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HOTĂRÂREA DELI v. REPUBLICA MOLDOVA 

În cauza Deli v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o Cameră 

compusă din: 

Robert Spano, Președinte, 

Marko Bošnjak, 

Valeriu Grițco, 

Egidijus Kūris, 

Ivana Jelić, 

Arnfinn Bårdsen, 

Darian Pavli, judecători, 

și Stanley Naismith , Grefier al Secției, 

Deliberând la 17 septembrie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată.  

 

PROCEDURA 

 
1. Cauza a fost inițiată prin cererea (nr. 42010/06) versus Republica Moldova, 

depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), de către un cetățean 

moldovean, dnul Teodor Deli („reclamantul”), la 29 august 2006. 

2. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul 

guvernamental la momentul respectiv, dl V. Grosu. 

3. Reclamantul s-a plâns, în particular de lipsa de imparțialitate a judecătorului care 

dispus sancționarea acestuia pentru manifestarea lipsei de respect față de judecată. De 

asemenea, el s-a plâns de eșecul Curții de Apel Chișinău de a-l cita la ședința de 

judecată.  

4. La 8 decembrie 2008 cererea a fost comunicată Guvernului. 

 

ÎN FAPT 
 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 
5. Reclamantul s-a născut în 1960 și locuiește în Chișinău. 

6. Reclamantul a reprezentat clientul său (X.) într-un proces de judecată în fața 

Judecătoriei Ciocana împotriva lui (Y). Ședința de judecată din 15 iunie 2006 a fost 

desfășurată în fața unui singur judecător, dl B. Potrivit reclamantului, la un moment dat 

în timpul ședinței, el contestase anumite acte de intimidare a clientului său X. de către 

judecător. Drept urmare, judecătorul l-ar fi amenințat cu îndepărtarea din sala de 

judecată și chiar cu arest administrativ. 

7. Ca răspuns la cererea reclamantului de recuzare a judecătorului din cauza acestui 

comportament, judecătorul a dictat grefierului următorul text, care fusese consemnat în 

procesul-verbal al ședinței: 
 

„În procesul audierii reclamantului, reprezentantul acestuia [reclamantul] a fost avertizat pentru un 

comportament neadecvat în ședința de judecată, manifestat prin adresare nerespectuoasă față de 

reprezentantul pârâtei, M. 
 
În mod repetat, în procesul de audiere al reclamantului, reprezentantul acestuia [reclamantul] a fost 

avertizat pentru un comportament neadecvat, în legătură cu încălcarea ordinii în ședința de judecată, 

manifestate prin expresii inadmisibile și nesupunere la observațiile președintelui ședinței de judecată. 

 

Ținând cont de cele redate mai sus, instanța pronunță decizia: 
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În baza articolului 2007 din Codul cu privire la contravențiile administrative al Republicii Moldova, 

[reclamantul] este amendat cu 10 unități convenționale, id est 200 lei, [echivalentul a 12 euro la 

momentul respectiv] pentru manifestarea lipsei de respect față de instanța de judecată, exprimată prin 

încălcarea ordinii în ședința de judecată, prin utilizarea unor expresii inadmisibile într-un proces judiciar, 

prin strigăt și nesupunere la observațiile președintelui ședinței de judecată.” 

Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 10 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul 

Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău. ” 

 

8. Potrivit reclamantului, el a insistat asupra recuzării judecătorului, fapt care a 

condus la suspendarea procedurii, cauza fiind transmisă altui judecător. În cererea de 

recuzare a fost invocat faptul că după ce Y. îi acordase lui X. aceeași întrebare de cinci 

ori, ultimul a remarcat că deja răspunsese la întrebare. Judecătorul insistase pe un ton 

ridicat ca X. să răspundă la întrebare. Reacționând la aceasta, reclamantul a obiectat la 

hărțuirea clientului său. Judecătorul a notat că X. nu era hărțuit, iar reclamantul a fost 

avertizat cu privire la comportamentul inadecvat în instanța de judecată. Ulterior, Y. a 

adresat din nou aceeași întrebare, iar judecătorul a strigat la X. din cauza lipsei 

răspunsului din partea acestuia. În replică, reclamantul a solicitat recuzarea 

judecătorului, cerând ca cererea să fie introdusă în procesul-verbal al ședinței. În acel 

moment judecătorul a decis să-i aplice o sancțiune reclamantului pentru manifestarea 

lipsei de respect față de judecată. De asemenea, în cererea sa susținută de către clientul 

său, reclamantul a notat că judecătorul B. a demonstrat o atitudine părtinitoare și ostilă 

față de ei ambii, favorizându-l pe Y. 

9. La 15 iunie 2006 cererea reclamantului cu privire la recuzarea judecătorului B. a 

fost respinsă, deoarece motivele invocate nu corespundeau cerințelor pentru recuzarea 

unui judecător, în baza articolului 50 din Codul de procedură civilă („CPC”, a se vedea 

paragraful 16 infra). Ulterior, procesul civil a continuat. 

10. Potrivit Guvernului, urmare a comportamentului necorespunzător repetat al 

reclamantului în ședința de judecată, utilizând un limbaj ofensator la adresa 

reprezentantului celeilalte părți, reclamantul a fost avertizat de către judecător, iar apoi 

găsit vinovat de manifestarea lipsei de respect față de judecată, decizia respectivă fiind 

consemnată în procesul-verbal al ședinței (a se vedea paragraful 7 supra). 

11. La 19 iunie 2006 reclamantul a solicitat o copie de pe procesul-verbal al 

ședinței. La 23 iunie 2006 el și-a înaintat obiecțiile cu privire la procesul-verbal al 

ședinței în cadrul Judecătoriei Ciocana, municipiul Chișinău. Acesta a reținut absența în 

procesul-verbal a solicitării sale ca judecătorul să nu strige la clientul său și să nu-l 

intimideze, deoarece clientul său răspunsese deja la întrebarea celeilalte părți, adresată 

de cinci ori la rând. Cu toate acestea, în procesul-verbal a fost notat faptul că inițial 

reclamantul fusese avertizat, ceea ce nu se întâmplase în realitate. În procesul-verbal nu 

a fost specificată cererea repetată a reclamantului de recuzare a judecătorului, ca urmare 

a intimidării ulterioare a clientului acestuia sau a amenințărilor judecătorului adresate 

reclamantului. În cele din urmă, reclamantul a susținut că decizia de a-l amenda, după 

cum se menționează în procesul-verbal, nu a fost pronunțată public, ci a fost pur și 

simplu dictată grefierului ca răspuns la plângerile legitime formulate de către acesta. 

Clientul reclamantului a subsemnat la aceste obiecții. 

12. Reclamantul a susținut că el nu a primit niciodată un răspuns la aceste obiecții 

și că nu a văzut nicio decizie a instanței în acest sens. 

13. De asemenea, la 23 iunie 2006 reclamantul a depus o cerere de recurs în adresa 

Curții de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Ciocana. Potrivit reclamantului, 

instanța nu a anexat la dosarul cauzei obiecțiile la procesul-verbal al ședinței și niciun 

răspuns la acestea, așa cum prevedea legea. În recursul său, reclamantul a menționat că 

nu primise o copie a deciziei de sancționare a sa din 15 iunie 2006. El a susținut, inter 

alia, că decizia a fost emisă cu încălcarea articolului 2651 din Codul cu privire la 

contravențiile administrative și al Articolului 6 din Convenție. 
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14. La 6 iulie 2006 Curtea de Apel Chișinău a respins recursul reclamantului. În 

decizia sa, instanța a reiterat conținutul încheierii instanței inferioare și a reținut că 

procedura de citare a reclamantului fusese îndeplinită. Fără a reține alte detalii, instanța 

a decis să mențină încheierea instanței inferioare. Acea decizie a fost irevocabilă. 

15. În timp ce cauza civilă dintre X. și Y. în care reclamantul îl reprezenta pe X. (a 

se vedea paragraful 6 supra) era încă pendinte la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău, la 

11 octombrie 2006 părțile au încheiat un acord de soluționare a cauzei. Instanța de 

judecată a confirmat acordul la 25 decembrie 2006.  

 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 
 

16. Dispozițiile relevante ale Codului de procedură civilă, în vigoare la momentul 

producerii faptelor, prevedeau următoarele:       

  

 Articolul 50. Temeiurile de recuzare a judecătorului 

    

 „1. Judecătorul care judecă pricina urmează a fi recuzat dacă: 

(a) la judecarea anterioară a pricinii a participat în calitate de martor, expert, specialist, interpret, 

reprezentant, grefier sau executor judecătoresc; 

(b) se află în raporturi de rudenie … cu vreuna dintre părți, cu alți participanți la proces; 

(c) judecătorul, soțul sau rudele lor de până la al treilea grad inclusiv au o pricină similară celei care se 

judecă ori au o judecată la instanța în care una dintre părți este judecător; 

(d) este tutore, curator sau adoptator al uneia dintre părți; 

(e) și-a expus opinia asupra pricinii care se judecă; 

(f) între el și una din părți a fost o judecată penală în timp de cinci ani de până la recuzare; 

(g) are un interes personal, direct sau indirect, în soluționarea pricinii ori există alte împrejurări care 

pun la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea lui. 

 …” 

 

  Articolul 196. Măsurile aplicate față de cei care încalcă ordinea în ședința de judecată 

  „1. Persoana care încalcă ordinea în ședință de judecată este avertizată de președintele    ședinței 

în numele instanței. 

 2. Dacă încalcă repetat ordinea, participantul la proces sau reprezentantul avertizat poate fi 

îndepărtat, prin încheiere judecătorească, din sală pentru tot timpul dezbaterilor judiciare sau al unei părți 

din ședință. În ultimul caz, după reîntoarcerea acestor persoane în sală, președintele ședinței le informează 

despre actele procedurale efectuate în lipsa lor. 

 3. Pentru o a doua încălcare a ordinii în ședință de judecată, persoana care asistă la dezbaterile 

judiciare se îndepărtează din sală prin dispoziție a președintelui ședinței. Instanța este în drept, de 

asemenea, să aplice persoanelor vinovate de încălcarea ordinii în ședință de judecată o amendă de până la 

10 unități convenționale. 

 4. Dacă în acțiunile persoanei care a încălcat ordinea în sala de ședințe se conțin elemente ale 

infracțiunii, instanța judecătorească trimite materialele respective procurorului competent pentru a porni 

urmărirea penală. 

 …” 

  
 Articolul 274. Cuprinsul procesului-verbal 
„… 

2. În procesul-verbal al ședinței se indică: 

… 

(f) dispozițiile președintelui ședinței de judecată și încheierile pronunțate de instanță fără retragere în 

camera de deliberare; 

(g) declarațiile, demersurile și explicațiile participanților la proces și ale reprezentanților lor; 

… 

(k) conținutul susținerilor orale; 

… 

(m) faptul că instanța a explicat participanților la proces dreptul lor de a lua cunoștință de 

procesul-verbal al ședinței de judecată și de a formula observații asupra acestuia; 

 …” 

 

Articolul 276. Examinarea observațiilor asupra procesului-verbal 



HOTĂRÂREA DELI v. REPUBLICA MOLDOVA 

„În decursul a cinci zile de la prezentare, observațiile asupra procesului-verbal se examinează de către 

judecătorul care l-a semnat și care, dacă este de acord cu ele, le confirmă justețea prin mențiunea “De 

acord” și prin semnătură. În caz contrar, judecătorul pronunță o încheiere motivată de respingere totală 

sau parțială. În toate cazurile, observațiile asupra procesului-verbal se anexează la dosar.” 

 

Articolul 398. Persoanele în drept să declare recurs 
„Sunt în drept să declare recurs: 

(a) părțile și alți participanți la proces; 

(b) martorul, expertul, specialistul, interpretul și reprezentantul cu privire la compensarea cheltuielilor 

de judecată ce li se cuvine.” 

 
17. Dispozițiile relevante ale Codului cu privire la contravențiile administrative, în 

vigoare la momentul producerii faptelor, prevedeau următoarele: 
 

Articolul 2077. Manifestarea lipsei de respect față de judecată 
„Manifestarea lipsei de respect față de judecată, exprimată prin săvârșirea de către oricine a unor fapte 

care denotă desconsiderare vădită față de judecată sau față de regulile stabilite în instanța judecătorească, 

atrag după sine aplicarea unei amenzi în mărime de până la douăzeci și cinci unități convenționale [250 

lei] sau arest administrativ pe un termen de până la cincisprezece zile.” 

 

Articolul 209. Instanțele judecătorești 

„… 

 2. Cazurile cu privire la contravențiile administrative prevăzute la articolele 2007 și 2008 din 

prezentul Cod se examinează de către instanța de judecată în privința căreia au fost comise 

contravențiile …” 

 

Articolul 2651. Recuzarea 

„… Persoana cu funcții de răspundere sau judecătorul care examinează cazul nu pot participa la 

cercetarea cazului și urmează a fi recuzat dacă: 

… 

3. împotriva lor au fost înaintate circumstanțe ce trezesc îndoieli în privința nepărtinirii lor.    

…” 

 

Articolul 2827. Decizia instanței de recurs asupra cazului cu privire la contravenția 

administrativă 

„După examinarea cazului cu privire la contravenția administrativă, instanța de recurs își pronunță 

decizia. Decizia poate să nu conțină argumentele, adică să se întocmească în formă de rezoluție. ”  
 

ÎN DREPT 

 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 
       

18. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, invocând lipsa 

de imparțialitate a judecătorului la aplicarea pedepsei contravenționale, necitarea sa 

corespunzătoare în fața Curții de Apel Chișinău și eșecul instanței de a-și motiva 

decizia. 

Dispozițiile relevante ale Articolului 6 din Convenție prevăd următoarele: 
 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (…) de către o instanță (…) care 

va hotărî (…) asupra temeiniciei oricărei acuzații penale îndreptate împotriva sa …”. 

 

A. Obiecții preliminare și admisibilitatea 

 

1. Obiecția Guvernului cu privire la reprezentare 

 

19. Guvernul a reținut că prezenta cerere nu a întrunit cerințele de formă și conținut 

prevăzute de Articolul 47 (1) din Regulamentul Curții. În particular, plângerile nu au 

fost formulate în conformitate cu formularul de cerere pus la dispoziție de către grefa 
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Curții. De asemenea, nu a fost specificată data nașterii, sexul și ocupația reclamantului 

sau dacă plângerile sale fuseseră formulate în fața altei instanțe internaționale de 

anchetă sau de reglementare a diferendelor. 

20. Curtea constată că, în conformitate cu Instrucțiunile practice cu privire la 

deschiderea procedurii, anexată la Articolele 45 și 46 din Regulamentul Curții și emisă 

de către Președintele Curții în baza Articolului 32 din Regulamentul Curții la 1 

noiembrie 2003, în vigoare la data depunerii prezentei cereri, reclamantului i se poate 

cere să prezinte un formular completat în mod corespunzător, dacă cererea sa nu a fost 

depusă în baza formularului oficial. 

21. Aceasta constată că, după ce a recepționat plângerea reclamantului și 

documentele anexate, Grefa Curții nu a expediat acestuia un formular de cerere însoțit 

de o notă explicativă sau un termen-limită pentru expedierea unui astfel de formular. 

Prin urmare, nu se poate pretinde că reclamantul nu a respectat instrucțiunile Grefei (a 

se compara cu cauza Kemevuako v. Olanda (dec.), nr. 65938/09, § 22, 1 iunie 2010; 

Valchev v. Bulgaria (dec.), nr. 47450/11 și alte 2 cereri, § 56, 21 ianuarie 2014 și 

Kazakov și alții v. Rusia [Comitet], nr. 4649/08 și alte 7 cereri, § 15, 4 mai 2017). De 

asemenea, spre deosebire de cauza T. și A. v. Turcia (nr. 47146/11, § 49, 21 octombrie 

2014), reclamantul nu a fost avertizat cu privire la eventualul rezultat al eșecului său de 

a prezenta un formular de cerere adițional la actele deja depuse. 

22. În continuare, Curtea notează că sexul și data nașterii al reclamantului fuseseră 

clar identificabile din documentele pe care le-a anexat la plângerile sale. Mai mult ca 

atât, niciuna dintre părți nu a sugerat la nici o etapă a procedurilor că reclamantul s-ar fi 

prevalat de o procedură alternativă în fața altei instanțe internaționale de anchetă sau de 

reglementare, iar Curtea nu are niciun motiv să creadă că o astfel de procedură 

alternativă a fost inițiată sau este urmată actualmente de către reclamant. Dimpotrivă, în 

plângerea sa inițială, reclamantul a declarat că a respectat cerințele Articolului 35 din 

Convenție, ceea ce sugerează că nu a folosit nicio procedură alternativă în fața unei 

instanțe internaționale de anchetă sau de reglementare cu privire la faptele care au 

generat depunerea cererii în fața acestei Curți. Prin urmare, Curtea constată că nu există 

vreun motiv care ar împiedica-o să examineze plângerea reclamantului din motivul că 

reclamantul, după cum afirmă Guvernul, nu i-ar fi furnizat toate informațiile relevante 

necesare pentru examinarea cauzei. 

23. Ținând cont de cele invocate mai sus, Curtea constată că, în circumstanțele 

excepționale ale prezentei cauze, reclamantului nu i se poate imputa faptul că nu a 

prezentat un model oficial de cerere sau alte informații suplimentare. Prin urmare, 

obiecția Guvernului trebuie respinsă. 

 

2. Obiecția Guvernului cu privire la epuizarea căilor interne de recurs   

      

24. Guvernul a susținut că reclamantul nu a epuizat căile interne de recurs 

disponibile în dreptul intern, deoarece nu a ridicat în fața instanțelor naționale, , cel 

puțin în substanță, problema pretinsei lipse de imparțialitate a judecătorului B. 

25. Curtea observă că reclamantul a menționat expres în recursul său că, în virtutea 

dispozițiilor legale clare, el nu a primit o copie a încheierii recurate (a se vedea 

paragraful 13 supra). În absența unei copii de pe decizia motivată de aplicare a 

sancțiunii, reclamantului nu i se poate reproșa că a depus un recurs succint, pentru a se 

încadra în termenele procedurale. Chiar și în astfel de circumstanțe, reclamantul a 

reținut în recursul său depus la Curtea de Apel Chișinău că o serie de dispoziții legale 

fuseseră încălcate de către judecătorul B. la adoptarea deciziei sale. În particular, el s-a 

referit la presupusa încălcare a articolului 2651 din Codul cu privire la contravențiile 

administrative („CCA”, a se vedea paragrafele 13 și 17 supra) și a Articolului 6 din 

Convenție. De asemenea, Curtea constată că articolul 2651 alin. (3) din CCA prevede 
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expres că un judecător poate fi recuzat atunci când există circumstanțe care trezesc 

îndoieli cu privire la imparțialitatea sa. Adițional, în conformitate cu articolul 276 din 

CPC (a se vedea paragraful 16 supra), obiecțiile reclamantului cu privire la 

procesul-verbal al ședinței trebuiau să fie anexate la dosarul expediat în adresa Curții de 

Apel Chișinău. Având în vedere faptul că reclamantul a fost acuzat de manifestarea 

lipsei de respect față de instanță, Curtea de Apel Chișinău ar fi trebuit să ia în 

considerare documentele relevante, e.g. procesul-verbal al ședinței, în timpul căruia s-a 

produs presupusa manifestare a lipsei de respect, și, de asemenea, obiecțiile 

reclamantului cu privire la acel proces-verbal și cererea sa de recuzare a judecătorului 

B., menționate în procesul-verbal, înainte să emită o decizie cu privire la recursul 

reclamantului. Obiecțiile reclamantului cu privire la acest proces-verbal și cererea sa de 

recuzare a judecătorului s-au referit în mod expres o lipsă de imparțialitate din partea 

judecătorului B. și a prezentat motivele specifice pe care se întemeia această alegație. 

26. În concluzie, Curtea relevă faptul că reclamantul a ridicat problema în fața 

instanțelor interne cu privire la plângerile de imparțialitate a judecătorului B. 

27. De asemenea, Guvernul a susținut că reclamantul nu s-a plâns în fața 

instanțelor naționale, nici măcar pe fond, cu privire la pretinsa lipsă a citării sale 

corespunzătoare la ședința din 6 iulie 2006. Curtea constată că acuzația de necitare a 

reclamantului a fost expres coroborată cu acțiunile instanței de fond. Reclamantul nu a 

dispus de vreo altă cale de recurs în care ar fi putut să adreseze această plângere, 

deoarece decizia luată de acea instanța de judecată fusese irevocabilă. 

28. Ultima observație a Guvernului s-a referit la faptul că reclamantul ar fi putut 

depune un recurs împotriva deciziei de respingere a cererii sale de recuzare a 

judecătorului B., ca parte componentă a apelului împotriva hotărârii cu privire la fondul 

cauzei civile dintre X. și Y. Curtea observă că X. și Y. au încheiat un acord de 

soluționare a cauzei civile și că niciunul dintre ei nu a atacat încheierea care a confirmat 

acel acord. Guvernul nu a explicat modul în care reclamantul – care fusese reprezentant, 

și nu parte, în cadrul procedurilor dintre X. și Y. – ar fi putut contesta acea decizie, 

ținând cont de dispozițiile articolului 398 din CPC, care se limitează la dreptul depunerii 

unui recurs de către reprezentant cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată (a 

se vedea paragraful 16 supra). Guvernul nu a prezentat nici un exemplu de jurisprudență 

națională care ar fi confirmat o astfel de posibilitate. De asemenea, încălcarea 

Judecătoriei Ciocana cu privire la aprobarea tranzacției de împăcare nu a fost adoptată 

decât abia la 25 decembrie 2005, id est ulterior condamnării irevocabile din 6 iulie 2006 

a reclamantului pentru manifestarea lipsei de respect față de instanță (a se vedea 

paragrafele 14 și 15 supra). Prin urmare, la acel moment, orice tentativă a reclamantului 

de a depune un recurs împotriva condamnării sale ar fi fost respinsă pe motiv că aceasta 

ar fi contravenit principiului res judicata. 

29. În consecință, obiecția Guvernului se respinge. 

 

3. Aplicabilitatea Articolului 6 din Convenție 

     

30. De asemenea, ținând cont de motivele expuse în cauza Ziliberberg v. Moldova 

(nr. 61821/00, §§ 29-36, 1 februarie 2005) și având în vedere faptul că contravenția de 

manifestare a lipsei de respect față de instanță (art. 2077 din CCA) a oferit o sancțiune 

alternativă de privare de libertate pe o perioadă de până la cincisprezece zile (a se vedea 

paragraful 17 supra), Curtea constată că „acuzațiile” împotriva reclamantului intră în 

sfera penală a Articolului 6 § 1. Prin urmare, acest Articol este aplicabil în prezenta 

cauză.  

31. Curtea notează că această plângere nu este vădit nefondată în sensul Articolului 

35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că plângerea nu este inadmisibilă 

din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 
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B. În fond  

 

1. Plângerea cu privire la pretinsa lipsă de imparțialitate 

 

(a) Observațiile părților 

 

32. Reclamantul s-a plâns de lipsa de imparțialitate a judecătorului B. În particular, 

el a susținut că, provocând o perturbare a ședinței de judecată prin intimidarea unei părți 

în cadrul procesului și prin amenințarea reclamantului, judecătorul a sancționat 

reclamantul pentru manifestarea lipsei de respect față de instanță. În acest sens, 

judecătorul B. a acționat concomitent ca parte cu un interes particular în acea cauza (în 

urma unei dispute cu reclamantul), ca autoritate care stabilește faptele, ca autoritate care 

înaintează învinuirea și în calitate de judecător în cele din urmă, care decide cu privire la 

rezultatul acuzațiilor respective. 

33. Guvernul a susținut că există prezumția că judecătorii sunt imparțiali și că 

dreptul intern oferea garanții în acest sens. În prezenta cauză, nu au existat motive de a 

pune la îndoială imparțialitatea judecătorului B. în baza testului subiectiv sau obiectiv, 

având în vedere conținutul procesului-verbal al ședinței și reticența de care a dat dovadă, 

în special având în vedere cuantumul rezonabil al amenzii aplicate (mai puțin de 

jumătate din maximumul prevăzut de lege). Dreptul intern prevedea expres că acuzațiile 

de manifestare a lipsei de respect față de instanță urmau să fie examinate de către 

instanța de judecată în privința căreia a fost comisă o astfel de faptă (articolul 209 CCA, 

a se vedea paragraful 17 supra). Mai mult ca atât, experții Consiliului Europei au 

efectuat o expertiză legislativă a CCA și nu au identificat vreo problemă cu privire la 

examinarea acuzației de manifestare a lipsei de respect față de instanță de către însăși 

instanța de judecată în privința căreia a fost comisă o astfel de contravenție. 

34. Reclamantul nu a depus recurs împotriva încheierii de respingere a cererii de 

recuzare a judecătorului B., deși ar fi putut depune un astfel de recurs împreună cu o 

contestație cu privire la fondul cauzei în care a acționat ca reprezentant. Prin urmare, 

acesta ar fi trebuit să conteste decizia din 25 decembrie 2006 (a se vedea paragraful 15 

supra), prin care cauza civilă în care reprezentase o parte fusese încetată ca urmare a 

încheierii unui acord de soluționare între părți. Guvernul a considerat că, odată ce 

reclamantul nu făcuse acest lucru, acesta a fost satisfăcut de soluția adoptată de 

instanțele naționale și nu a mai avut nici un motiv de a pune la îndoială imparțialitatea 

judecătorului B. Mai mult ca atât, în recursul împotriva sancționării sale depus la Curtea 

de Apel Chișinău, el nu a invocat, în substanță, imparțialitatea Judecătoriei Ciocana. 

 

(b) Analiza Curții 

      

35. Curtea reiterează faptul că este foarte important într-o societate democratică ca 

tribunalele să inspire încredere publicului și în special acuzatului în cauze penale (a se 

vedea Kyprianou v. Cipru [MC], nr. 73797/01, § 118, CEDO 2005 XIII). În acest scop, 

Articolul 6 impune necesitatea imparțialității unui tribunal. Curtea face diferență dintre 

o abordare subiectivă, care încearcă să constate convingerea sau interesul personal al 

unui anumit judecător într-un caz particular, și o abordare obiectivă, care determină 

dacă acesta a oferit suficiente garanții pentru a exclude orice îndoială legitimă în acest 

sens (a se vedea Grieves v. Regatul Unit [MC], nr. 57067/00, § 69, CEDO 2003-XII 

(extrase); Kyprianou, pre-citată, § 118; Morice v. Franța [MC], nr. 29369/10, § 73, 

CEDO 2015, cu referințe ulterioare, și Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugalia 

[MC], nr. 55391/13 și altele două, § 145, 6 noiembrie 2018). 
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36. În acest sens, chiar și aparențele pot avea o anumită importanță sau, cu alte 

cuvinte, „justiția nu trebuie doar făcută, ci trebuie să se vadă că s-a făcut” (a se vedea 

De Cubber v. Belgia, 26 octombrie 1984, § 26, seria A nr. 86 și Ramos Nunes de 

Carvalho e Sá, pre-citată supra, § 147). Astfel, în cazul unei îndoieli legitime cu privire 

la imparțialitatea judecătorului, acesta trebuie să se retragă (a se vedea Castillo Algar v. 

Spania, 28 octombrie 1998, § 45, Rapoarte de hotărâri și decizii 1998-VIII, și Micallef v. 

Malta [MC], nr. 17056/06, § 98, CEDO 2009). 

37. În prezenta cauză, Curtea constată că reclamantul a invocat lipsa de 

imparțialitate a judecătorului B. atât din punct de vedere subiectiv (ca parte în litigiul cu 

reclamantul), cât și din punct de vedere obiectiv (având în vedere rolul său de persoană 

care înaintează învinuirea și judecătorul care decide cu privire la rezultatul învinuirilor 

respective). 

 

(i) Imparțialitatea subiectivă 

 

38. Curtea notează că, potrivit reclamantului, prezenta cauză se referă la o 

manifestarea lipsei de respect față de judecată, id est față de persoana judecătorului B., 

criticat în mod direct din cauza modului în care a petrecut procesul (a se vedea 

Kyprianou, pre-citată, § 127). Prin urmare, Curtea va examina plângerea reclamantului 

prin prisma imparțialității subiectiv (a se vedea paragraful 36 supra). În acest sens, 

Curtea reține faptul că reclamantul nu a fost amendat în baza articolului 196 din Codul 

de procedură civilă pentru încălcarea ordinii în timpul unei ședințe de judecată, ci mai 

degrabă în baza articolului 2007 din Codul cu privire la contravențiile administrative 

pentru manifestarea lipsei de respect față instanța de judecată, care permite arestul 

administrativ de până la 15 zile. 

39. Cu privire la pretinsa lipsă de imparțialitate subiectivă, trebuie menționat că 

materialele dosarului nu conțin argumente directe în susținerea afirmațiilor 

reclamantului. În particular, decizia de condamnare a acestuia și procesul-verbal al 

ședinței în timpul căreia a fost luată această decizie nu reflectă nicio prejudecată din 

partea judecătorului B. În același timp, reclamantul a afirmat că judecătorul i-a ordonat 

grefierului să nu reflecte disputa dintre el și reclamant în cele două acte, ci mai degrabă 

să indice faptul că reclamantul a insultat reprezentantul celeilalte părți prezente în 

ședință (a se vedea paragrafele 6 și 7 supra). 

40. În continuare, trebuie menționat că legislația națională i-a oferit reclamantului 

mai multe modalități de a invoca pretinsa lipsa de imparțialitate a judecătorului B. prin 

recuzarea acestuia, prin formularea și depunerea obiecțiilor la procesul-verbal al 

ședinței și prin depunerea cererii de recurs împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii. 

Reclamantul a folosit toate aceste mijloace. Totuși, ținând cont de obiecțiile formulate, 

aparent nici o instanță națională nu a analizat aceste argumente și nici nu a oferit 

răspuns la acestea, ele fiind pur și simplu respinse. În particular, atunci când a fost 

respinsă cererea reclamantului de recuzare a judecătorul B. din motivul presupusei sale 

părtiniri, un alt judecător a constatat că motivele specifice invocate nu se regăseau 

printre motivele prevăzute la articolul 50 din Codul de procedură civilă (a se vedea 

paragraful 9 supra). Este dificil ca această concluzie să fie coroborată cu alineatul 1 lit. 

(g) din articolul respectiv, care prevede în mod expres că un judecător poate fi recuzat în 

situația în care „există alte circumstanțe care pun la îndoială obiectivitatea și 

imparțialitatea sa” (a se vedea paragraful 16 supra). Decizia nu a inclus nicio constatare 

de fapt care ar fi combătut evenimentele relatate de către reclamant și niciun comentariu 

despre afirmațiile reclamantului cu privire la părtinirea judecătorului B. 

41. În mod similar, după ce judecătorul B. ar fi omis să pronunțe o decizie 

motivată ca răspuns la obiecția reclamantului la procesul-verbal al ședinței, așa cum 

fusese obligat să o facă în baza articolului 276 din CPC (a se vedea paragrafele 12 și 16 
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supra), Curtea de Apel Chișinău nu comentat deloc cererea de recuzare, obiecțiile sau 

orice decizie luată de către judecătorul B., presupunând de fapt existența unei asemenea 

decizii ca răspuns la obiecțiile reclamantului. Recapitulând, printr-o singură frază, 

încheierea instanței inferioare și statuând că reclamantul fusese citat pentru participare 

în ședința de judecată, Curtea de Apel Chișinău a menținut încheierea fără a oferi alte 

detalii cu privire la presupusa părtinire a judecătorului B. (a se vedea paragraful 14 

supra). 

42. Curtea a concluzionat că, din toate mecanismele puse la dispoziția unei 

persoane care invocă lipsa de imparțialitate a judecătorului implicat în examinarea 

cauzei sale, niciunul nu a funcționat în prezenta cauză, în sensul că nicio instanță nu s-a 

angajat în verificarea reală faptelor. Deși acest lucru face imposibilă stabilirea cu 

exactitate a părtinirii judecătorul B., această situație ar putea să-i genereze unui 

observator independent îngrijorări justificate cu privire la imparțialitatea instanței. 

Faptul că reclamantul și clientul său au solicitat recuzarea judecătorului pe parcursul 

ședinței de judecată, și nu ulterior, îi conferă acestei plângeri o credibilitate 

suplimentară. 

  

(ii) Imparțialitatea obiectivă 

 

43. Curtea a examinat problema respectării principiului imparțialității într-o serie 

de cauze cu privire la manifestarea lipsei de respect față de judecată, unde același 

judecător a luat decizia de urmărire penală, a judecat problemele conduitei 

reclamantului, i-a stabilit vinovăția și i-a aplicat sancțiunea. Curtea a subliniat că în 

această situație confuzia rolurilor dintre reclamant, acuzator, martor, procuror și 

judecător ar putea sugera în mod evident îngrijorări justificative obiective cu privire la 

conformitatea acțiunii cu principiul tradițional că nimeni nu trebuie să fie judecător în 

propria-și cauză și, în consecință, cu privire la imparțialitatea instanței de judecată (a se 

vedea Demicoli v. Malta, hotărârea din 27 august 1991, seria A nr. 210, p. 18-19, § 41 

42, Kyprianou, pre-citată, §§126-128, și Mikhaylova v. Ucraina, nr. 10644/08, §§ 58-60, 

6 martie 2018 cu referințele ulterioare).   

44. În prezenta cauză, reclamantul a susținut că judecătorul B. nu putea fi imparțial, 

deoarece acesta concomitent adusese învinuirea și decisese cu privire la rezultatul 

acuzațiilor respective. Guvernul a susținut că acest fapt s-a produs în conformitate cu 

articolul 209 din CCA (a se vedea paragraful 17 supra). 

45. Curtea constată că în procedura împotriva reclamantului, nimeni nu a avut rolul 

procedural de acuzator. În asemenea circumstanțe, Curtea consideră că judecătorul B. 

nu a avut o altă soluție decât să-și asume sarcina de a înainta – și, mai important, de a 

susține – acuzația în timpul ședinței de judecată. Faptul că acea cauză a fost ulterior 

reexaminată de către Curtea de Apel Chișinău nu a remediat lipsa de imparțialitate a 

instanței care l-a condamnat pe reclamant. Curtea de Apel Chișinău nu a anulat 

condamnarea reclamantului din cauza lipsei de imparțialitate a instanței inferioară, ci a 

menținut încheierea fără a o motiva (ibid., § 66). 

 

(iii) Concluzia cu privire la imparțialitate 

 

46. Ținând cont de dubiile deloc neîntemeiate ale reclamantului cu privire la 

imparțialitatea subiectivă a judecătorului B. și la carențele procedurale care au condus la 

lipsa de imparțialitate obiectivă din partea Judecătoriei Ciocana în prezenta cauză, 

Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție cu 

privire la exigența imparțialității. 
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47. Din aceleași motive ca cele indicate în paragraful 28 supra, Curtea constată că 

concluzia sa din paragraful precedent nu este afectată de eșecul reclamantului de a 

contesta încheierea de respingere a cererii de recuzare a judecătorului B. 

 

2. Plângerile cu privire la echitatea procedurii din fața Curții de Apel Chișinău 

 

48. De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție de 

necitarea sa corespunzătoare la ședința Curții de Apel Chișinău din 6 iulie 2006 pentru a 

participa la judecarea cauzei sale, precum și de eșecul instanței de a-și motiva decizia. 

49. Guvernul a prezentat o copie a registrului de corespondență al Judecătoriei 

Ciocana, care a indicat că reclamantul a fost citat la ședința de judecată în fața Curții de 

Apel Chișinău printr-o scrisoare expediată la 27 iunie 2006. Mai mult ca atât, eșecul 

reclamantului de a ataca încheierea de confirmare a acordului de soluționare a cauzei a 

însemnat că el însuși nu a considerat că procesul fusese inechitabil. De asemenea, 

Guvernul a notat că în baza articolului 2827 din CCA (a se vedea paragraful 17 supra) 

instanța de recurs a fost în măsură să adopte o decizie în formă de rezoluție și putea să 

nu conțină argumente. 

50. Curtea constată că recursul depus de către reclamant s-a referit la condamnarea 

sa pentru manifestarea lipsei de respect față de judecată pe baza presupusului său 

comportament în timpul unei ședințe de judecată. Se notează că natura contravenției 

pentru care a fost condamnat și alegațiile sale împotriva judecătorului B. impuneau 

instanța de recurs să-l audieze în persoană (a se vedea, mutatis mutandis, Russu v. 

Moldova, nr. 7413/05, § 27, 13 noiembrie 2008). 

51. Curtea a examinat deja cauze similare în privința Republicii Moldova cu 

privire la pretinsele eșecuri de citare a reclamanților la ședințele de judecată (a se vedea, 

de exemplu, Russu, pre-citată, §§ 19-28; Godorozea v. Moldova, nr. 17023/05, § 31, 6 

octombrie 2009; și Rassohin v. Moldova, nr. 11373/05, § 34, 18 octombrie 2011). În 

toate aceste cauze s-a constatat că, ținând cont și de interpretarea dreptului intern de 

către Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova (a se vedea Godorozea, 

pre-citată, § 24), „în practică, instanțele naționale nu acceptă drept dovadă pertinentă 

faptul expedierii unei scrisori de către o instanță și solicită o dovadă de recepționare”. 

52. În prezenta cauză, Guvernul a susținut că reclamantului i-a fost expediată 

citația, așa cum confirmă extrasul din registrul de corespondență al instanței. 

Reclamantul a contestat faptul că ar fi primit o asemenea citație. Curtea constată, că 

similar cauzelor menționate în paragraful precedent, nu există nicio dovadă la dosar 

potrivit căreia reclamantul ar fi recepționat efectiv citația în modul prevăzut de 

jurisprudența națională. Prin urmare, Curtea nu vede niciun motiv să ajungă la o altă 

concluzie de cea la care a ajuns în cauzele menționate supra. În acest sens, Curtea 

respinge argumentul Guvernului din aceleași motive ca cele expuse în paragraful 28 

supra (a se vedea paragraful 34 supra), potrivit căruia neatacarea de către reclamant a 

deciziei din 25 decembrie 2006 ar fi reflectat opinia că procesul fusese echitabil. 

53. Prin urmare, a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție din cauza 

necitării corespunzătoare a reclamantul pentru ședința Curții de Apel Chișinău din 6 

iulie 2006. 

54. Ținând cont de constatările sale cu privire la imparțialitatea Judecătoriei 

Ciocana (a se vedea paragraful 46 supra), inclusiv eșecul Curții de Apel Chișinău de 

a-și motiva decizia în contextul plângerii reclamantului cu privire la părtinirea 

judecătorului B., Curtea consideră că aspectul cu privire la nemotivarea de către 

instanțele naționale a condamnării reclamantului nu ridică o problemă separată. 

 

II. ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 
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55. Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție că 

el a fost pedepsit de două ori pentru aceeași pretinsă manifestare a lipsei de respect față 

de instanță, fiind mai întâi avertizat și apoi amendat. Curtea constată că amenda aplicată 

reclamantului a fost rezultatul presupusului său comportament repetat în ședința de 

judecată. El a fost avertizat pentru primul incident și amendat pentru cel de-al doilea. 

Prin urmare, el nu a fost sancționat de două ori pentru aceeași faptă.  

56. De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolelor 1, 7, 13 și 14 din 

Convenție, fără să prezinte detalii. 

Ținând cont de materialele aflate în posesia sa și în măsura în care aceste plângeri 

ține de competența Curții, ea constată că ele nu dezvăluie nicio aparență a încălcării 

drepturilor și a libertăților prevăzute de Convenție și Protocoalele sale. Prin urmare, 

această parte trebuie respinsă ca vădit nefondată în baza Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din 

Convenție. 

 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
57. Potrivit Articolului 41 din Convenție, 

„În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă 

dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei 

încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

 
A. Prejudiciul 

 

58. Reclamantul a solicitat 200 lei moldovenești (MDL - echivalentul a 12 euro 

(EUR) la momentul respectiv) pentru prejudiciul material, reprezentând valoarea 

amenzii pe care trebuia să o achite. De asemenea, el a solicitat 28000 lei moldovenești 

(echivalentul a 1556 EUR) pentru prejudiciul moral suferit. 

59. Guvernul a susținut că sumele solicitate au fost nefondate și că reclamantul a 

eșuat să demonstreze o legătură de cauzalitate dintre pretinsele încălcări și prejudiciul 

provocat.    

60. Curtea nu poate specula cu privire la rezultatul procedurilor în cazul în care 

cauza ar fi fost examinată de către un tribunal imparțial cu privire la manifestarea lipsei 

de respect față de instanță. Prin urmare, aceasta nu va acorda nici o sumă cu privire la 

prejudiciul material solicitat. Cu toate acestea, Curtea îi acordă reclamantului 1500 EUR 

pentru prejudiciul moral. 

  

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

61. De asemenea, reclamantul a solicitat 300 MDL (aproximativ 17 EUR) pentru 

costurile și cheltuielile suportate. 

62. Guvernul a susținut că, deși suma pretinsă nu era excesivă, ea nu a fost probată 

în niciun fel.  

63. Conform jurisprudenței Curții, reclamantul are dreptul la rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat că acestea au fost 

suportate realmente în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil. În prezenta cauză, 

ținând cont de materialele deținute și de criteriile supra, Curtea consideră rezonabil să-i 

acorde reclamantului întreaga sumă solicitată cu titlu de costuri și cheltuieli. 

 

C. Dobânzile de întârziere 



HOTĂRÂREA DELI v. REPUBLICA MOLDOVA 

 

64. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală 

Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară cererea admisibilă cu privire la plângerile în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, iar restul cererii inadmisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție cu privire la 

lipsa de imparțialitate a Judecătoriei Ciocana; 

 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție cu privire la 

necitarea corespunzătoare a reclamantul în fața Curții de Apel Chișinău; 

 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze separat plângerea în baza Articolului 6 

§ 1 din Convenție cu privire la pretinsa motivare insuficientă a deciziei Curții de Apel 

Chișinău;  

 

5. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în termen de trei luni de la data 

când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu Articolul 44 § 2 din Convenție, 

următoarele sume care urmează a fi convertite în lei moldovenești la rata aplicabilă la 

data transferului: 

(i) EUR 1500 (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru prejudiciul moral; 

(ii) EUR 17 (șaptesprezece euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 

costuri și cheltuieli; 

(b)  că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea hotărârii, 

urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata 

dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

4. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

 
Redactată în limba engleză și notificată în scris la 22 octombrie 2019, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 

Stanley Naismith                    Robert Spano  

             Grefier                       Președinte 

 

 


