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ANALIZA JURIDICĂ A SINTAGMEI ”COMISE LA JUDECAREA CAUZEI” ÎN 

CALITATE DE CONDIȚIE OBLIGATORIE A TEMEIURILOR RECURSULUI ÎN 

ANULARE ÎN PROCESUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

Abstract. In the current judicial practice, more and more, the participants of the criminal trial, 

apply the institute of the appeal in annulment, so that, compared to the interpretation of the 

respective provisions and their applicability, the national courts already have a rich experience. 

However, in this chapter, some questions remain regarding the meaning of the law, that is, clarity, 

and consequently and its constitutionality. 
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În practica judiciară actuală, tot mai des, participanții procesului penal, aplică institutul 

recursului în anulare, astfel încît, față de interpretarea prevederilor respective și aplicabilitatea 

acestora, deja instanțele naționale au o bogată experiență. 

Cu toate acestea, rămîn a fi valalabile și actuale, anumite întrebări cu privire la acest institut 

procvesual, și în principal de interpretare a prevederilor legale, iar pe cale de consecință cu privire 

la claritatea legii și respectiv constituționalitatea acesteia. 

Astfe, conform prevederilor art.452 alin.(1) Codul de procedură penală,”Recursul în anulare”, 

este prevăzut, că [3]: ”(1) Procurorul General şi adjuncţii lui, persoanele menţionate la art. 401 alin. 

(1) pct. 2) şi 3), precum şi, în numele acestor persoane, apărătorul sau reprezentantul lor legal, pot 

declara la Curtea Supremă de Justiţie recurs în anulare împotriva hotărîrii judecătoreşti irevocabile 

după epuizarea căilor ordinare de atac”. 

Totodată, conform normei art.453 alin.(1) Codul de procedură penală, ”Temeiurile pentru 

recurs în anulare”, este stabilit, că [3]: 

”(1) Hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de 

drept comise la judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii 

precedente a afectat hotărîrea atacată, inclusiv cînd Curtea Europeană a Drepturilor Omului [2]  

informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea cererii”. 

Cu privire la prevederile art.452-453 CPP, se întrevede că acestea reglementează în mod egal 

și se completează reciproc la capitolul temeiurilor de declarare a recursului în anulare. 

Astfel, considerăm că sintagma de la art.452 alin.(1) CPP, ” pot declara la Curtea Supremă de 

Justiţie recurs în anulare împotriva hotărîrii judecătoreşti irevocabile” este în mod coerent preluată 

în continuare în prevederea art.453 alin.(1) CPP ” hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în 

anulare”. 

Pe cale de consecință, în sensul legii procesual penale, art.6 pct.13) CPP, prin ”hotărîre 

judecătorească se înțelege hotărîrea  instanţei judecătoreşti adoptată într-o cauză penală: sentinţă, 

decizie, încheiere şi hotărîre”. 

Iar, conform conform prevederilor  art.6 pct.16) CPP, prin ”instanță de judecată” se înțelege 

”orice instanţă, parte componentă a sistemului judecătoresc al Republicii Moldova, […] precum şi 

care soluţionează plîngeri împotriva acţiunilor şi actelor organelor de urmărire penală şi ale 

organelor de executare a hotărîrilor judecătoreşti şi sancţionează efectuarea unor acţiuni 

procedurale”. 
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Astfel, indubitabil, că în acest sens, legiutorul, a avut în vedere, instituirea și aplicarea 

institutului procesual al recursului în anulare, pentru ori și ce hotărîre judecătorească adoptată de ori 

și ce instanță de judecată, adică și față de încheierile judecătorului de instrucție. 

Respectiv, în practica judiciară constantă, sintagma de la art.453 alin.(1) CPP, ”la judecarea 

cauzei”, este interpretată și aplicată de instanță, într-un alt sens, mai restrîns și limitativ, adică doar 

pentru situațiile de judecare a cauzei în instanța de fond, în apel și în recurs. 

Motivarea utilizată la declararea recursurilor în anulare inadmisibile, ține anume de sintagma 

”la judecarea cauzei”, care ca adică, chiar în corelare cu prevederile art.455 alin.(2) CPP, impune 

limita instituită de legiutor, precum că recursul în anulare, intervine numai față de o sentință. 

Această abordare a instanțelor în ordinea declararării inadmisibilității recursurilor în anulare, 

o considerăm neîntemeiată, deoarece este una total diferită fată de prevederile și argumentele 

indicate supra, adică, anume această neclaritate a legii, nu acordă un răspuns clar care sunt limitele 

de aplicabilitate a prevederilor art.452-453 CPP, și respectiv care este conduita și drepturile 

garantate părților în proces, implicit părții vătămate. 

În acest sens, sintagma ”la judecarea cauzei” o considerăm a fi una neconstituțională, și în 

anumite ipoteze, îngrădește nejustificat dreptul părții vătămate la un proces echitabil, și acces la 

justiție, prin dreptul garantat la două grade de jurisdicție în materie penală. 

În această ordine de idei, într-o situație presupusă, de admitere a plîngerii părții apărării cu 

anularea ordonanței de recunoaștere în calitate de învinuit, ca efect al anulării învinuirii și 
intervenirii scoaterii de sub urmărire penală, nici nu mai poate exista o judecare a cauzei cu privire 

la aceiași învinuire, și respectiv nici nu poate exista o apreciere a instanței în ordinea ”controlului” 

judecăresc, prin prisma examinării cauzei în fond, apel, sau recurs. 

Adică, într-o astfel de situație, nu mai poate exista în nici un fel, dublul grad de jurisdicție în 

materie penală, deoarece Constituția [1], prevederile CPP, și a CEDO, fără excepții instituie 

”dreptul de a nu fi urmărit sau judecat de mai multe ori”. 

Și din contra, în situația ipotetică, în care instanța ar respinge plîngerea apărării, și ipotetic ar 

fi urmată de examinarea cauzei în fond, apel și recurs, învinuitul ar fi avut deplin dreptul de aplicare 

a institului ”recursului în anulare”, ceea ce reprezintă un tratament diferențiat, anume prin lipsa 

reglementărilor de rigoare care ar fi adus claritate cu privire la modalitatea de contestare. 

Nu în ultimul, rînd, ținem să menționăm, că practica Curții Constituționale, prin Deciziile de 

declarare a inadmisibilității sesizărilor, des utilizează, formula, că legea are un caracter general, și 
în scopul asigurăririi securității raporturilor juridice, se raportează la un număr nelimitat de cauze, 

adică nu pot fi adoptate legi pentru fiecare situație concretă. 

Totuși o astfel, de abordare, la caz ar fi depășită, deoarece, Curtea Europeană a subliniat în 

jurisprudența sa, că în astfel, de situații, urmează a fi aplicat triplul test al verificării: 

a) Cu privire la respectarea standardului calității legii 

b) Cu privire la legitimitatea scopului urmărit 

c) Cu privire la caracterul proporțional al tratamentului diferențiat. 

Pe cale de consecință, considerăm  că în cazul art.453 alin.(1) CPP, restricțiile dreptului părții 
vătămate de a contesta încheierea judecătorului de instrucție prin care de exemplu a fost anulată 

ordonanța de punere sub învinuire, sunt nejustificate, iar prevederile legale existențe, sunt vagi și 
neclare, și au efect direct îngrădirea dreptului părții vătămate de acces la justiție, și astfel nu 

respectă, nici standartul de calitate a legii, nici scopul declarat al legii procesual penale, și chiar din 

contra, în așa mod, cum este actualmente reglementată duce la un tratament diferențiat, în care 

bănuitului/învinuitului în comparație cu partea vătămată i se asigură un drept efectiv de contestare. 

Încă un argument, în susținerea acestei concluzii, vin și interpretările și explicațiile acordate 

de Curtea Constituțională în Decizia nr.149 din 26 decembrie 2019, și anume: 

”19. În Decizia nr. 103 din 6 septembrie 2018, Curtea Constituțională a RM [4] a reținut că 

sesizarea era nefondată și a declarat-o inadmisibilă. În acest sens, Curtea a notat că teza I a 

articolului 313 alin. (4) din Cod prevede că plângerea împotriva acţiunilor şi actelor organului de 
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urmărire penală şi ale organului care exercită activitate specială de investigaţii se examinează de 

către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea 

persoanei care a depus plângerea, precum şi a persoanelor ale căror drepturi şi libertăţi pot fi 

afectate prin admiterea plângerii. La examinarea plângerii în procedura prevăzută de articolul 313 

din Cod, judecătorul de instrucție este obligat să citeze persoanele ale căror drepturi şi libertăţi pot 

fi afectate prin admiterea plângerii (§ 24). Articolul 20 din Constituție nu impune reglementarea 

expresă a obligației judecătorului de a se pronunța printr-un act separat în privința cererii de 

atragere a persoanei interesate în proces. Norma contestată garantează dreptul persoanei de a fi 

prezentă la examinarea plângerii [și de a da explicații] în procedura prevăzută de articolul 313 din 

Cod. Curtea a conchis că norma contestată nu contravine articolului 20 din Constituție (§ 25). 

20. Astfel, rezultă că în ipoteza în care judecătorul ar examina o plângere împotriva acțiunilor 

și actelor organului de urmărire penală fără se citeze și să audieze persoanele ale căror drepturi și 
libertăți ar putea fi afectate prin admiterea plângerii, așa cum urmărește autoarea excepției de 

neconstituționalitate, se poate pune problema respectării dreptului la un proces echitabil din punctul 

de vedere al persoanelor ale căror drepturi și libertăți ar putea fi afectate prin admiterea plângerii”. 

Respectiv, se întrevede, că deși legiutorul într-u respectarea dreptului la un proces echitabil, a 

instituit obligația instanței de a cita persoanele ale căror drepturi pot fi afectate prin admiterea 

plîngerii, nu a fost asigurat într-un mod efectiv, și respectiv a fost îngrădit și restricționat prin 

omisiune, dreptul de contestare pentru persoana (la caz partea vătămată) ale căror drepturi și 
libertăți au fost afectate printr-o încheiere de acest gen, adoptată, prin admiterea de încălcări 

esențiare ale drepturilor garantate (vicii fundamentale). 

Adică, dreptul (părții vătămate) de a participa, a se expune, a prezenta referințe, probe în 

ordinea art.313 alin.(4) CPP, este garantat, iar dreptul de a contesta încheierea judecătorului de 

instrucție (ca în cazul ipotetic prezentat - de anulare a învinuirii), nu este instituit, ba din contra este 

restricționat, ceia ce contravine tuturor normelor și principiilor expuse supra. 

Astfel, considerăm neconstituțională, sintagma ”comise la judecarea cauzei” de la art.453 

alin.(1) CPP, în măsura în care așa și nu este clar textul și sensul legii procesual penale, și anume la 

ce categorie de hotărîri a instanțelor de judecată poate fi aplicat ”recursul în anulate”. 
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