va opta în special pentru cimentarea cunoştinţelor avute şi obţinerea de noi cunoştinţe ce
privire la procedura de declarare a insolvabilităţii. Aplicarea presupune capacitatea de a interpreta
corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, capacitatea de a depista carenţe şi contradicţii
legislative şi abilitatea de a propune soluţii de perfecţionare a legislaţiei în vigoare. Integrarea
presupune aptitudinile de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la normele cu privire
la procedura de declarare a insolvabilității, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale, ţinându-se
atât de legea procesuală, cât şi de legea materială. Nivelul comportamental de integrare constituie
finalitatea procesului de instruire iniţială a viitorilor specialiști în domeniu.
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În total ore
inclusiv
C

S

L

LI

Nr. de
credite

Responsabil
de
disciplină

Evaluarea

Denumirea
disciplinei

În total

Codul
disciplinei
din
planul de
studii

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

II.

S02O07

Procedura
insolvabilității

Gheorghe
Macovei

II

150

25

15

-

110

Ex.

5

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.
d/o
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ore
Unităţi de conţinut
Instituţia procedurii de insolvabilitate
Subiecţii procedurii de insolvabilitate
Intentarea procedurii de insolvabilitate
Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate
Încetarea procedurii de insolvabilitate
Procedura de restructurare
Utilizarea căilor de atac în cadrul procedurii de
insolvabilitate
Răspunderea
în
cadrul
procesului
de
insolvabilitate
Particularităţile
declarării
insolvabilităţii
anumitor categorii de întreprinzători
În total

III.

Curs

Seminar

3
3
3
4
2
4
2

1
2
2
2
2
2
1

Lucrul
individual
10
10
10
10
10
10
20

2

1

20

2

2

10

25

15

110

Competenţe

Studiind disciplina „Procedura insolvabilităţii”, masteranzii obţin competenţe de a:
califica natura juridică a insolvabilităţii
determina locul procedurii de declarare a insolvabilităţii în cadrul procedurilor civile
determina competenţa instanţelor de judecată la soluţionarea cauzelor de insolvabilitate
întocmi acte de procedură pentru intentarea procedurii de insolvabilitate
pregăti acte de procedură pentru intentarea creanţelor în procesele în desfăşurare
întocmi acte de procedură şi de a contesta actele instanţei de insolvabilitate.

OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:
 să identifice procedura declarării insolvabilităţii ca institut al dreptului procesual civil;
 să explice temeiurile necesare pentru intentarea procedurii de declarare a insolvabilităţii;
 să stabilească competenţa jurisdicţională şi materială la judecarea pricinilor cu privire la
insolvabilitate;
 să determine subiecţii participaţi la raporturile procesuale legate de desfăşurarea procesului de
insolvabilitate;
 să descrie stadiile principale de desfăşurare a procesului de insolvabilitate;
 să determine opţiunile alternative ce pot fi aplicate în cadrul procesului de insolvabilitate în afară
de lichidarea debitorului.
La nivel de aplicare:
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să stabilească coraportul dintre reglementările procesuale cu caracter general ale Codului de
procedură civilă şi reglementările cu caracter special ale Legii insolvabilităţii;
 să delimiteze competenţa instanţelor de judecată la soluţionarea litigiilor de drept apărute în cadrul
procesului de insolvabilitate;
 să analizeze principalele asemănări şi deosebiri dintre procedura declarării insolvabilităţii şi
procedura de executare a hotărârilor judecătoreşti;
 să efectueze studiul comparativ al legislaţiei Republicii Moldova cu privire la insolvabilitate cu
legislaţia unor state europene privind insolvabilitatea şi să înainteze proiecte de perfecţionare a
legislaţiei autohtone.

La nivel de integrare:
 să întocmească actele de dispoziţie judecătoreşti necesare pentru desfăşurarea legală a procedeului
de insolvabilitate;
 să propună modelul de acţiune a judecătorului în cazul lichidării întreprinderii în urma
insolvabilităţii;
 să estimeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei cu privire la insolvabilitate;
 să propună modificări care ar aduce reglementările procesuale cu caracter general în conformitate
cu prevederile speciale ale legislaţiei cu privire la insolvabilitate;
 să evalueze beneficiile obţinute în urma evoluţiei legislaţiei cu privire la insolvabilitate în
Republica Moldova;
IV. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI
Subiectul 1. Instituţia procedurii de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să identifice principalele acte ce
Istoricul apariției instituției insolvabilității.
fundamentează apariţia şi marchează
Noţiunea şi natura juridică a insolvabilităţii.
evoluţia institutului insolvabilităţii;
Procedura declarării insolvabilităţii – institut al
- să stabilească momentele definitorii în dreptului procesual civil.
evoluţia insolvabilităţii în Republica
Principiile aplicabile în cadrul procedurii de
Moldova;
declarare a insolvabilităţii.
- să identifice locul insolvabilităţii ca
institut al dreptului procesual civil;
- să determine locul procedurii de
declarare a insolvabilităţii în cadrul
procedurilor civile contencioase şi
necontencioase;
- să evidenţieze principalele asemănări şi
deosebiri
dintre
procedura
de
insolvabilitate şi procedura de
executare a hotărârilor judecătoreşti;
- să definească noţiunile de insolvabilitate,
insolvenţă, faliment, proces de
insolvabilitate, procedură de declarare
a insolvabilităţii;
- să identifice natura juridică procesuală a
instituţiei insolvabilităţii;
- să clasifice principiile aplicabile
procedurii de insolvabilitate;
- să determine importanța practică a
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aplicării principiilor ce guvernează
procedura de insolvabilitate;
Subiectul 2. Subiecţii procedurii de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să definească noţiunea de subiecţi ai Debitorul. Persoanele ce pot fi declarate insolvabile.
procedurii
de
declarare
a Clasificarea debitorilor.
insolvabilităţii;
Creditorul. Clasificarea creditorilor. Organele de
- să clasifice categoriile subiecţilor administrare a creditorilor.
care
participă
în
raporturile
Administratorul. Statutul procesual juridic.
procesuale ce apar la desfăşurarea
Participarea altor subiecți în cadrul procedurii de
procesului de insolvabilitate;
insolvabilitate.
- să determine criteriile înaintate faţă
de calitatea procesuală de debitor;
- să
aprecieze
calitatea
de
întreprinzător ca condiţie pentru a fi
debitor în cadrul procesului de
declarare a insolvabilităţii;
- să identifice principalele categorii de
creditori ce pot fi participanţi în
cadrul unui proces de declarare a
insolvabilității;
- să indice principalele categorii de
organe de administrare a creditorilor
şi să stabilească sarcinile acestora;
- să analizeze rolul şi atribuţiile
administratorului insolvabilităţii;
- să delimiteze alte categorii de
subiecţi participanţi în cadrul
procedurii
de
declarare
a
insolvabilităţii.

Subiectul 3. Intentarea procedurii de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să identifice organele competente a
Competenţa materială şi jurisdicţională în
soluţiona pricinile cu privire la
soluţionarea pricinilor cu privire la insolvabilitate.
insolvabilitate;
Condiții de fond și de formă pentru intentarea
- să determine instanţele competente procedurii de insolvabilitate.
a soluţiona litigiile ce apar în legătură
Actele instanţei de judecată efectuate la
cu masa debitoare;
intentarea procedurii de declarare a insolvabilităţii.
- să delimiteze competenţa instanţelor
Actele participaţilor efectuate la etapa intentării
de judecată de drept comun de procedurii de declarare a insolvabilităţii.
competenţa
instanţelor
de
Aplicarea mijloacelor asiguratorii la intentarea
insolvabilitate
în
ce
priveşte
procesului de insolvabilitate.
soluţionarea litigiilor ce apar după
Efectele intentării procesului de insolvabilitate.
intentarea procesului de insolvabilitate;
- să stabilească instanţa de judecată
competentă a soluţiona litigiile în
legătură cu soluţionarea actelor juridice
ale debitorului;
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- să enumere temeiurile declarării
insolvabilităţii;
- să stabilească coraportul dintre
supraîndatorare şi incapacitate de plată;
- să definească noţiunea de cerere
introductivă şi să descrie elementele
obligatorii ale acesteia;
- să analizeze dacă debitorul poate
înainta benevol cerere şi să stabilească
condiţiile efecturării acestui act;
- să aprecieze posibilitatea retragerii
cererii introductive şi să determine
consecinţele acesteia;
- să identifice cazurile de numire a
administratorului provizoriu şi să
enumere atribuţiile acestuia;
- să analizeze circumstanţele ce
trebuie verificate la etapa primirii
cererii introductive;
- să determine actele judecătorului ce
pot fi adoptate la faza intentării
procesului
de
declarare
a
insolvabilităţii;
- să aprecieze oportunitatea adoptării
la faza intentării pricinii a hotărârii
judecătoreşti ca act ce marchează
începutul procedurii de declarare a
insolvabilităţii;
- să
deosebească
mijloacele
asiguratorii ce pot fi aplicate la
intentarea procesului de declarare a
insolvabilităţii;
- să analizeze efectele generate de
intentarea procesului de declarare a
insolvabilităţii.

Subiectul 4. Desfăşurarea procedurii de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să determine scopul desfăşurării
Sarcinile şi atribuţiile instanţei de judecată şi ale
adunării de raportare şi de validare a participanţilor la proces la etapa desfăşurării adunării
creditorilor;
de raportare şi a celei de validare.
Procedura înaintării creanţelor de către creditori
- să delimiteze sarcinile şi atribuțiile
participanţilor la proces în cadrul după intentarea procesului de insolvabilitate și
desfăşurării adunării de raportare şi a procedura examinării contestaţiilor contra creanţelor
adunării de validare a creditorilor;
înaintate.
- să evidenţieze specificul actelor de
Procedura valorificării bunurilor masei debitoare.
procedură necesar a fi îndeplinite la
Distribuirea masei debitoare
înaintarea creanţelor de către creditori
după
intentarea
procesului
de
insolvabilitate;
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- să
analizeze
procedura
de
examinare a contestaţiilor contra
creanţelor înaintate;
- să stabilească categoriile actelor de
dispoziţie ale instanţelor de judecată ce
pot fi adoptate în cadrul procesului de
insolvabilitate;
- să
caracterizeze
activitatea
participanţilor la proces desfăşurată în
vederea inventarierii şi evaluării masei
debitoare;
- să identifice procedura şi metodele
aplicabile la valorificarea bunurilor
masei debitoare;
- să
delimiteze
procedura
de
executare a creanţelor creditorilor
gajişti de executarea creanţelor
creditorilor chirografari;
- să analizeze etapele distribuţiei
produsului masei debitoare.
Subiectul 5. Încetarea procesului de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să definească noţiunea de încetare a
Condiţii generale privind încetarea procedurii de
procesului de insolvabilitate;
declarare a insolvabilităţii.
- să stabilească condiţiile generale ce duc
Încetarea procedurii de declarare a insolvabilităţii
la încetarea procedurii de declarare a în legătură cu lipsa masei debitoare.
insolvabilităţii;
Încetarea procedurii de declarare a insolvabilităţii
- să caracterizeze procedura încetării la acordul părţilor.
procesului de insolvabilitate în cazul
Procedura de lichidare a întreprinderilor în baza
lipsei masei debitoare sau al temeiurilor prevăzute în Legea insolvabilităţii.
insuficienţei masei debitoare;
- să aprecieze posibilitatea încetării
procesului de insolvabilitate la acordul
părţilor;
- să delimiteze procedura de lichidare a
întreprinderii în baza temeiurilor
prevăzute în Legea insolvabilităţii şi a
celor prevăzute în Codul civil;
- să aprecieze posibilitatea aplicării
normelor generale privind lichidarea
întreprinderilor în cazurile lichidării
întreprinderii
în
baza
Legii
insolvabilităţii;
- să stabilească circumstanţele ce
îndreptăţesc redeschiderea procesului
de insolvabilitate după încetarea
acestuia;
- să determine dacă la redeschiderea
procedurii de insolvabilitate se numeşte
un nou administrator sau trebuie
rechemat
administratorul
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insolvabilităţii iniţial;
Subiectul 6.. Procedura de restructurare
Obiective
- să definească noţiunea „procedură
de restructurare”
- să determine coraportul dintre
procedura de restructurare şi procedura
de declarare a insolvabilităţii unui
subiect de drept;
- să aprecieze faptul introducerii
procedurii de restructurare în cadrul
reglementărilor actuale cu privire la
insolvabilitate;
- să
delimiteze
atribuţiile
participanţilor la proces la etapa
propuneri planului de restructurare;
- să analizeze procedura admiterii şi
confirmării planului de restructurare şi
efectele acestora;
- să evidenţieze atribuţiile instanţei
de judecată în cazul aplicării procedurii
de restructurare.

Unităţi de conţinuturi
Noţiuni generale privind aplicarea procedurii de
restructurare.
Procedura examinării şi confirmării planului de
restructurare.
Efectele confirmării planului de restructurare
şi supravegherea aplicării acestuia.
Consecinţele
nerealizării planului de restructurare şi efectele
procedurale ale acestora.

Subiectul 7. Utilizarea căilor de atac în cadrul procedurii de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să identifice căile de atac pasibile de Aspecte introductive privind utilizarea căilor de atac.
a fi utilizate în cazul contestării actelor
Utilizarea recursului în cadrul procedurii de
judecătoreşti
adoptate
în
cadrul declarare a insolvabilității.
procesului de insolvabilitate;
Elementele recursului (subiect, obiect, temei).
- să deosebească elementele recursului
Instanțele competente a soluționa recursul și
contra
hotărârilor
şi
încheierilor împuternicirile acestora.
judecătoreşti
adoptate
în
cadrul
procedurii de declarare a insolvabilităţii;
- să stabilească împuternicirile instanţei
de judecată la soluţionarea recursului
contra hotărârilor şi încheierilor adoptate
în cadrul procedurii de declarare a
insolvabilităţii.
Subiectul 8. Răspunderea în cadrul procesului de insolvabilitate
Obiective
Unităţi de conţinuturi
Aspecte introductive privind răspunderea în
- să definească tipurile de răspundere
în
cadrul
procedurii
de cadrul procesului de insolvabilitate.
Răspunderea subsidiară a asociaţilor debitorului
insolvabilitate;
insolvabil.
- să evidenţieze cazurile de răspundere
Răspunderea participanţilor la procedura de
subsidiară a asociaţilor debitorului;
declarare
a insolvabilităţii.
- să
determine
consecinţele
Aplicarea
altor categorii de răspundere în
nedepunerii în termen a cererii
legătură cu desfășurarea procesului de insolvabilitate
introductive de către debitor;
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-

-

-

-

-

-

-

-

să stabilească circumstanţele ce
demonstrează începutul curgerii
termenul de 1 lună de zile pentru
depunerea obligatorie a cererii
introductive;
să indice categoriile de persoane ce
răspund
subsidiar
în
cazul
nerespectării obligaţiei de depunere a
cererii introductive;
să
definească
noţiunile
de
insolvabilitate intenţionată şi de
insolvabilitate fictivă;
să determine care persoane cad sub
incidenţa sintagmei „persoane care
dau indicaţii obligatorii pentru
debitor”;
să analizeze efectele răspunderii
subsidiare a asociaţilor debitorului
insolvabil;
să aprecieze efectele nerespectării de
către debitorul insolvabil a măsurilor
de asigurare;
să deosebească felurile răspunderii
instituite în sarcina administratorului
insolvabilităţii în baza Legii
insolvabilităţii;
să determine procedura aplicabilă la
stabilirea faptului răspunderii
subsidiare şi a cuantumului acesteia.

Subiectul 11. Particularităţile declarării insolvabilităţii anumitor categorii de întreprinzători
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să stabilească subiecţii ce pot înainta Reglementări specifice privind insolvabilitatea
cerere
introductivă
în
cazul anumitor categorii de întreprinzători.
insolvabilităţii băncilor comerciale, Particularităţile insolvabilităţii gospodăriilor
companiilor de asigurări şi a ţărăneşti.
participanţilor profesionişti la piaţa Particularităţile insolvabilităţii companiilor de
valorilor mobiliare;
asigurări şi a participanţilor profesionişti la piaţa
- să identifice participanţii la proces în valorilor mobiliare.
cazul insolvabilităţii bancare;
Particularităţile insolvabilităţii transfrontaliere.
- să determine specificul insolvabilităţii
gospodăriilor ţărăneşti sub aspectul
limitei responsabilităţii fondatorilor
acesteia;
- să
formuleze
efectele
intentării
procedurii
de
declarare
a
insolvabilităţii pentru participanţii
profesionişti
la piaţa valorilor
mobiliare;
- să determine garanţiile legale în ce
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-

-

-

-

-

-

-

priveşte desfăşurarea insolvabilităţii
agenţilor economici din ramura
agricolă;
să se pronunţe asupra obligativităţii
participării ca subiecţi a BNM şi CNPF
în cazul declarării insolvabilităţii unei
bănci comerciale, respectiv a unui
participant profesionist sau a unei
companii de asigurări;
să determine sancţiunile neatragerii în
proces a BNM şi CNPF în cazul
desfăşurării
procesului
de
insolvabilitate;
să determine rolul şi statutul juridic al
BNM şi CNPF în cazul declarării
insolvabilităţii unei bănci comerciale,
respectiv a unui participant profesionist
sau a unei companii de asigurări;
să
califice
efectele
declarării
insolvabilităţii unui agent economic în
străinătate ce are active în Republica
Moldova.
să cunoască actele normative europene
ce fundamentează insolvabilitatea
transnaţională;
să cunoască noţiunea de COMI.
să interpreteze sintagma „centru principal
al intereselor economice”;
să stabilească coraportul dintre procedura
de insolvabilitate principală, secundară
şi particulară.;
să aprecieze posibilitatea pornirii unei
proceduri
principale
în
afara
teritoriului UE.



III.

LUCRUL INDIVIDUAL
Produsul
preconizat

Strategii de realizare

Referat
aplicativ

 Studiu bibliografic
 Studiu experimental
 Elaborarea concluziilor
şi recomandărilor de
perfecţionare a
legislaţiei

Studiu
individual al

 Studiu bibliografic şi
normativ

Criterii de evaluare
 Profunzimea studiului
 Diversitatea surselor
 Analiza critică a
rezultatelor prezentate,
 volumul (10-15 pag.)
 Identificarea
posibilităţilor de
aplicare a rezultatelor
 Conţinutul să
corespundă rigorilor
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Termen de
realizare

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

literaturii de
specilitate, al
experienţei
naţionale şi
străine în
domeniu

Studiu de caz

Redactarea de
acte
procesuale
relevante

 Analiză, reflecţii
ştiinţifice
critice
lingvistice
 Elaborarea concluziilor
etice
şi recomandărilor de
de tehnoredactare
perfecţionare a
 Caracter analitic
legislaţiei
 Integrarea cunoştinţelor
anterioare
 Volumul (5-10 pagini)
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Anexa 1
Tematica orientativă a lucrului individual
1. Natura juridică a procedurii de insolvabilitate
2. Calitatea de întreprinzător – condiţie obligatorie pentru a fi debitor în procedura de insolvabilitate
3. Competenţa generală şi jurisdicţională a instanţelor de judecată cu privire la judecarea cauzelor de
insolvabilitate
4. Actele de dispoziție ale instanței de insolvabilitate
5. Fazele procedurii de insolvabilitate și coraportul acestora cu procesul civil
6. Circumstanţele de fapt ce demonstrează existenţa supraîndatorării sau incapacităţii de plată
7. Procedura de convocare și desfășurare a adunării de raportare și adunării de validare
8. Organele de autoadministrare a creditorilor în procedura de insolvabilitate
9. Contestarea creanţelor creditorilor de către administratorul insolvabilității
10. Procedeele de valorificare a bunurilor masei debitoare
11. Efectele juridice ale hotărârii de încetare a procesului de insolvabilitate
12. Procedura planului – cale alternativă de depăşire a insolvabilităţii unui subiect de drept
13. Efectele juridice ale desfășurării procedurii planului
14. Elementele recursului contra hotărârilor şi încheierilor instanţei de insolvabilitate
15. Răspunderea subsidiară a fondatorilor debitorului insolvabil
16. Insolvabilitatea băncilor comerciale
17. Insolvabilitatea participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare
18. Desfășurarea insolvabilităţii transfrontaliere în cadrul UE
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I.

PRELIMINARII

Probaţiunea judiciară presupune activitatea procesuală a părţilor, intervenienţilor, petiţionarilor,
persoanelor interesate, reprezentanţilor acestora, a instanţei judecătoreşti, bazată pe principiile
contradictorialităţii şi pe rolul diriguitor al instanţei, activitate în vederea denotării, adunării,
prezentării, administrării şi aprecierii probelor în procesul civil. Cursul „Probele şi probaţiunea
judiciară civilă” are ca scop familiarizarea masteranzilor cu aspectele teoretice şi practice, totodată
insistându-se şi asupra importanţei probaţiunii judiciare, care deriva din rolul acestei instituţii a
dreptului procesual civil în reglementarea relaţiilor sociale ce apar în cadrul înfăptuirii justiţiei în
pricinile civile. Elaborarea şi realizarea acestui Curriculum va asigura aprofundarea cunoştinţelor în
materie, ţinându-se cont de modificările legislative intervenite, precum şi de practica Curţii Supreme
de Justiţie şi a altor instanţe naţionale, dar şi de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile
Omului referitoare la respectarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute de Convenţia pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, care se referă la probleme de drept procesual civil.
Materia dedicată probaţiunii judiciare este tratată prin prisma reperelor teoretice şi
metodologice ale standardizării în învăţământul universitar. Formabilului i se aduce la cunoştinţă un
spectru vast de probleme cu care se confruntă teoreticienii şi practicienii în domeniul probaţiunii
judiciare şi în cadrul procesului civil. Studierea cursului: Probele şi probaţiunia judiciară civilă, are
loc nu doar prin prelegeri şi lecţii practice (seminare), dar şi prin elaborarea tezelor de master, a
referatelor ştiinţifice, la fel prin participarea la conferinţe şi consultaţii. Însă, un rol foarte important în
instruirea masterandului în instituţia de învăţământ superior are lucrul de sine stătător prin studierea
monografiilor, a legislaţiei procesual civile şi a dosarelor civile relevante. Cunoştinţele şi aptitudinile
dobândite fiind necesare conducerii şedinţei de judecată, cu respectarea tuturor dispoziţiilor
procesuale, aplicând corect normele de drept procesual civil, în general, şi a instituţiei probaţiunii
judiciare, în special.
Metodic, studierea disciplinei „Probele şi probaţiunea judiciară civilă” poate fi fundamentată
pe cunoştinţe juridice obţinute în prealabil în urma studierii cursurilor de Drept procesual civil
(Partea Generală şi Partea Specială), precum şi a cursurilor speciale Executarea hotărârilor
judecătoresti cu caracter civil şi Acte de procedură judiciară în procesele civile.

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Probaţiunea
şi probele
judiciare în
procesul civil

Chifa
Felicia

II

Număr de ore
C

S

L

LI

150

20

20

-

110

Unităţi de conţinut
Elemente de teorie generală a probaţiunii judiciare
Obiectul probaţiunii judiciare
Temeiurile degrevării de probaţiune
Repartizarea sarcinii probaţiunii judiciare
Teoria generală şi clasificarea probelor judiciare
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C
1
2
2
2
1

Evaluarea

S02A11

Denumirea
disciplinei

Responsabil
de
disciplină

În
total

Codul
disciplinei

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

II.

Nr.de
credite

Ex.

5

Ore
S
1
2
2
2
1

LI
10
10
5
10
5

6.
7.
8
9
10
11
12
13

Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă
Reguli privind aprecierea probelor
Felurile mijloacelor de probă. Proba prin explicaţiile părţilor şi
intervenienţilor
Proba prin declaraţia de martor
Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie ca
mijloace de probe
Proba materială ca mijloac de probă. Probele audio-video
Proba prin rapoartele de expertiză
Asigurarea probelor şi delegaţiile judecatoreşti - excepţii de la
principiul nemijlocirii cercetarii probelor

2
1
1

2
1
1

10
10
5

2
2

2
2

10
10

1
1
2

1
1
1

5
10
10

În total

20

20

110

COMPETENŢE

III.

Prin studiul disciplinei „Probaţiunea şi probele judiciare in procesul civil” masteranţii obţin
următoarele competenţe:
Competenţe specifice:






cunoşterea teoriei generale a probaţiunii şi probelor;
utilizarea regulilor de colectare, prezentare şi cercetare a probelor judiciare;
aplicarea regulilor de apreciere a probelor la soluţionarea cazurilor practice;
formularea de concluzii în rezultatul aprecierii diferitelor mijloace de probă;
aptitudinea de a motiva pretenţii şi obiecţii, precum şi hotărâri judecătoreşti ca rezultat
concluziilor formulate.

IV.

al

OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:





să evidenţieze noţiunea şi importanţa probelor judiciare;
să determine obiectul probaţiunii în pricinile civile concrete;
să determine sarcina probaţiunii în pricinile civile;
sa identifice mijloacele de probă.

La nivel de aplicare:






să aplice corect normele de drept procesual civil în cadrul probaţiunii judiciare;
să contribuie la perfecţionarea legislaţiei procesual civile şi a activităţii practice a instanţelor
judecătoreşti în cadrul probaţiunii judiciare;
să clasifice probele după diverse criterii;
să aplice în cazuri concrete regulile comune de apreciere a probelor;
să analizeze rolul practicii judiciare în perfecţionarea legislaţiei procesual civile în domeniul
probaţiunii judiciare.

La nivel de integrare:



să formuleze proiecte de incheieri şi hotărâri judecătoreşti ce vizează activitatea de probaţiune
judiciară;
să determine rolul ştiinţei dreptului procesual civil în perfecţionarea legislaţiei procesual civile în
domeniul probaţiunii judiciare;
95




să efectueze studiul comparativ al legislaţiei procesual civile a Republicii Moldova cu legislaţia
procesual civilă a unor state europene;
să înainteze proiecte de perfecţionare a legislaţiei procesual civile în domeniul probaţiunii
judiciare.

V.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1: Elemente de teorie generală a probaţiunii judiciare
Obiective de referinţă
- să formuleze esenţa probaţiunii judiciare;
- să enumere etapele probaţiunii judiciare;
- să formuleze definiţia şi sarcinile aprecierii
probelor;
- să identifice importanţa cercetarii probelor;
- să evidenţieze scopul probatiunii;
- să analizeze coraportul dintre cunoaştere şi
probaţiune;
- să cerceteze părerile doctrinarilor vizavi de
elementele probaţiunii;
- să stabilească pricipiile probaţiunii judiciare;
- sa analizele aspectul logic şi cel juridic ale
probaţiunii.

Conţinuturi
-Coraportul dintre aspectul logic şi cel juridic
ale probaţiunii.
-Cunoastera şi probaţiunea judiciară.
-Principiile probaţiunii judiciare
-Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare.
-Structura probaţiunii judiciare. Viziunle
doctrinarilor asupra elementelor (etapelor)
probţiunii judiciare.

Subiectul 2: Obiectul probaţiunii judiciare
Obiective de referinţă
- să determine obiectul probaţiunii în pricinile
civile concrete;
- să identifice izvorele de formare a obiectului
probaţiunii
- să definească faptele probatorii
- să distingă categoriile de fapte necesare
care trebuie sa fie probate in procesul civil;
- să determine obiectul probaţiunii în
pricinii concrete;
- să identifice consecinţele determinarii
greşite a obiectului probaţiunii;
- să analizeze rolul judecatorului în
formarea obiectului probaţiunii;
- să aprecieze importanţa classificarii
faptelor care fac parte din obiectul
probaţiunii .

Conţinuturi
- Conceptul obiectului probaţiunii în procesul
civil.
- Izvoarele de formare a obiectului probaţiunii.
-Rolul parţilor şi al judecatorului în formarea
obiectului probaţiunii.
-Clasificarea faptelor obiectului probaţiunii.
-Determinarea obiectului de probaţiune în
pricinile concrete.
-Efectele juridice ale determinarii greşite a
obiectului probaţiunii.
- Particularităţile obiectului probaţiunii în cadrul
procedurilor necontencioase.

Subiectul 3: Temeiurile degrevării de probaţiune
Obiective de referinţă
- să definească noţiunea de temeiuri ale
degrevării de probaţiune;

Conţinuturi
-Degrevarea de probaţiune în temeiul faptelor de
notorietate publică (notorii).
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- să clasifice faptele de notorietete publică;
- să delimiteze esenţa faptelor notorii de
faptele prejudicial stabilite;
- să identifice particularităţile degrevarii de
probaţiune în temeiul hotarârilor judecatoreşti
şi al sentinţei penale;
- să determine esenţa recunoaşterii faptelor
ca temei de degrevare de probaţiune;
- să delimiteze recunoasterea faptelor de
recunoaşterea acţiunii;
- să analizeze importanţa temeiurilor
degrevarii de probaţiune.

-Efectul prejudicial al hotărârii judecătoreşti şi
al sentinţei penale.
- Recunoaşterea faptelor de către una din părţi.
-Deosebirea dintre recunoaşterea acţiunii şi
recunoasterea faptelor.

Subiectul 4: Repartizarea sarcinii probaţiunii judiciare
Obiective de referinţă
- să identifice rolul instanţei de judecată în
reclamarea probelor necesare pentru a dovedi
faptele esenţiale ale pricinii;
- să enumere subiecţii probaţiunii judiciare;
- să derermine natura juridică a sarcinii
probaţiunii;
- să identifice regula generală a repartizării
sarcinii probaţiunii;
- să analizeze regulile speciale de
repartizare a sarcinii probaţiunii;
- să determine importanţa prezumţiilor probante.

Conţinuturi
-Subiecţii probaţiunii judiciare. Drepturile şi
obligaţiile participanţilor la proces în cadrul
probaţiunii judiciare.
-Rolul instanţei de judecată în reclamarea probelor
necesare pentru a dovedi faptele esenţiale ale
pricinii.
-Natura juridica a sarcinii probaţiunii.
-Regula generală de determinare a sarcinii
probatiunii.
-Reguli speciale de determinare a sarcinii
probaţiunii.
-Prezumţiile probante (definiţia importanţa şi
clasificarea prezumţiilor probante).

Subiectul 5: Teoria generala şi clasificarea probelor judiciare
Obiective
- să stabilească conceptul de probă judiciară;
- să evidenţieze deosebirea probei judiciare
de mijloacele de probă;
- să delimiteze criteriile de clasificare a
probelor;
- să clasifice probele după diverse criterii;
- să analizeze importanţa clasificarii
probelor pentu soluţionarea cauzelor civile;
- să stabilească felurile mijloacelor de proba.

Unităţi de conţinuturi
-Noţiunea de proba judiciară.
-Clasificarea probelor (primare şi secundare,
directe şi indirecte, verbale şi scrise, personale
şi materiale).
-Importanţa clasifiicarii probelor în procesul
civil.
-Mijloacele de probaţiune ca formă a probelor
judiciare.

Subiectul 6: Pertinenţa probelor şi admisibilitatea mijloacelor de probă
Obiective
- să definească conceptul admisibilitaţii
mijloacelor de probă;

Unităţi de conţinuturi
-Noţiunea pertinenţei probelor.
-Obiectul probaţiunii şi pertinenţa probelor.
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- să analizeze reguli de aplicare a pertinenţei
probelor;
- să delimiteze scopul regulilor de
admisibiliate
în
atingerea
scopurilor
probaţiunii;
- să determine regula admisibilităţii pozitive
şi negative;
- - să analizeze consecinţele aplicarii greşite
a pertinenţei şi admisibilităţii probelor

-Conceptul de admisibiliate a mijloacelor de
probă.
-Admisibiliatea
probelor
şi
realizarea
scopurilor probaţiunii judiciare.

Subiectul 7: Reguli de apreciere a probelor
Obiective
- să definească aprecierea probelor;
- să specifice reflectarea aprecierii probelor
în hotarârea judecatorească;
- să identifice principiile aprecierii probelor;
- să caracterizeze aspectul logic şi cel
juridic ale aprecierii probelor;
- să delimiteze felurile aprecierii probelor;
- să aplice în cazuri concrete regulile comune de
apreciere a probelor.

Unităţi de conţinuturi
-Conceptul aprecierii probelor. Reflectarea
aprecierii probelor în hotarârea judecătorească.
-Categorii de apreciere a probelor.
-Principiile aprecierii probelor.

Subiectul 8: . Felurile mijloacelor de probă. Proba prin explicaţiile părţilor şi
intervenienţilor
Obiective
- să delimiteze explicaţiile părţilor şi ale
intervenienţilor de declaraţiile martorilor;
- să identifice condiţiile de acceptare a
recunoaşterii faptelor efectuată de una din
parţi;
- să analizeze particularităţile aprecierii probei
prin explicaţiile părţilor şi ale intervenienţilor;

Unităţi de conţinuturi
-Conţinutul probator al explicaţiilor părţilor şi
ale intervenienţilor (terţelor persoane).
-Felurile
explicaţiilor
parţilor
şi
ale
intervenienţilor (terţelor persoane).
-Mărturisirea părţilor (intervenientului) ca
mijloc de probă.
-Ordinea de prezentare şi cercetare a
explicaţiilor parţilor şi ale intervenienţilor
(terţelor persoane).
-Particularitaţile aprecierii explicaţiilor parţilor
şi ale intervenienţilor (terţelor persoane).

Subiectul 9: Proba prin declaraţia de martor
Obiective
- să definească noţiunea de martor;
- să definească noţiunea de declaraţie de
martor;
-să determine drepturile şi obligaţiile
martorilor;
- să identifice procedura de audiere a
martorului prin prisma drepturilor şi
obligaţiilor acestuia;

Unităţi de conţinuturi
-Noţiunile de martor şi de declaraţie de martor.
-Drepturile şi obligaţiile martorilor.
-Persoanele care nu pot fi audiate ca martori în
judecată. Dreptul la refuzul de a depune
mărturii.
-Procedura de audiere a martorului.
-Particularităţile audierii martorilor minori.
-Particularităţile aprecierii declaraţiilor
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- să deosebească categoriile de persoane care martorilor.
nu pot fi martori în judecată de cele care pot
refuza să depună mărturii;
- să analizeze procedura de audiere a martorilor
minori;
- să aprecieze particularităţile aprecierii
declaraţiilor de martor.

Subiectul 10: Proba prin înscrisuri şi alte suporturi electronice de informaţie ca mijloace de
probe
Obiective
- să clasifice înscrisurile după formă şi
conţinut;
- să analizeze suporturile electronice de
informaţie ca mijloc de probă;
- să deosebească probele materiale de
înscrisuri;
- să formuleze criteriile de clasifiicare a
inscrisurilor;
- să determine importanţa clasificării
înscrisurilor;
- să
analizeze particularităţile aprecierii
înscrisurilor şi a altor suporturi electronice;
- să formuleze particularităţile de cercetare a
copiilor de pe înscrisuri;
- să determine modalitatea de reclamare a
înscrisurilor;
- să stabilească modalitatea de cercetare a
corespondenţei.

Unităţi de conţinuturi
-Noţiunea de înscrisuri şi alte suporturi
ectronice de informaţie ca mijloace de probe.
-Felurile înscrisurilor (după conţinut, formă).
-Ordinea reclamării înscrisurilor deţinute de
partea adversă sau de alte persoane care nu
participă la proces.
-Cercetarea diferitelor categorii de înscrisuri.
-Particularitaţile înscrisurilor realizate cu
ajutorul tehnicii electronice.
-Aprecierea înscrisurilor şi a altor suporturi
electronice de informaţie ca mijloace de probe.

Subiectul 11: Proba materială ca mijloc de proba. Probele audio-video
Obiective
- sa definească proba materială;
- să identifice deosebirea probei materiale de
înscrisuri;
- să analizeze modul de prezentare a probelor
materiale;
- să identifice modul de păstrare şi cercetare a
probelor materiale;
- să stabilească ordinea de cercetare la faţa
locului a probelor materiale;
- să identifice particularitaţile de apreciere a
probelor materiale;
- să anelizele probele audeo-video ca mijloc de
proba;
-să cerereze ordinea de cercetare şi apreciere a
probelor audeo-video.

Unităţi de conţinuturi
-Noţiunea de probă materială.
-Deosebirea probei materiale de proba prin
înscrisuri.
-Procedura de reclamare, păstrare şi cercetare a
probelor materiale.
-Cercetarea probelor materiale la faţa locului.
-Drepturile participanţilor la proces în timpul
cercetării probei materiale la faţa locului.
Întocmirea procesului - verbal la faţa locului.
-Aprecierea probelor materiale.
-Conceptul probelor audeo-video.
-Procedura de prezentare, cercetare şi apreciere
a probelor audeo-video.
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Subiectul 12: Proba prin rapoartele de expertiză
Obiective
- să stabilească procedura efectuării expertizei
judiciare;
- să determine deosebirea expertizei judiciare
de expertiza nejudiciară;
- să evidenţieze esenţa expertizei judiciare;
- să determine deosebirea expertizei judiciare
de concluzia specialistului;
- să identifice cerinţele înaintate faţă de
raportul de expertiză;
- să enumere drepturile şi obligaţiile procesuale
ale expertului;
- să analizeze drepturile şi obligaţiile
participanţilor la proces în cadrul efectuării
expertizei;
- să releveze cazuri de efectuare a expertizei
repetate;
- să analizeze necesitatea efectuarii expertizei
complexe şi a celei colegiale;
- să delimiteze principiile de apreciere a forţei
probante a expertizei;
- - să determine puterea probantă a
expertizei.

Unităţi de conţinuturi
-Nnoţiunea şi esenţa expertizei judiciare.
- Temeiurile efectuării unei expertize în şedinţa
de judecată sau în afară de judecată.
-Deosebirea expertizei judiciare de expertiza
nejudiciară. Deosebirea expertizei de concluzia
specialistului.
-Procedura efectuării expertizei judiciare.
-Drepturile şi obligaţiile personelor care
participă la efectuarea expertizei.
-Concluzia expertului, conţinutul concluziei.
-Cerinţele inaintate fată de raportul de
expertiză.
-Expertiza repetată şi suplimentară.
-Expertiza în cadrul comisiei, complexă şi
colegială.
-Cercetarea şi aprecierea expertizei. Puterea
probantă a expertizei.

Subiectul 1 3: Asigutarea probelor. Delegaţiile judecătoreşti:
Obiective
- să definească principiul nemijlocirii în
procesul civil;
-să formuleze temeiurile pentru asigurarea
probelor;
- să evidenţieze procedura asigurării probelor
până la pornirea procesului;
- să determine procedura după intentarea
procesului;
- să analizeze procedura de înaintare şi de
îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti
naţionale;
-să caracterizeze diverse proceduri de
îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti străine.

Unităţi de conţinuturi
-Principiul nemijlocirii cercetării probelor.
-Asigurarea probelor.
-Temeiurile pentru asigurarea probelor.
-Particularitaţile asigurarii probelor pănă la
intentarea procesului.
-Asigurarea
probelor
după
intentarea
procesului.
- Delegaţiile judecătoreşti.
- Procedura de înaintare şi de îndeplinire a
delegaţiilor judecătoreşti naţionale.
- Procedura de înaintare şi de îndeplinire a
delegaţiilor judecătoreşti străine.
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VI. LUCRUL INDIVIDUAL
Produsul
preconizat

Referat
aplicativ

Studiu
individual al
literaturii de
specilitate, al
experienţei
naţionale şi
străine în
domeniu

Studiu de caz

Redactarea de
hotărîri şi
încheieri
judecătoreşti

Strategii de realizare

 Profunzimea studiului
 Diversitatea surselor
 Analiza critică a
rezultatelor prezentate
 Volumul (10-15 pag.)
 Identificarea
posibilităţilor de
aplicare a rezultatelor
 Conţinutul să
corespundă rigorilor
 Studiu bibliografic şi
ştiinţifice
normativ
 Analiză, reflecţii
lingvistice
critice
etice
 Elaborarea concluziilor
de tehnoredactare
şi recomandărilor de
 Caracter analitic
perfecţionare a
 Integrarea cunoştinţelor
legislaţiei
anterioare
 Volumul (5-10 pag)
 Concordanţa dintre
obiective şi conţinut
 Realizarea
 Utilitatea/actualitatea
obiectivelor/sarcinilor
materialelor acumulate
 Acumularea
 Analiza/prelucrarea
informaţiei
datelor
 Prezentarea rezultatelor
 Originalitatea formei de
prezentare
 Concordanţa dintre
 Realizarea
obiective şi conţinut
obiectivelor/sarcinilor
 Utilitatea/actualitatea
 Acumularea
materialelor acumulate
informaţiei
 Corectitudinea utilizării
 Prezentarea rezultatelor
termenilor
 Relevanţa concluziilor
 Studiu bibliografic
 Studiu experimental
 Elaborarea concluziilor
şi recomandărilor de
perfecţionare a
legislaţiei

VII

Termen de
realizare

Criterii de evaluare

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit

Conform
graficului stabilit
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Tematica orientativă a lucrului individual
1. Coraportul dintre aspectul logic şi cel juridic ale probaţiunii. Cunoaştera şi probaţiunea judiciară.
2. Noţiunea şi scopul probaţiunii judiciare.
3. Structura probaţiunii judiciare. Viziunle doctrinarilor asupra elementelor (etapelor) probţiunii
Judiciare.
4. Conceptul obiectului probaţiunii în procesul civil.
5. Izvoarele de formare a obiectului probaţiunii. Rolul parţilor şi al judecatorului în formarea
obiectului probaţiunii.
6. Clasificarea faptelor obiectului probaţiunii.
7. Determinarea obiectului de probaţiune în pricinile concrete
8. Efectele juridice ale determinarii greşite a obiectului probaţiunii.
9. Degrevarea de probaţiune în temeiul faptelor de notorietate publică (notorii).
10 Efectul prejudicial al hotărârii judecătoreşti şi al sentinţei penale.
11. Recunoaşterea faptelor de către una din părţi. Deosebirea dintre recunoaşterea acţiunii şi
recunoaşterea faptelor.
12. Subiecţii probaţiunii judiciare.
13. Drepturile şi obligaţiile participanţilor la proces în cadrul probaţiunii judiciare.
14. Rolul instanţei de judecată în reclamarea probelor necesare pentru a dovedi faptele esenţiale ale
pricinii.
15. Natura juridică a sarcinii probaţiunii.
16. Regula generală de determinare a sarcinii probatiunii. Reguli speciale de determinare a sarcinii
probaţiunii.
17. Prezumtiile probante (noţiunea, importanţa şi clasificarea prezumţiilor probante).
18. Noţiunea de probă judiciară. Date (informaţii) despre faptele juridice.
19. Clasificarea probelor (primare şi secundare, directe şi indirecte, verbale şi scrise, personale şi
materiale.) Importanţa clasifiicarii probelor în procesul civil.
20. Mijloacele de probaţiune ca formă a probelor judiciare.
21. Noţiunea de pertinenţă a probelor. Obiectul probaţiunii şi pertinenţa probelor.
22. Conceptul de admisibiliate a mijloacelor de probă.
23. Admisibiliatea probelor şi realizarea scopurilor probaţiunii judiciare.
24. Conceptul aprecierii probelor. Reflectarea aprecierii probelor în hotarârea judecatorească.
25. Categorii de apreciere a probelor.
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26. Principiile aprecierii probelor
27. Conţinutul probator al explicaţiilor părţilor şi ale intervenienţilor (terţelor persoane).
28. Felurile de explicaţii ale parţilor şi intervenienţilor (terţelor persoane). Mărturisirea părţilor
(intervenientului) ca mijloc de probă.
29. Ordinea de prezentare şi cercetare a explicaţiilor părţilor şi intervenienţilor (terţelor persoane).
30. Particularităţile aprecierii explicaţiilor părţilor şi ale intervenienţilor (terţelor persoane).
31. Noţiunea de martor şi de declaraţie de martor.
32. Drepturile şi obligaţiile martorilor.
33. Persoanele care nu pot fi audiate ca martori în judecată. Dreptul la refuzul de a depune mărturii.
35. Procedura de audiere a martorului. Particulărităţile audierii martorilor minori.
36. Particularităţile aprecierii declaraţiilor martorilor.
37. Noţiunea de înscrisuri şi de alte suporturi electronice de informaţie ca mijloace de probe.
38. Felurile înscrisurilor (după conţinut, formă).
39. Ordinea reclamării înscrisurilor deţinute de partea adversă sau de alte persoane care nu participă
la proces. Cercetarea diferitor categorii de înscrisuri.
40. Particularităţile înscrisurilor realizate cu ajutorul tehnicii electronice.
41. Aprecierea înscrisurilor şi a altor suporturi electronice de informaţie ca mijloace de probe.
42. Noţiunea de probă materială. Deosebirea probei materiale de proba prin înscrisuri.
43. Procedura de reclamare, păstrare şi cercetare a probelor materiale.
44. Cercetarea probelor materiale la faţa locului. Drepturile participanţilor la proces în timpul
cercetării probei materiale la faţa locului. Întocmirea procesului-verbal la faţa locului.
45. Aprecierea probelor materiale.
46. Conceptul probelor audeo-video. Procedura de prezentare, cercetare şi apreciere a probelor audeovideo.
47. Noţiunea şi esenţa expertizei judiciare. Temeiurile efectuării unei expertize în şedinţa de judecată
sau în afară de judecată.
48. Deosebirea expertizei judiciare de expertiza nejudiciară. Deosebirea expertizei de concluzia
specialistului.
49. Procedura efectuării expertizei judiciare.
50. Alegerea expertului. Drepturile şi obligaţiile personelor care participă la efectuarea expertizei.
51. Concluzia expertului, conţinutul concluziei. Cerinţele inaintate fată de raportul de expertiza.
52. Epertiza repetată şi suplimentară. Epertiza complexă şi colegială.
53. Cercetarea şi aprecierea expertizei. Puterea probantă a expertizei.
54. Principiul nemijlocirii cercetării probelor.
55. Asigurarea probelor. Temeiurile pentru asigurarea probelor.
56. Particularităţile asigurării probelor până la intentarea procesului.
57. Asigurarea probelor după intentarea procesului.
58. Delegaţiile judecătoreşti. Procedura de înaintare şi de îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti
naţionale.
59. Procedura de înaintare şi de îndeplinire a delegaţiilor judecătoreşti străine.
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I.

PRELIMINARII

Disciplina Apărarea drepturilor civile în arbitraj include atât arbitrajul, naţional şi internaţional,
cât şi medierea. Adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Legii cu privire la arbitraj şi a
Legii cu privire la arbitrajul comercial internaţional (2008), precum şi reglementarea medierii (2007) a
impulsionat dezvoltarea acestora în Moldova.
Practica demonstrează că, în relaţiile comerciale, aprobarea şi aplicarea politicilor clare de
soluţionare a litigiilor este absolut necesară în vederea diminuării riscurilor şi apărării eficiente a
drepturilor încălcate. În ţările cu economie de piaţă bine dezvoltată, circa 80-90% din procesele
comerciale ce decurg din executarea unui contract se soluţionează pe cale arbitrală. Tendinţa
accentuată a companiilor de a alege o cale alternativă de rezolvare a disputelor, alta decât cea a
instanţelor judecătoreşti naţionale, este condiţionată de avantajele pe care le prezintă medierea şi
arbitrajul comercial.
Arbitrajul este perceput drept un sistem independent, liber de orice imixtiune exterioară. Părţile
fiind în drept să determine timpul, locul, procedura şi limba desfăşurării arbitrajului, precum şi să
desemneze arbitrii şi legea aplicabilă. Principiul confidenţialităţii petrecerii arbitrajului conferă părţilor
siguranţă.
Avantajul arbitrajului constă şi în aceea că hotărârea arbitrală nu se supune contestării (cu excepţia
cazului de încălcare a procedurii stabilite) şi este executabilă.
Majoritatea companiilor încearcă să evite litigiile transnaţionale, deoarece sunt foarte îngrijorate de
eventualele litigii în faţa unei instanţe străine, având mai puţine cunoştinţe şi experienţă în materie de
procedură a instanţelor locale, întîlnind şi dificultăţi ce ţin de limba vorbită. Trezeşte, de asemenea,
îngrijorare faptul că pregătirea şi participarea la proces solicită timp, iar costurile ce ţin de litigiile
transfrontaliere sunt mari,luînd în calcul şi dificultăţile în executarea hotărârilor judecătoreşti.
Curriculum la disciplina Apărarea drepturilor civile în arbitraj se axează pe trei niveluri
comportamentale: cunoaştere, aplicare, integrare. Nivelul cunoaşterii presupune acumularea
cunoştinţelor teoretice. Ţinând cont de faptul că masteranzii sunt cel puţin licenţiaţi în drept, nivelul
cunoaşterii va opta în special pentru cimentarea cunoştinţelor avute şi obţinerea de noi cunoştinţe
necesare pentru aprofundarea în studiul procedurii de arbitraj şi mediere. Aplicarea presupune
capacitatea de a interpreta corect şi sistematic legislaţia procesuală în vigoare, capacitatea de a depista
carenţe şi contradicţii legislative şi abilitatea de a propune soluţii de perfecţionare a legislaţiei în
vigoare. Integrarea presupune aptitudini de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice referitoare la
normele cu privire la procedura de arbitraj şi mediere, soluţionarea corectă a situaţiilor conflictuale,
ţinând cont atât de legea procesuală, cât şi de legea materială. Nivelul comportamental de integrare
constituie finalitatea procesului de instruire iniţială a viitorilor specialişti în domeniul dreptului.
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C - curs
S - seminarii
L - laborator
LI - lucrul individual
106

S

L

LI

20

-

110

Nr. de
credite

C

Examen

În total ore
inclusiv

În total

Codul
Denumirea Responsabil
disciplinei disciplinei
de
din
disciplină
planul de
studii
S02O13
Apărarea
Ilona
drepturilor
Panurco
civile în
arbitraj

Evaluarea

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Semestrul

II.

5

Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor
Nr.
d/o

Ore
Unităţi de conţinut

1.

Metode alternative de soluţionare a disputelor.
Noţiuni introductive

2

2

Lucrul
individual
5

2.

Convenţia de arbitraj

2

2

10

3.

Componenţa tribunalului arbitral

2

2

5

4.

Sesizarea instituţiei arbitrale. Competenţa
tribunalului arbitral

4

2

15

5.

Procedura Arbitrală

2

2

30

6.

Pronunţarea hotîrârii şi încetarea procedurii
arbitrale. Hotărârile arbitrale.Contestarea hotărîrii
arbitrale

2

2

10

7.

Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale
naţionale şi străine

2

2

20

8.

Arbitrajul ICSID şi Arbitraje investiţionale

2

2

10

9.

Medierea

2

2

5

20

20

110

În total

III.

Curs

Seminar

COMPETENŢE

Studiind disciplina „Apărarea drepturilor civile în arbitraj”, masteranzii obţin următoarele
competenţe:
Competenţe specifice:








cunoaşterea teoriei generale în domeniul arbitrajului şi medierii;
elaborarea convenţiilor de arbitraj eficiente;
aplicarea corectă a principiilor de solutionare a pricinilor civile pe cale arbitrală;
acordarea asistenţei juridice calificate în materia de aparare a drepturilor civile pe cale arbitrală,
inclusiv prin sugerarea celei mai bune locaţii pentru petrecerea arbitrajului;
întocmirea proiectelor de acte procedurale necesare în cadrul unui proces de arbitraj;
participarea la soluţionarea divergentelor ca mediator;
elaborarea studiilor şi cercetărilor privitor la interpretarea corectă a anumitor probleme specifice
în cadrul arbitrajului.
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OBIECTIVE GENERALE
La nivel de cunoaştere şi înţelegere:






să definească conceptele de bază ale instituţiei arbitrajului;
să identifice particulărităţile arbitrajului şi să-l diferenţieze de calea judecătorească de soluţionare a
litigiilor civile;
să cunoască documentele naţionale şi internaţionale care reglementează arbitrajul comercial şi
medierea;
să cunoască etapele de petrecere a arbitrajului;
să cunoască procedura de recunoaştere a hotărârilor arbitrale naţionale şi străine.

La nivel de aplicare:




să elaboreze clauza arbitrală efectivă şi valabilă, precum şi contractul de mediere;
să selecteze corect instituţia responsabilă de desfăşurarea procesului de arbitraj;
să elaboreze cerere de chemare în arbitraj, precum şi cerere de recunoaştere şi executare a hotărârii
arbitrale.
La nivel de integrare:





IV.

să aprecieze importanţa şi locul arbitrajului în apărarea drepturilor civile;
să estimeze rolul practicii arbitrare şi judiciare în calificarea situaţiilor litigioase;
să efectueze studiul comparativ legislaţiei Republicii Moldova cu normele şi recomandările
internaţionale în domeniul arbitrajului comercial.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI CONŢINUTURI

Subiectul 1: Metode alternative de soluţionare a disputelor. Noţiuni introductive
Obiective de referinţă
- să determine avantajele şi dezavantajele
arbitrajului;
- să stabilească caracterul disputelor ce pot
face obiectul ADR;
- să identifice actele naţionale şi internaţionale
ce reglementează ADR;
- să diferenţieze legea aplicabilă procedurii de
arbitraj de legea aplicabilă cauzei materiale;
- să definească criteriile de diferenţiere a
arbitrajului ad-hoc de cel instituţional,
precum şi caracteristicile acestora;
- să definească convenţia de arbitraj, clauza
compromisorie şi compromisul;
- să analizeze principiul separabilităţii clauzei
de arbitraj;
- să stabilească criteriile de stabilire a legii
aplicabile clauzei de arbitraj;
- să stabilească criteriile formale de valabilitate
a clauzei de arbitraj conform art. II al
Convenţiei de la New-York.

Conţinuturi
- Arbitrajul şi medierea ca metode alternative de
soluţionare a disputelor (ADR).
- Disputele ce pot fi soluţionate prin ADR.
- Legi şi reguli aplicabile la ADR.
- Avantajele ADR.
- Arbitrajul instituţional, arbitrajul ad-hoc,
arbitraje cu scop special, alte tipuri de arbitraje.
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Subiectul 2: Convenţia de arbitraj

-

-

-

Obiective
să identifice elementele de bază ale unei
convenţii de arbitraj neviciate;
să cunoască criteriile de stabilire a
valabilităţii clauzei de arbitraj conform
NYC;
să stabilească legea aplicabilă convenţiei de
arbitraj, legea aplicabilă procedurii de
arbitraj şi legea aplicabilă cauzei materiale;
să definească criteriile de stabilire a
arbitrabilităţii cauzei;
să identifice clauzele multi-tiered şi să
definească procedura prealabilă
arbitrajului.

-

-

Unităţi de conţinuturi
Noţiunea şi formele convenţiei de arbitraj.
Separabilitatea clauzei de arbitraj.
Legea aplicabilă clauzei de arbitraj. Cerinţe
formale faţă de clauza de arbitraj (NYC).
Conţinutul convenţiei de arbitraj (numărul
arbitrilor; modul de numire a arbitrului; lex
fori; dreptul aplicabil fondului disputelor;
limba petrecerii arbitrajului);
Consecinţele omiterii sau distorsiunii unuia
dintre componentele de bază.
Arbitrabilitatea.
Clauze arbitrale „multi-tiered”.

Subiectul 3: Componenţa tribunalului arbitral

-

-

Obiective
să analizeze avantajele numirii arbitrilor de
către părţi, precum şi avantajul de a avea
arbitru fără studii juridice;
să stabilească criteriile de selectare a unui
arbitru competent şi imparţial;
să identifice temeiurile de recuzare a
arbitrilor;
să fie capabili să elaboreze cerere de
recuzare a arbitrilor;
să identifice cazurile şi modalităţile de
înlocuire a arbitrilor;
să stabilească consecinţele recuzării
arbitrilor şi consecinţele denunţării
arbitrilor.

Unităţi de conţinuturi
Numărul arbitrilor.
Desemnarea arbitrilor.
Dreptul şi obligaţiile panelului de arbitri.
Temeiurile de recuzare a arbitrilor.
Procedura de recuzare.
- Înlocuirea arbitrilor.
- Încetarea mandatului de arbitru.
-

Subiectul 4: Sesizarea instituţiei arbitrale. Competenţa tribunalului arbitral

-

-

-

Obiective
să stabilească condiţiile de scoatere a
cererii de pe rol de către instanţa de
judecată în condiţiile existenţei clauzei de
arbitraj;
să cunoască prevederile naţionale şi
internaţionale privind princiupiul
kompetenz-kompetenz;
să identifice cazurile în care instanţele de
judecată pot desemna arbitrii;
să identifice consecinţele lipsei jurisdicţiei
tribunalului arbitral;
să cunoască modalităţile de prevenire a
procedurilor paralele.

Unităţi de conţinuturi
Sesizarea instituţiei arbitrale.
Referinţa şi acţiunea reconvenţională.
Competenţa tribunalului arbitral.
Dreptul tribunalului de a decide asupra
propriei competenţe.
- Condiţiile şi consecinţele lipsei de
competenţă.
- Contestarea totală şi parţială a jurisdicţiei.
- Procese paralele.
-
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Subiectul 5: Procedura arbitrală

-

-

Obiective
să stabilească dreptul aplicabil fondului
litigiului;
studiul empiric al pregătirii pentru şedinţă
şi petrecerea şedinţei;
să identifice condiţiile de petrecere a
arbitrajului;
să cunoască măsurile de asigurare a
procedurii arbitrale;
să elaboreze documente de iniţiere a
arbitrajului (solicitarea confirmării de la
arbitru, solicitare la Curtea de Arbitraj
etc.);
să caracterizeze particularităţile prezentării
documentelor scrise, precum şi a
şedinţelor.

-

Unităţi de conţinuturi
Condiţiile procedurii arbitrale.
Pregătirea litigiului pentru dezbatere.
Dreptul aplicabil fondului litigiului.
Măsuri de asigurare a procedurii arbitrale.
Măsuri de asigurare a obiectului litigiului.
Şedinţele. Forma. Durata. Pregătirea.
Termeni de referinţă.
Prezentarea de documente scrise. Termene.

Subiectul 6: Pronunţarea hotărârii şi încetarea procedurii arbitrale. Hotărârile arbitrale.
Contestarea hotărârii arbitrale. Executarea hotărârilor arbitrale naţionale.

-

-

Obiective
să diferenţieze diferite tipuri de hotărâri
arbitrale;
să identifice elementele de bază, precum şi
ce poate include conţinutul hotărârii
arbitrale;
să identifice temeiurile de rectificare a
hotărârilor arbitrale;
să cunoască temeiurile de nevalabilitate a
hotărârii;
să identifice temeiurile şi modalitatea de
contestare a hotărârilor arbitrale;
să cunoască temeiurile de desfiinţare a
hotărârii arbitrale.

-

Unităţi de conţinuturi
Încheierea procedurii arbitrale. Garantarea
cheltuielilor arbitrale.
Tipuri de hotărâri (tranzitorii, parţiale,
definitive, prin consens, în lipsă).
Despăgubirile ce pot fi incluse în hotărâri.
Rectificarea hotărârii.
Nevalabilitatea hotărîrii. Consecinţele
nevalabilităţii.
Contestarea hotărârii arbitrale. Condiţiile.
Termene.
Cererea de disfiinţare a hotârârii arbitrale.
Temeiurile pentru desfiinţarea hotărârii
arbitrale.
Încheierea judecătorească cu privire la
contestarea hotărârii arbitrale.
Eliberarea titlului executoriu al hotărârii
arbitrale. Refuzul de a elibera titlul
executoriu. Temeiuri. Consecinţe.

Subiectul 7: Hotărârile arbitrale. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine
Obiective
Unităţi de conţinuturi
- să stabilească cerinţele de bază faţă de
- Condiţiile recunoaşterii şi executării
recunoaşterea hotărârilor arbitrale străine în
hotărârii arbitrale străine.
baza Convenţiei de la New-York;
- Sesizarea instanţei judecătoreşti competente
- să caracterizeze procedura şi cerinţele de
de a recunoaşte şi încuviinţa executarea
bază de recunoaştere a hotărîrii arbitrale
hotărârii arbitrale străine.
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-

naţionale şi străine în Republica Moldova;
să identifice temeiurile de refuz de
eliberare a titlului execurotiu.

-

Procedura de examinare a cererii de
recunoaştere şi executare a hotărârii
arbitrale.
Temeiurile de refuz al recunoaşterii
hotărârii arbitrale străine. Consecinţele
refuzului.

-

Subiectul 8: Arbitrajul ICSID şi arbitraje investiţionale

-

Obiective
să definească arbitrajul conform regulilor
ICSID;
să identifice particularităţile şi condiţiile
premergătoare ale arbitrajului ICSID;
să identifice particularităţile arbitrajului ce
derivă din acorduri bilaterale semnate de
către Republica Moldova cu alte state în
baza precedentelor.

Unităţi de conţinuturi
Arbitrajul conform regulilor ICSID. Părţile.
Condiţii. Procedura.
Arbitrajul investiţional, în baza acordurilor
bilaterale între state. Conflicte. Precedente
unde Republica Moldova este parte.

-

Subiectul 8. Medierea

-

Obiective
să identifice particularităţile medierii;
să diferenţieze procedura, avantajele şi
dezavantajele medierii;
să elaboreze contract de mediere;
să identifice următorii paşi în urma eşuării
medierii.

V.
Nr Produsul
crt. preconizat
1.
Referat
aplicativ

2.

Studiu
individual
privind
aspecte
specifice ale
arbitrajului

3.

Procesul de
arbitraj

Unităţi de conţinuturi
- Noţiuni generale.
- Mediatorii. Consiliul de mediere.
- Procedura medierii. Medierea în cazuri
speciale – medierea în cauze civile şi în
cauze familiale.
- Încheierea peocedurii de mediere. Acordul de
împăcare.

LUCRUL INDIVIDUAL

Strategii de realizare

Criterii de evaluare

 Studiul doctrinei
 Studiul actelor
naţionale şi
internaţionale
 Studiul cazurilor
arbitrale
 Acumularea
informaţiei
 Analiză, reflecţii
critice asupra
cazurilor arbitrale
 Prezentarea
rezultatelor
 Realizarea
sarcinilor






Termen de
realizare
Profunzimea studiului
Conform
Analiza critică a informaţiei
graficului
Modalitatea practică de redare stabilit
a informaţiei şi a concluziei
Logica prezentării infromaţiei

 Caracterul analitic al studiului
 Integrarea cunoştinţelor
anterioare
 Prezentarea logică şi succintă
a concluziilor
 Modalitatea de expunere în
public
 Analiza/prelucrarea datelor
 Originalitatea formei de
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Conform
graficului
stabilit

Conform
graficului

simulat

4.

Modele de
acte necesare
în cadrul
procesului de
arbirtraj

 Prezentarea
intereselor
clientului
 Analiza critica a
cazului
 Studiul doctrinei
 Studiul cazurilor
arbitrale
 Elaborarea de
modele de
acte/clauze

prezentare
 Pregătirea prealabilă

stabilit

 Forma documentului
 Pregătirea prealabilă
 Prezentarea logică şi succintă
a faptelor, după caz
 Utilitatea practică a
conţinutului documentului

VI. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ
Acte legislative
1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2003 nr.111-115/451.
2. Legea taxei de stat, nr.1216 din 03.12.92 // Monitorul nr.12/359, 1992.
3. Legea cu privire la mediere, nr.134-XVI din 14.06.2007 // /Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.188-191/730.
4. Lege cu privire la arbitraj, nr.23-XVI din 22.02.2008 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova,2008, nr.88-89/314.
5. Legea cu privire la arbitrajul comercial internaţional, nr.24-XVI din 22.02.2008, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89/316.
Hotărîrile Plenului Curţii Supreme de Justiţie/ Precedente
1. Hotărârea Plenului CSJ a RM din 29.06.2009, nr.7 - Pentru completarea si modificarea
Hotărârii Plenului CSJ nr.7 din 23 februarie 1998 „Despre practica aplicarii de catre instantele
judecatoresti a unor prevederi ale legislatiei privind recunoasterea si executarea hotaririlor
instanţelor judecatoreşti şi arbitrate străine pe teritoriul Republicii Moldova", cu modificările
introduse prin hotărârile Plenului nr.38 din 20.12.1999 şi nr.10 din 22.12.2008.
2. Iurii Bogdanov vs. Republica Moldova, Arbitrajul de pe lângă Camera de Comerţ Stockholm,
22.09.2005
3. Link Trading S.A. vs. Serviciul vamal al Republicii Moldova, Regulile UNCITRAL
18.04.2002.
III. Monografii, tratate, studii, cursuri
1. Mark Huleatt-James, Nicholas Gould. „Arbitrajul comercial internaţional”, - Chişinău, ARC
1999.
2. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж: Учебно-практическое
пособие - Москва.: Проспект, 1997.
3. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. - Москва :"Основа", 1995.
4. Феодоров А.Г. Международный коммерческий арбитраж. – Москва: Дашков и Ко,
2000.
5. Бейкер и Макензи. Международный коммерческий арбитраж. - Москва, БЕК, 2001.
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6. Julian D.M. Lew, Loukas A. Mistelis, Stefan M. Kroll; „Comparative International
Commercial Arbitration”, - Kluwer Law International, 2003.
7. Gary A.Born; “International Commercial Arbitration”, 2nd edition - Kluwer Law Internatinal
2001.
8. Gaillard Emmanuel and Goldman Berthold, Fouchard Philippe, “Fouchard Gaillard Goldman
on International commercial Arbitration” - Kluwer Law International 1999.
9. Alan Redfern, Martin Hunter and Nigel Blackaby “Law and Practice on International
Commmercial Arbitration” - Sweet and Maxwell, 4th edition.
V. Link-uri utile:
UNCITRAL, International Commercial Arbitration: http://www.uncitral.org/en-index.htm
Lex Mercatoria:
http://www.lexmercatoria.net
ICC Arbitration: http://www.iccwbo.org/icsid/index.html
ICSID: http://icsid.worldbank.org
Studiul privind nivelul de utilizare a arbitrajului: http://www.pwc.com/arbitrationstudy
Model de teste de evaluare
1. Sesizarea instituţiei arbitrale. Procedura arbitrală.
Stabiliţi condiţiile de scoatere a cererii de pe rol de către instanţa de judecată în condiţiile
existenţei unei convenţii arbitrale.
2.
Relataţi care sunt actele arbitrilor şi ale părţilor în arbitraj la etapa pregătirii litigiului pentru
dezbateri.
3.
Care va fi soluţia în următoarele situaţii:
- Una din părţile în arbitraj a solicitat arbitrilor examinarea litigiului în şedinţă deschisă.
- Părţile în arbitraj au renunţat la dezbaterile orale.
- Pe durata examinării litigiului în arbitraj, a fost descoperită nulitatea contractului în care era
inserată convenţia arbitrală.
1.

2. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale străine pe teritoriul Republicii Moldova.
1.
Stabiliţi care sunt cerinţele de bază faţă de recunoaşterea hotărârilor arbitrale străine în
conformitate cu Convenţia de la New York.
2.
Elucidaţi competenţa instanţelor de judecată la depunerea cererii de recunoaştere şi executare a
hotărârii arbitrale străine.
3.
Cum va proceda instanţa de judecată în următoarele situaţii:
- Pe durata examinării cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine s-a depistat
că partea împotriva căreia a fost emisă hotărârea arbitrală străină nu a fost înştiinţată legal
despre procedura arbitrală respectivă, însă reprezentantul acesteia a fost citat legal.
- Hotărârea arbitrală străină a cărei recunoaştere şi executare se cere pe teritoriul Republicii
Moldova a fost desfiinţată în statul în care a fost emisă.
- Pe durata examinării cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine s-a depistat
că hotărârea arbitrală străină se referă la un litigiu ce ţine de desfacerea căsătoriei între două
persoane.
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