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ADNOTARE la teza de licenţă cu tema   REALIZAREA PRACTICĂ  

A PRINCIPIULUI RECUNOAŞTERII ŞI EXECUTĂRII DREPTURILOR CÎŞTIGATE 

ÎNTR-UN STAT STRĂIN, a studentei anului IV, ROŞCA VICTORIA, Chişinău, 2013 

 Respectiva teză de licenţă este perfectată pe 100 pagini, formatul A4 şi cuprinde 

introducere, trei capitole, opt paragrafe, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 86 titluri, 5 anexe, 

74 pagini text de bază.   

În teza au fost utilizate cuvinte-cheie, cum ar fi: hotărîre judecătorească străină, 

principiul reciprocietăţii, autoritate de lucrul judecat, forţă executorie, putere doveditoare a 

actului autentic, regimuri ale hotărîrii judecătoreşti străine, procedură de recunoaşterea şi de 

încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine, procedură de exequatur, temeiuri 

de refuz, procedură de executare intentată de executorul judecătoresc. 

 Scopul şi obiectivele tezei propuse constituie: stabilirea conţinutului şi chintesenţei 

conceptului de hotărîre judecătorească străină, precum şi a principiilor acesteia; relevarea 

aspectelor de drept comparat vis-a-vis de regimurile contemporane ale hotărîrii judecătoreşti 

străine; dezvăluirea etapelor procedurii de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti 

străine; cercetarea procedurii urmată de executorul judecătoresc moldav în vederea executării 

hotărîrii judecătoreşti străine; determinarea locului şi rolului instanţei de judecată în condiţiile 

realizării practice a principiului recunoaşterii şi executării drepturilor cîştigate într-o ţară străină; 

identificarea problemelor care frînează realizarea practică a principiului recunoaşterii şi 

executării drepturilor cîştigate într-o ţară străină; sintetizarea unor soluţii întru completarea 

lacunelor legislative şi soluţionarea consecinţelor problematice condiţionate de existenţa 

incoerenţelor conţinute în cadrul juridic procesual-civil. 

 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este dovedită de conţinutul acesteia care 

este împregnat de multiple interpretări, opinii şi viziuni proprii, deseori diferite de cele oferite de 

doctrină în analiza problematicii principiului recunoaşterii şi executării drepturilor cîştigate într-

un stat străin.  

 Semnificaţia şi valoarea aplicativă a lucrării permite în baza rezultatealor obţinute în 

urma procesului de analiză şi a cercetărilor efectuate, atît a legislaţiei naţionale cît şi a celei din 

alte ţări, de a formula unele propuneri şi recomandări de lege ferenda. Astfel, în teză sunt 

înaintate propuneri şi recomandări privind modificarea şi ajustarea legislaţiei procesual-civile a 

Republicii Moldova la condiţiile şi standardele ce ar asigura crearea mecanismelor juridice 

necesare întru realizarea obiectivelor propuse şi confirmarea acestora nu numai legală, dar şi 

faptică. 
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SUMMARY  

 

of the undergraduate Thesis with theme PRACTICAL IMPLEMENTATION OF 

PRINCIPLE OF RECOGNITION AND EXECUTION OF WON RIGHTS IN A FOREIGN 

COUNTRY , a fourth year student, ROŞCA VICTORIA, Chişinău, 2013 

 

This undergraduate thesis is written  100 pages, A4 format and includes an introduction, three 

chapters, eight paragraphs, conclusions and recommendations, bibliography of 86 titles, 5 annexes, 74 

pages of main text.   

In this thesis was used keywords such as: foreign court decision, principle of reciprocity, 

authority of judged thing, force execution, the evidential value of the instrument, regimes of foreign 

judgment, proceedings for a declaration of recognition and execution of foreign judgment decision, 

exequatur procedure, grounds for refusal,  execution proceedings brought by the bailiff. 

The purpose and objectives of the proposed thesis : content and concept quintessential foreign 

judgment  decision and its principles, revealing aspects of law compared across contemporary regimes of 

foreign judgment decision, disclosure stages of the procedure for recognition and execution of foreign 

judgments decisions, research procedure followed by moldovan bailiff for execution of foreign judgment 

decision, determine the place and role of the court in conditions of practical implementation of the 

principle of recognition and execution of rights won in a foreign country; identify problems that hinder 

the practical realization of the principle of recognition and execution of rights won in a foreign country; 

synthesizing some solutions for filling legislative gaps and solving problematic consequences conditional 

on the existence of inconsistencies contained in the civil procedural law. 

Novelty and scientific originality of this work is proven by content of the work which is 

impregnated with multiple interpretations, opinions and their views often differ from those offered by the 

doctrine in analyzing of recognition principle issues and execution of rights won in foreign country. 

The significance and applicable value of the work allows on the obtained results in the process of 

analysis and investigation, both national law and to that of other countries, to formulate some proposals 

and recommendations of amending the legislation. Thus, in thesis are submitted proposals and 

recommendations for modification and adjustment of civil procedural legislation of the Republic of 

Moldova to the conditions and standards that would ensure the creation of legal mechanisms necessary 

for the realization of their goals and confirm them not only legal, but also actual. 
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INTRODUCERE 

 

Realitatea ultimilor douăcezi de ani din spaţiul statului moldav indică impunătoare tendinţă 

de formare a statului şi sistemului de drept, ceea ce implică necesitatea asigurării perfecţionării 

mijloacelor şi metodelor de reglementare a raporturilor examinate. În acest context, tendinţa de 

astăzi a legiuitorului moldav este decooperare juridică şi judiciară internaţională, precum şi de 

ajustare a reglementărilor interne la normele europene, care împreună reprezintă un instrument 

pentru participarea la realizarea unui spaţiu juridic european armonios, simplificat şi coerent, în 

care se exclude posibilitatea de apariţie a conflictelor de legi, se reduce durata desfăşurării 

diferitelor proceduri, se creează facilităţi pentru cetăţenii Republicii Moldova şi străini, inclusiv 

pentru investiţiile străine. 

Declar ferm că actualitatea temei cercetate este indiscutabilă, întrucît probleme legate de 

dreptul străin apar tot mai des în practica instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova pe 

măsura sporirii numărului raporturilor juridice cu element străin determinate de creşterea 

volumului comerţului exterior, diversificării pieţelor de desfacere a produselor din Republica 

Moldova, sporirii numărului cetăţenilor moldoveni care se deplasează în străinătate în scop de 

serviciu, sau personal, augmentării numărului străinilor care vizitează Moldova şi alte asemenea 

cauze.  

Importanţa subiectului supus studiului se conturează reeşind din situaţia actuală, în 

contextul căreia prevederile procesual-civile autohtone referitoare la tematica respectivei teze nu 

au o funcţionare adecvată şi eficientă; aceasta fiind frînată de terminologia neuniformizată 

utilizată în actele normative în vigoare, de deficienţa procedurilor descrise de respectivele acte, 

de imperfecţiunea mecanismelor juridice de realizarea practică a principiului recunoaşterii şi 

executării drepturilor cîştigate într-un stat străin. În acelaşi timp, nu există o abordare doctrinară 

complexă, capabilă să elucideze complet şi sub toate aspectele divergenţele şi incoerenţele 

existente în legislaţia naţională la moment. 

Este determinabil mobilul care m-a făcut să studiez respectiva problemă. Acesta îşi are 

germenele în următoarea stare de fapt: persoanelor, în condiţiile actualităţii de astăzi, li se oferă 

o „garanţie trunchiată” privitor la recunoaşterea şi executarea drepturilor dobîndite într-un stat 

străin. Este cert că persoanele fizice şi operatorii economici sunt descurajaţi să îşi apere 

drepturile datorită complexităţii sistemului judiciar al unui alt stat decît cel natal. Deşi, este 

dreptul lor de a avea acces la un tratament judiciar corect, aceştia totuşi nu sunt încurajaţi să 

trăiască şi să-şi desfăşoare activitatea oriunde doresc. Lipsa unor reguli procedurale clare, simple 
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şi comune pentru recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti străine oferă nuanţe 

sumbre relaţiilor actuale de drept internaţional privat. 

În lucrarea de faţă am plasat ca scop general cercetarea atît în plan teoretic, cît şi practic a 

instituţiei recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine din perspectiva relaţiilor 

sociale ce se dezvoltă, se diversifică, precum şi din aspectul normelor juridice ce cîrmuiesc 

naşterea, modificarea şi stingerea acestor raporturi juridice; examinarea respectivă fiind utilă 

pentru individualizarea unei viziuni multiaspectuale şi complete asupra esenţei obiectului 

cercetării, problematicii acestuia, precum şi în vederea propunerii unor soluţii proprii ce ar 

îmbunătăţi sistemul de drept la acest capitol. 

Prezenta lucrare are ca scop primar analiza şi sinteza, pentru început, a poziţiilor 

doctrinarilor, înregistrate în literatura de specialitate naţională şi cea a altor ţări, urmată de 

expunerea şi examinarea prevederilor normative interne, internaţionale, străine, încheiată cu 

cercetarea practicii judiciare a instanţelor judecătoreşti naţionale. Constatările rezultate în urma 

cercetării permite deducerea anumitor idei progresiste privind interpretarea şi aplicarea justă a 

normelor de drept. 

Scopul bidimensional al lucrării este transversat de obiectivele acesteea, care propun 

elucidarea următoarelor aspecte: 

 stabilirea conţinutului şi chintesenţei conceptului de hotărîre judecătorească străină, precum 

şi a principiilor acesteia; 

 relevarea aspectelor de drept comparat vis-a-vis de regimurile contemporane ale hotărîrii 

judecătoreşti străine; 

 dezvăluirea etapelor procedurii ce urmează a fi respectată în vederea recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti străine; 

 cercetarea procedurii urmată de executorul judecătoresc moldav în vederea desfăşurării 

procedurii de executare a unei hotărîri judecătoreşti străine;  

 determinarea locului şi rolului instanţei de judecată în condiţiile realizării practice a 

principiului recunoaşterii şi executării drepturilor cîştigate într-o ţară străină; 

 stabilirea limitelor controlului judiciar vis-a-vis de o hotărîre judecătorească străină; 

 identificarea problemelor care frînează realizarea practică a principiului recunoaşterii şi 

executării drepturilor cîştigate într-o ţară străină; 

 sintetizarea unor soluţii întru completarea lacunelor legislative şi soluţionarea consecinţelor 

problematice condiţionate de existenţa incoerenţelor conţinute în cadrul juridic procesual-civil. 
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Normele procesual-civile au un caracter complex, din acest motiv implică procesului de 

cercetare şi de studiu utilizarea unui cumul de metode şi teorii: teoria cunoaşterii; metoda 

istorică în scopul evidenţierii aspectelor de apariţie şi evoluţie ale instituţie procesual-civile de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor jduecătoreşti străine; metoda comparativă care permite 

elucidarea elementelor comune şi a celor specifice pentru cele două forme de recunoaştere a 

hotărîrilor judecătoreşti străine; metoda logică ce implică utilizarea silogismelor raţionamentelor 

şi categoriilor logice întru efectuarea unui studiu argumentat şi fundamentat logic; metoda 

sistemică; gramaticală; statistică. 

Importanţa teoretică a lucrării este dovedită de conţinutul lucrării care este împregnat de 

multiple interpretări, opinii şi viziuni proprii, deseori diferite de cele oferite de doctrină în 

analiza problematicii principiului recunoaşterii şi executării drepturilor cîştigate într-o ţară 

străină. Sintetizînd diferite opinii contrare a doctrinarilor s-a acordat preferinţă argumentată 

poziţiei unor sau altor autori, ori s-a expus optica proprie. 

Valoarea aplicativă a acestei lucrări permite în baza rezultatealor obţinute în urma 

procesului de analiză şi a cercetărilor efectuate, atît a legislaţiei naţionale cît şi a celei din alte 

ţări, de a formula unele propuneri şi recomandări de lege ferenda. Astfel, în teză sunt înaintate 

propuneri şi recomandări privind modificarea şi ajustarea legislaţiei procesual-civile a Republicii 

Moldova la condiţiile şi standardele ce ar asigura crearea mecanismelor juridice necesare întru 

realizarea obiectivelor propuse şi confirmarea acestora nu numai legală, dar şi faptică. 

Lucrarea este structurată din foaia de titlul, lista de abrevieri, adnotarea (în română şi 

engleză), introducere, trei capitole, opt paragrafe, concluzii, bibliografie, anexe.  În continuare, 

vom prezenta rezumativ conţinutul fiecărui capitol. 

Astfel, primul capitol este intitulat ”Hotărărea judecătorească străină, veritabil act 

jurisdicţional”. Din însăşi titulatura capitolului putem deduce intenţia autorului de a sublinia 

ideea că o hotărîre judecătorească în pofida caracterului său străin trebuie interpretată ca un 

veritabil act jurisdicţional. Desigur că denumirea capitolului nu specifică, dar textul capitolului 

se referă la condiţiile impuse de lege pentru ca o hătărîre judecătorească străină să fie plasată la 

acelaşi nivel cu o hotărîre judecătorească autohtonă.  

Primul paragraf al capitolului respectiv, ca şi oricare paragraf de început efectuează 

introducerea în materia de studiu, axîndu-se mai mult pe explicaţia terminologică, definirea 

conceptelor de bază operaţionale. Astfel, titlul paragrafului - ”Hotărîrea judecătorească străină – 

noţiune, caracteristici, clasificări, importanţă” ne sugerează că în conţinutul acestuia se citează 

definiţiile propuse de doctrinarii autohtoni şi străini, precum şi cele inserate în textele actelor 

normative naţionale, internaţionale şi străine oferite conceptului de ”hotărîre judecătorească 
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străină” , care sunt urmate de o noţiune proprie. În cadrul paragrafului respectiv, s-a acordat 

atenţie următoarelor aspecte: stabilirea caracteristicilor esenţiale ale hotărîrii, oferirea unei 

clasificări şi determinarea importanţei acestei.  

Continuînd examinarea conceptului hotărîrii judecătoreşti străine, am considerat potrivit de 

a expune şi dezvolta principiile ce guvernează regimul juridic al hotărîrilor judecătoreşti străine. 

Astfel, în cuprinsul paragrafului doi găsim principii generale procesual-civile, dar şi principii 

specifice procedurii de recunoaştere şi executare a hotărîilor judecătoreşti străine. O mare atenţie 

s-a acordat principiului reciprocietăţii, încercînd a prezenta sub aspect comparat opiniile diferitor 

doctrinari, dar şi poziţiile legislative ale cîtorva state. 

Capitolul unul se încheie cu un paragraf care examinează în profunzime tabloul efectelor 

hotărîrii judecătoreşti străine. Menirea acestuia reziduă în argumentarea ideei de bază a 

întregului capitol, conform căreia o hotărîre judecătorească străină poate fi considerată act 

jurisidcţional, dacă îndeplineşte anumite condiţii ca urmare a cărora obţine egalare cu o hotărîre 

judecătorească autohtonă. 

Cel de-al doilea capitol, intitulat ”Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

străine – părţi opuse ale aceleaşi monede” are ca scop studierea în detaliu a procedurii de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine. Însă, un studiu profund a unei 

proceduri fără definirea şi explicarea esenţei acesteia, ar fi puţin de folos, - fapt pentru care am 

decis a dedica un întreg paragraf cercetării noţiunii instituţiei recunoaşterii şi executării 

hotărîrilor judecătoreşti străine, precum şi examinării evoluţiei reglementărilor juridice pe plan 

intern şi internaţional. 

Evoluînd în examinarea instutuţiei în cauză sub aspect de drept comparat, am identificat 

faptul că nu toate statele cunosc procedura de recunoaştere şi executare a hotărîriilor 

judecătoreşti străine, acestora fiindu-le proprii alte proceduri, - fapt pentru care am decis a dedica 

ulteriorul paragraf examinării regimurilor contemporane ale hotărîrilor judecătoreşti străine şi 

inclusiv regimului de recunoaştere, expus împreună cu formele sale. 

Forţa capitolului respectiv se conţine în ultimul paragraf, care fiind şi cel mai voluminos 

din întreaga lucrare, dezvăluie detaliat şi succesiv fiecare etapă ce urmează a fi respectată în 

vederea obţinerii recunoaşterii sau încuviinţării executării unei hotărîri judecătoreşti străine. 

Paragraful în cauză se identifică nu doar prin volum, dar şi prin valoarea sa practică, întrucît 

acesta este împregnat cu cazuri selectate din jurisprudenţa naţională, cu date statisitice colectate 

de la insituţile naţionale de domeniu, cu modele de acte (cereri, demersuri, certificate)  propuse 

de instituţiile publice competente naţionale. Corespunzător, obiectivul de bază al capitolului doi 

este atins prin conţinutul paragrafului trei care acordă unei persoane necunoscută cu procedura 
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de obţinere a recunoaşterii şi încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine, toată 

informaţia necesară pentru a-şi putea realiza practic dreptul cîştigat într-o ţară străină. 

În acelaşi timp, în contextul respectivului paragraf, ne-am preocupat şi de faptul elucidării 

tuturor cazurilor de refuz legal în recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine. 

Astfel, am încercat de a prezenta fiecare temei sub dublu aspect: teoretic – am explicat conţinutul 

temeiului, apelîmd uneori la interpretările doctrinei; practic- am expus rezumativ pentru fiecare 

temei cîte minimum o decizie a C.S.J. a Republicii Moldova referitoare la caz, însoţită de 

argumentele acesteia. 

Reieşind din cele sus-expuse, capitolul doi cercetează hotărîrea judecătorescă străină de la 

etapa transmiterii acesteia autorităţii competente a Republicii Moldova în recunoaştere şi 

încuviinţare a executării silite şi pînă la emiterea încheierii. Însă nu am putut finisa cercetarea 

noastră la această etapă, întrucît nu este cea de final. Or, judecarea fără punerea în executare nu 

are valaore jurdică. 

Ca urmare a ideei sus-invocate, s-a născut capitolul trei, intitulat: ”Hotărîrea 

judecătorească străină la faza executării silite”. Respectivul capitol are un actor principal, fără 

de care este de neimaginat procedura de executare silită a documentului executoriu – executorul 

judecătoresc. Pentru început, ne-am preocupat de explicarea conceptului de ”procedură de 

executare”, încercînd a trasa o tangenţă faţă de conceptul de ”procedură de exequatur”. Ulterior, 

am analizat acţiunile executorului judecătoresc cele ce comportă un specific datorită elementului 

de extraneitate. Trebuie să remarcăm că la capitolul respectiv doctrină, în principiu, nu a fost de 

găsit, fapt pentru care am realizat o cercetare bazată pe analiza actelor normative autohtone de 

domeniu. 

În concluzie la cele relatate în introducerea de faţă, propunem tuturor celor interesaţi de 

materia în cauză lecturarea prezentei lucrări şi asigurăm obţinerea unor cunoştinţe de specialitate 

clare , profunde şi concise. 
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Capitolul I  HOTĂRĂREA JUDECĂTOREASCĂ STRĂINĂ - 

VERITABIL ACT JURISDICŢIONAL 

 

§1 Hotărîrea judecătorească străină – noţiune, caracteristici, clasificări,     

importanţă 

Internaţionalizarea progresistă a relaţiilor juridice private, globalizarea sistemelor de drept, 

migraţia continuă şi intensivă a populaţiei –într-un lexem, realitatea de astăzi pune în faţa 

teoreticienilor şi practicienilor sarcini care solicită un alt mod de abordare decît cel tradiţional, 

probleme care cer aplicarea unor noi modele metodologice de investigare. 

Un exemplu elocvent, în acest sens, îl constituie situaţia multiplelor solicitări a subiecţilor 

de drept de a recunoaşte şi executa silit hotărîrea judecătorescă înafara spaţiului suveran al 

statului, instanţa căruia a emis hotărîrea. În acest mod, apare necesitatea reglementării unei 

asemenea instituţii precum este recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, 

fapt pentru care legislaţia internaţională şi cea naţională a Republicii Moldova şi-a propus să 

determine procedura de oferire a autorităţii de lucru judecat, precum şi procedura obţinerii 

executării unei hotărîri judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova. 

Potrivit opiniei doctrinarilor autohtoni de vază, examinarea procedurii recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti implică, bineînţeles, o prealabilă calificare a noţiunii de 

„hotărîre judecătorească străină”.
1
 

Astfel, în conformitate cu art.467 alin.(2) din Codul de procedură civilă al Republicii 

Moldova nr.225 din 30.05.2003
2
 (în continuare – C.P.C. al R.M.), prin hotărîre judecătorească 

străină se înţelege o hotărîre pronunţată în pricina civilă de o judecată de drept comun sau de o 

judecată specializată pe teritoriul unui alt stat. 

În acelaşi timp, conform art.165 al Legii României nr.105/1992 privind raporturile de drept 

internaţional privat
3
 (în continuare Legea DIP a României), termenul de ”hotărîre străină”, se 

referă la actele de jurisdicţie ale instanţelor judecătoreşti, notariatelor sau oricăror autorităţi 

competente dintr-un alt stat. 

În legătură cu recentele modificările în legislaţia procesual-civilă a României propunem 

spre analiză şi definiţia oferită de Noul Cod de Procedură Civilă al României (în continuare – 

                                                           

1POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului la examinarea pricinilor civile, Chișinău: ed. Cartier, 2006, p.334. 
2Codul de procedură civilă al  Republicii Moldova. nr.225 din 30.05.2003. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

12.06.2003, nr. 111-115. 
3Legea cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. nr.105 din 22 septembrie 1992. în Monitorul 

Oficial al României  din oct. 1992, nr.245/1. 
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C.P.C. al României),
4
 conform căreia termenul de hotărîri străine se refera la actele de jurisdicţie 

contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror 

autorităti competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. 

Astfel, coroborînd reglementările supra expuse, remarcăm faptul că spre deosebire de 

Legea DIP şi C.P.C. din România, C.P.C. al R.M. reglementează expres doar situaţia privind 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti în pricinile civile, fapt pentru care 

procesualiştii civili autohtoni susţin că ”conceptul de hotărîre judecătorească străină” trebuie 

privit în sens larg şi nu strict literalmente.”
5
 Considerăm, însă, că în contextul reglementărilor 

procesual-civile de astăzi, ”conceptul de hotărîre judecătorească străină” trebuie mărginit la 

actele emise de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată străină, dar, în acelaşi 

timp, extins în partea naturii materiale a litigiului, care include litigiile din domeniul civil, 

familial, comercial, de muncă. 

În acelaşi context se expun şi marii magistraţi autohtoni, care făcînd analiza logică a 

art.467 C.P.C. al R.M., conchid că noţiunea de „hotărîre judecătorească străină” se întrebuinţează 

în sens larg. Adică, urmează a fi recunoscută şi executată pe teritoriul Republicii Moldova, orice 

act de dispoziţie judecătoresc, prevăzut de legislaţia naţională a statului, pe teritoriul căreia a fost 

pronunţată hotărîrea, prin care litigiul a fost soluţionat în fond, dacă nu există careva interdicţii, 

stabilite prin legea naţională sau internaţională.
6
 

Este binevenită menţionarea expresă în conţinutul art.51 din Convenţia cu privire la 

asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală încheiată la Minsk la 

22.01.1993 între Comunitatea Statelor Independente
7
 (în continuare, Covenţia C.S.I. din 1993), 

care hotărîri judecătoreşti emise pe teritoriul altor Părţi Contractante sunt recunoscute şi 

executate pe teritoriul Republicii Moldova: 

a) hotărîrile instanţelor judecătoreşti în pricinile civile şi familiale, inclusiv tranzacţiile de 

împăcare în asemenea pricini aprobate de judecată şi actele notariale referitoare la obligaţiile 

băneşti; 

b) hotărîrile instanţelor de judecată în cauzele penale de  reparare a pagubei. 

În opinia Plenului C.S.J. a Republicii Moldova, prin hotărîri străine se înţeleg hotărîrile 

instanţelor judecătoreşti străine în cauzele civile şi familiale, precum şi hotărîrile în cauzele 

                                                           

4Codul de procedură civilă al României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 15.07.2010, republicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 545 din 03.08.2012, intrat în vigoare la 15 februarie 2013. 
5COJUHARI Al. ș. a. Drept Procesual Civil, Partea specială, Curs universitar, Chișinău: Tipografia Centrală, 2009,  p.350. 
6POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului ...,2006,  p.334. 
7Convenţie cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală încheiată între statele 

member ale Comunității Statelor Independente la 22 ianuarie 1993 la Minsk, ratificată prin Hot. Parl. .RM nr.402-XIII din 

16.03.1995, în vigoare pentru Republica Moldova de la 26 martie 1996. 

http://lege5.ro/MonitorOficial/mongeztanjtgy/monitorul-oficial-partea-i-nr-485-2010-15-07-2010
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penale cu privire la repararea prejudiciului, deasemenea şi deciziile adoptate de instanţele 

judiciare din statele străine prin care s-au confirmat tranzacţiile de împăcare, deciziile instanţelor 

ierarhic superioare prin care a fost rejudecată pricina în fond, altă dispoziţie prevăzută de 

legislaţia statului străin prin care pricina a fost soluţionată în fond, dacă tratatul, convenţia 

internaţională nu prevede altfel.
8
 

Respectiv, cele din urmă definiţii au un caracter mai mult practic decît doctrinar, dar acest 

fapt nu trebuie să ne determine subminarea ultimilor, întrucît acestea oferă termenului de hotărîre 

judecătorească străină un caracter inteligibil şi pregnant. 

Prin urmare, referitor la definirea hotărîrii judecătoreşti străine, considerăm că în scopul 

prevenirii oricăror interpretări eronate şi limitative, este binevenit de a modifica conţinutul art. 

467 din C.P.C. al R.M. cu includerea obligatorie a trei elemente de bază. Astfel, hotărîre 

judecătorescă străină reprezintă: 

1.  actul emis de o instanţă judecătorescă sau de o autoritate competentă cu atribuţii 

jurisdicţionale, indiferent de denumirea acestuia (decret, ordin, decizie, sentinţă, ordonanţă, 

încheiere etc.); 

2. actul pronunţat pe teritoriul şi de un organ abilitat al unui alt stat decît Republica 

Moldova; 

3. actul de materie civilă, familială, comercială, de muncă. 

Definiţia propusă de noi ia aspectul următor: ”actul de materie civilă, familială, 

comercială, de muncă, emis de o instanţă judecătorescă sau de o autoritate competentă cu 

atribuţii jurisdicţionale, indiferent de denumirea acestuia (decret, ordin, decizie, sentinţă, 

ordonanţă, încheiere etc.), care este pronunţat pe teritoriul şi de un organ abilitat al unui alt stat 

decît Republica Moldova.” 

Caracteristicile invocate supra ne-au sugerat posibilitatea clasificării hotărîrilor 

judecătoreşti străine în funcţie de două criterii: originea şi obiectul. Astfel, după origine, 

hotărîrile judecătoreşti străine se clasifică în hotărîri ce emană de la instanţe judecătoreşti şi 

hotărîri ce emană de la organe cu atribuţii jurisdicţionale, iar în funcţie de obiect, hotărîrile 

judecătoreşti străine pot fi de materie civilă, familială, comercială, de muncă. 

Efectuînd o analiză a actualităţii juridice, deducem că eficienţa schimburilor de bunuri 

materiale şi spirituale între ţări sau persoane din state diferite, n-ar putea fi asigurată fără 

                                                           

8Hotărîrea despre practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației privind recunoașterea și 

executarea hotărîrilor instanțelor judecătorești străine pe teritoriul Republicii Moldova nr.7 din 23.02.1998 (modificată prin 

hotărîrile Plenului CSJ nr.38 din 20.12.1999, nr.10 din 22.12.2008 și nr.7 din 29.06.2009), Buletinul Curții Supreme de Justiție a 

Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.4. 
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existenţa virtualităţii sancţiunii juridice, a cărei expresie este dată de hotărîrile pronunţate într-un 

alt stat decît acela în care ele sunt puse ulterior în valoare.
9
 De regulă, statele au o organizare 

juridică proprie, diferită de cea a statului unde se solicită recunoaşterea hotărîrii, fapt pentru care 

respectiva procedură ia dimensiuni pregnante în practică. 

În acelaşi timp, creşterea considerabilă a relaţiilor de cooperare pe toate planurile între 

statele europene, precum şi între acestea şi alte state din lume învederează că problemele relative 

la regimul juridic al hotărîrilor străine prezintă un interes de prim ordin.
10

 

Emiterea hotărîrii este cel mai important moment în activitatea instanţei de judecată. 

Hotărîrea judecătorescă desemnează rezultatul activităţii judiciare care, fără îndoială, reprezintă 

cel mai important act de justiţie.Importanţa hotărîi judecătoreşti se relevă atît din punct de vedere 

al părţilor, cît şi al societăţii în general. Pentru părţi este destinată să pună capăt litigiului dintre 

ele şi să le protejeze drepturile subiective. Pentru societate, hotărîrea judecătorească, în general, 

reprezintă un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice şi de eficientizare a 

normelor de drept substanţial.
11

 

 

§2 Principii care guvernează regimul juridic al hotărârilor judecătoreşti străine 

Înainte de a purcede la identificarea principiilor ce constituie fundamentul instituţiei 

recunoaşterii şi executării hotărîrii judecătoreşti străine, propunem spre analiză principiile ce 

afirmă sau infirmă extrateritorialitatea hotărîrii judecătoreşti. Aşadar, apare întrebarea: este just 

ca o hotărîre pronunţată de o instanţă competentă de pe teritoriul unui stat să producă efecte 

juridice pe teritoriul altui stat ? Răspunsul ia valenţă negativă, atunci cînd instituie la bază 

principiul suveranităţii statului şi teritorialităţii legilor. Or, doctrinarii susţin că acceptarea 

efectelor unei hotărîri străine condiţionează o ştirbire a suveranităţii statului solicitat, la care se 

adaugă neîncrederea profundă în justiţia străină.
12

 Însă, dimpotrivă, răspunsul va fi unul 

afirmativ, dacă procedura de recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti străine va fi 

ghidată de principiul respectării condiţiilor de regularitate internaţională. Astfel, fiecare stat este 

liber să decidă asupra regimului oferit hotărîrilor judecătoreşti străine pe teritoriul său, 

exercitîndu-şi astfel suveranitatea.
13

 

                                                           

9ZILBERSTEIN S. Proces civil internațional, București: ed. Lumina Lex, 1994, p.106. 
10Ibidem, p.119. 
11COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în materie civilă în Republica Moldova, 

Monografie, Chişinău: CEP USM, 2007, p.13-14. 
12COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor..., p.12. 
13Ibidem. 
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Potrivit opiniei profesorului Savelly Zilberstein, regimul juridic al hotărîrilor străine este 

cîrmuit de o serie de principii, printre care rolul de frunte îl ocupă principiile fundamentale ale 

dreptului procesual civil, precum sunt principiului legalităţii, al adevărului, al independenţei 

judecătorilor (arbitrilor), al egalităţii părţilor în faţa justiţiei, al respectării dreptului de apărare, al 

publicităţii şi oralităţii dezbaterilor, contradictorialitatea şi dreptul de a vorbi în instanţă şi a 

depune concluzii prin interpret.
14

 Este indiscutabil faptul că principiile enunţate supra, deşi 

constituie idei generale, de bază şi călăuzătoare ale Dreptului de procedură civilă, ca ştiinţă şi 

ramură de drept, totuşi ele devin aplicabile şi în soluţionarea proceselor de judecată cu elemente 

de extraneitate în materie civilă, ca urmare a caracterului lor general şi universal. 

Nu pot fi trecute cu vederea anumite principii de drept internaţional şi de drept 

constituţional.În această privinţă trebuie menţionat, în primul rînd, principiul colaborării dintre 

state. Potrivit acestui principiu dispoziţiile legale privind regularitatea internaţională a actelor de 

jurisdicţie străine trebuie interpretate cu finalitatea de a promova eficacitatea lor.
15

 

În cel de-al doilea rînd, se instituie principiul suveranităţii statului, în virtutea căruia 

fiecare stat are dreptul de a reglementa liber efectele pe care hotărîrile străine le pot produce pe 

teritoriul său, justificînd, în acelaşi timp, excepţia întemeiată pe ordinea publică de drept 

internaţional şi intangibilitatea competenţei exclusive a jurisidicţiei naţionale.
16

 

De aceiaşi părere este şi marele procesualist german Haimo Schack care susţine că dreptul 

internaţional nu inserează vreo prevedere prin care ar institui obligaţia în faţa unui stat de 

recunoaştere şi executare a unei hotărîri judecătoreşti străine.
17

 Astfel, devine deductibilă ideea 

că realizarea practică a recunoaşterii şi executării unui drept cîştigat într-un stat străin poate 

opera doar la liberul consimţămînt al acestor statelor. 

Nu mai puţin important este principiul legalităţii drepturilor statelor, care implică 

egalitatea dintre diferite jurisdicţii, indiferent de statul cărora le aparţin şi, deci, pe cale de 

consecinţă, egalitatea juridică între hotărîrile pronunţate de instanţele lor.
18

 

În sfărşit, principiul aplicării regimului naţional cetăţenilor străini înseamnă, în primul 

rînd, posibilitatea de a invoca un act jurisdicţional provenit ditr-un alt stat, posibilitatea pe care o 

are nu doar cetăţeanul, dar şi străinul. Pe de altă parte, acelaşi principiu implică deopotrivă 

                                                           

14ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.107. 
15Ibidem, p.108. 
16ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.109. 
17ШАК Х., Международное гражданское процессуальное право, Москва: изд.БЕК, 2001, с. 381. 
18ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.109. 
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consecinţa că străinul, ca şi cetăţeanul, nu ar putea fi supus privaţiunii de libertate ca mijloc de 

executare silită în materia civilă.
19

 

În virtutea acestor principii, statele înscriu în sistemele de drept naţionale anumite norme 

juridice prin care hotărîrile judecătoreşti străine pot produce efecte juridice şi în alte ţări decît 

ţara unde au fost pronunţate. 

Merită de remarcat faptul că legislaţia naţională în domeniul recunoaşterii şi executării 

hotărîrilor judecătoreşti străine instituie la bază principiul reciprocităţii.  

Importanţa majoră a acestui principiu este determinată de faptul optimizării, consolidării şi 

conferirii unui grad de celeritate a procedurii de recunoştere şi executare a actului judecătoresc 

înfiinţat într-un alt stat. Principiul reciprocităţii stabileşte autorităţilor judecătoreşti naţionale 

sarcina aplicării cadrului legal intern la recunoaşterea şi executarea unei hotărîri judecătoreşti 

pronunţate în alt stat. În cazul existenţei tratatelor internaţionale semnate între Republica 

Moldova şi alte state cu privire la acordarea asistenţei juridice internaţionale, instanţele naţionale 

învestite cu examinarea cererilor de recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti pronunţate 

în alt stat “Parte” la tratat sau convenţie, vor aplica prevederile actului internaţional care are ca 

obiect al reglementării recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine. 

Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.467 alin.(1) din C.P.C. al R.M., hotărîrile 

judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută de plin drept în 

Republica Moldova, fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova 

este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti 

străine. Ceea ce presupune că recunoaşterea de drept a hotărîrilor judecătoreşti străine pe 

teritoriul Republicii Moldova se admite în două situaţii: 

 dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte; 

Situaţie care prezintă o consecinţă a prevederilor art.27 din Convenţia cu privire la dreptul 

tratatelor de la Viena din 23.05.1969
20

 şi art.12 alin.(4) C.P.C. al R.M., care stipulează că dacă 

tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte sînt stabilite alte reglementări decît 

cele prevăzute de legislaţia internă, instanţa aplică prevederile tratatului internaţional.  

 dacă astfel reiese din principiul reciprocităţii; 

                                                           

19ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.109. 
20Convenția cu privire la dreptul tratatelor de la Viena din 23.05.1969, ratificată la 04.08.1992 prin Hot. Parl. RM nr. 1135-XII, 

în vigoare pentru Republica Moldvoa  de la 25.02.1993. 
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Prin regimul reciprocietăţii se subînţelege că anumite drepturi sunt conferite străinilor cu 

condiţia ca statul străin să asigure, la rîndul său, un tratament identic cetăţenilor  Republicii 

Moldova.
21

 

Reciprocietatea poate fi de mai multe tipuri: 

- reciprocietatea legală constituie o cerinţă de eficacitate a hotărîrilor străine. O asemenea 

formă a reciprocietăţii presupune o identitate între dispoziţiile normative ale ambelor sisteme de 

drept în materia ce ne preocupă. 

- reciprocietatea diplomatică (convenţională) rezultă din textele unui tratat internaţional fie 

multilateral, fie bilateral. Persoanele fizice şi juridice din statele contractante se bucură de 

drepturi specifice deduse din dispoziţiile tratatului. 

- reciprocietatea de fapt există în situaţia în care ori de cîte ori se stabileşte că hotărîrile 

pronunţate de către organele de jurisdicţie ale Republicii Moldova sunt susceptibile de efecte în 

statul de origine potrivit practicii judiciare sau administrative din această ţară. Ea nu implică nici 

încheierea unei convenţii diplomatice, nici condiţia executări silite.
22

 

Considerăm că legiuitorul moldav a prevăzut cea de-a doua situaţie anume din perspectiva 

că a admite recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine doar dacă astfel se prevede în tratatul 

internaţional la care Republica Moldova este parte, ar însemna o neglijare a activităţii 

autorităţilor judecătoreşti străine, o nerespectare a drepturilor subiective ale persoanelor 

constituite prin hotărîrea judecătorească străină, ceea ce, în final, contravine principiului 

egalităţii suverane a statelor.  

În plus, în doctrină se propagă ideea că asemenea extindere a posibilităţilor de recunoaştere 

şi executare a hotărîrilor străine favorizează lărgirea relaţiilor interstatale. 
23

 

În acest sens, autoarea I.V. Drobeazkina susţine că atunci cînd aplicarea dreptului străin 

depinde de reciprocietate, se prezumă că ea există între respectivele state, dacă nu se dovedeşte 

contrariul.
24

 

Condiţia reciprocietăţii între statul a cărui instanţă a pronunţat hotărîrea şi statul în care 

urmează a fi executată această hotărîre în ce priveşte recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

judecătoreşti este considerată ca o condiţie de regularitate internaţională de care depinde 

eficacitatea hotărîrii străine în Republca Moldova.
25

 

                                                           

21COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.91. 
22Ibidem,  p.93. 
23 МАРЫШЕВА Н.И. Международное частное право, Москва: Юристь, 2004, с.549. 
24 ДРОБЯЗКИНА И.В. Международный гражданский процесс, Санкт-Петербург: изд. Юридический центр Пресс, 2005, 

с.115. 
25POALELUNGI M., ș.a. Manual al Judecătorului ..., 2006, p. 341. 
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Totodată, merită de menţionat că condiţia reciprocietăţii între statul a cărui instanţă a 

pronunţat hotărîrea şi statul în care urmează a fi executată această hotărîre trebuie percepută ca o 

condiţie de regularitate internaţională de care va depinde eficacitatea hotărîrii străine în Republca 

Moldova. Ceea ce înseamnă includerea în lista temeiurilor prevăzute la art.471 C.P.C. al 

R.M. a literei i) cu următorul conţinut: între Republica Moldova şi statul a cărei hotărîre se 

cere a fi recunoacută nu este încheiat vreun tratat internaţional, precum şi între aceste state 

recunoaşterea nu are loc pe baza principiului reciprocietăţii, în ce priveşte efectele hotărîrilor 

judecătoreşti străine. Astfel, în contextul legislaţiei de astăzi, circumstanţa lipsei de 

reciprocietate dintre Republica Moldova şi statul străin a cărui hotărîre judecătorească se cere 

recunoscută şi executată, nu poate consitui temei de refuz în recunoaştere şi executare  a hotărîrii 

judecătoreşti străine - situaţie care este analizată ca carenţă legislativă şi necesită o rapidă 

modificare. 

În diferite sisteme de drept se adoptă decizii diferite vis-a-vis de reciprocietatea 

recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine.  

Astfel, Legea D.I.P. a României, precum şi în C.P.C. al României, conform art.1095 

alin.(1) lit.c), reciprocietatea în recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine între 

statul de origine al hotărîrii străine şi statul solicitat se prevede expres ca o condiţie de sine 

stătătoare.  

Sistemul de drept rusesc nu cunoaşte condiţia reciprocietăţii, fapt dedus din cercetarea 

prevederilor Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 21.06.1988 cu privire la 

recunoaşterea şi executarea în URSS a hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine
26

 (în 

continuare – Decretul URSS din 21.06.1988). Aceiaşi concluzie rezultă din art.409 din Codul de 

procedură civilă al Federaţiei Ruse
27

 (în continuare, C.P.C. al Federaţiei Ruse). Astfel, hotărîrea 

judecătorească străină în materie civilă se recunoaşte şi se execută, dacă astfel este prevăzut în 

tratatele internaţionale la care Federaţia Rusă este parte.
28

 

Majoritatea doctrinarilor ruşi, printre care şi E.S. Arhipova critică această imperfecţiune 

legisltivă, considerînd că astfel este complicată, chiar imposibilă, procedura de recunoaştere şi 

executare a hotărîrilor judecătoreşti străine a statelor cu care nu s-au semnat tratate în acest 

                                                           

26Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.06.1988 г. N 9331-XI "О признании и исполнении в СССР решений 

иностранных судов и арбитражей", с изм., внесенными Федеральным законом от 24.07.2002 №  96-ФЗ. 
27Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) от 14.11.2002 № 138-ФЗ(принят ГД ФС РФ 

23.10.2002) (действующая редакция). 
28Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации". 
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sens.
29

 Deasemenea, V.V. Starjeneţkii consideră că legislaţia procesual-civilă a majorităţii 

statelor contemporane recunoaşte şi execută hotărîrile judecătoreşti străine în temeiul 

principiului reciprocietăţii. Astfel, Federaţia Rusă nu ar trebuie să prezinte o excepţie.
30

 Pentru a 

preveni situaţia imposibilităţii executării unei hotărîri străine pe motiv de lipsă a unor tratate 

internaţionale în materia recunoaşterii şi executării hotărîrilor jduecătoreşti străine, doctrina rusă, 

propune comercianţilor autohtoni să evaluieze anticipat nivelul cooperării interstatale dintre 

Federaţia Rusă şi alt stat.
31

 

În acelaşi timp, legislaţia franceză nu solicită reciprocietate, nu impune condiţii, pentru ca 

apoi hotărîrea franceză să poată obţine putere de lucru judecat într-un stat străin.
32

 

Astfel, alături de sistemul rusesc, francez se regăsesc şi sistemele de drept internaţional 

belgian şi elveţian, spre deosebire de sistemele de drept ungar şi englez, unde reciprocietatea este 

cerută numai pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti străine.
33

 

Reieşind din cele sus-expuse, conchidem că aplicarea prevederilor legii în domeniul 

recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti nu este posibilă în afara principiilor menţionate. Astfel, 

instituirea şi respectarea principiilor menţiontate apare drept condiţie sine-qua-non şi în vederea 

asigurării unui eficient mecanism de funcţionare a instituţiei recunoaşterii hotărîrilor 

judecătoreşti străine în materie civilă. 

 

§3 Tabloul efectelor hotărîrii judecătoreşti străine 

O incursiune în adîncul istoriei, ne prezintă o vizibilă neglijare a efectelor pe care le 

produce hotărîrea unei instanţe străine. Argumentele invocate în vederea susţinerii acestei 

practici sunt de o diversitate ponderabilă – de natură religioasă, politică, juridică, geografică, 

impunîndund conceptul teoriei suveranităţii statelor, ca avînd la bază un fundament ştiinţific. 

Astfel, atitudinea ostilă faţă de actul jurisdicţional străin se explică, prin nevoia de a apăra 

suveranitatea statului, altfel s-ar fi produs un amestec în treburile interne ale statului – exclusivul 

autorităţilor statale la înfăptuirea justiţiei. Mai tîrziu, conceptul clasic al suveranităţii statelor a 

fost esenţial revizuit – practic părăsind mediul  în care a luat naştere.
34

 

                                                           

29 АРХИПОВА Е.С. Признание и приведение в исполнение решений иностраных судов в сфере брачно-семейных 

отношений в Росии и во Франции, Журнал: «Арбитражний и гражданский процесс» №10/2012, с.42. 
30СТАРЖЕНЕЦКИЙ В.В. Иностранное судебное решение как основание для внесения изменений в государственный 

публичний реестр Российской Федерации,Журнал:«Арбитражний и гражданский процесс» №7/2002, с.44. 
31 ЕРЕМЕЕВ М.В., ЛЕБЕДЕВА Н.Н. Проблемы признания и приведения в исполнение иностранных судебных и 

арбитражных решений, Журнал:«Арбитражный и гражданский процесс» № 11/2002, с.45. 
32 ЛУНЦ Л. А. Курс международного часного права, Спартак, Москва, 2002,c.902. 
33COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.94. 
34HURCIUC I. Regimul hotărîrilor judecătorești străine în dreptul internațional privat, În Revista ”Avocatul”  nr.3-6/99, p.49. 
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Revenind în lumea contemporană de astăzi, observăm că în vederea asigurării unui progres 

social şi economic echilibrat şi durabil, bazat cu prioritate pe cooperare, statele au cedat aspecte 

din suveranitate; astfel, învestind o hotărîre judecătorească străină cu trei efecte fundamentale:  

- autoritatea lucrului judecat,  

- forţă executorie, 

- putere doveditoare a unui act autentic. 

În acest sens, devine imperioasă afirmaţia doctrinarului Haimo Schack, care consideră că 

obiectul recunoaşterii unei hotărîri judecătoreşti străine nu îl constituie hotărîrea însăşi, ci 

efectele sale.
35

 

I. Autoritatea lucrului judecat este o interdicţie, un ordin adresat judecătorului de a nu 

judeca din nou o cauză definitiv  judecată.
36

 

Autoritatatea lucrului judecat prezintă următoarele particularităţi: 

a) dezinvesteşte instanţa de judecată, care a soluţionat litigiul în fond, şi orice altă instanţă a 

statului, de puterea de a soluţiona un eventual litigiu între aceleaşi părţi cu acelaşi obiect; 

b) constată prezenţa sau lipsa dreptului subiectiv al reclamantului; 

c) înlocuieşte prescripţia dreptului la acţiune cu o nouă prescripţie, referitoare la dreptul la 

executare silită.
37

 

În literatura de specialitate se încearcă a se face distincţie între ”autoritatea de lucru 

judecat” care exprimă efectul negativ al lucrului judecat, în virtutea căruia o nouă judecată 

asupra aceleaşi pricini este împiedicată şi între ”puterea de lucru judecat”, ce exprimă un efect 

pozitiv al eficienţei active a hotărîrii, posibilitatea părţilor de a executa prin mijloace legale 

dispoziţiile acelei hotărîri.
38

 Însă analizînd opiniile mai multor doctrinari, ne aliniem celor care 

susţin că delimitarea acestora nu este utilă din punct de vedere practic, iar, în substanţial, nici 

posibilă, întrucît autoritatea şi puterea lucrului judecat sunt două laturi ale aceluiaşi întreg, - fapt 

pentru care considerăm ca ineficientă dezvoltarea conceptului respectiv. 

În continuare, calificăm ca utilă pe plan juridic distincţia propusă de doctrinarul autohton 

Violeta Cojocaru, între cele două elemente ce formează conţinutul autorităţii de lucru judecat şi 

anume: elementul coercitiv, care se referă la natura procedurală a hotărîrii, ce stabileşte ordinul 

de a nu se rejudeca pricina definitiv soluţionată şi elementul axiologic, care ţine de materialitatea 

                                                           

35 ШАК Х. Международное гражданское …, с. 381 
36BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I. Drept internațional privat, Note de curs, Chișinău: ed. Tipogr. Centrală, 2000, p.256 
37Ibidem, p.251. 
38COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.59. 
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soluţiei pronunţate, deoarece prin hotărîrea definitivă şi irevocabilă se decide, totuşi o chestiune 

de fond.
39

 

În contextul celor sus-expuse, ne permitem să afirmăm că efectul principal al recunoaşterii 

unei hotărîri judecătoreşti străine constă în faptul beneficierii de către aceasta de autoritatea 

lucrului judecat întocmai ca o hotărîre judecătorească autohtonă. 

II. Forţa executorie este cel de-al doilea efect al hotărîrii străine şi se referă la posibilitea 

folosirii hotărîrii străine ca titlu executoriu pe teritoriul unui stat suveran, pe baza unei proceduri 

prealabile de încuviinţare a executării silite, procedură denumită, în doctrină şi jurisprudenţă  ca 

procedura de exeqatur.
40

 

Formula executorie aplicată pe hotărîre dă naştere titlului executoriu.
41

 

Forţa executorie înseamnă ordinul, ce se conţine în hotărîrea judecătorească, dat organelor 

de executare silită, de a îndeplini dispozitivul hotărîrii, în cazul cînd cel care a pierdut procesul 

nu execută de bună voie cele prescrise în hotărîrea judecătorească.
42

 

Important este de subliniat faptul că spre deosebire de autoritatea lucrului judecat, forţa 

executorie a hotărîrii judecătoreşti are o întindere teritorială limitată la jurisidicţia statului 

instanţa căruia a pronunţat hotărîrea. Această situaţie se explică prin faptul că ordinul de 

executare silită cuprins în dispozitivul hotărîrii poate fi adresat doar organelor de executare 

proprii şi nicidecum celor străine. 

III. Puterea doveditoarea actului autentic este cel de-al treilea efect al hotărîrii străine 

şiînseamnă asimilarea hotărîrii judecătoreşti cu un act original care conţine soluţia unui litigiului 

civil, precum şi faptul că nu pot exista alte acte autentice care ar conţine o altă soluţie a litigiului 

respectiv.
43

 

Astfel, printre efectele hotărîrilor judecătoreşti se accentuează şi faptul că hotărîrea 

judecătorească constituie, din punct de vedere probator, un înscris autentic, astfel încît 

constatările personale ale judecătorului pot face dovada pînă la înscrierea în fals, puterea 

doveditoare a actului autentic însemnînd că hotărîrea judecătorească este un act autentic care 

exclude existenţa altora privitor la soluţia pronunţată de instanţă.
44

 

Potrivit dispoziţiilor art.137 alin.(2) din C.P.C. al R.M., se consideră probă scrisă 

sentinţele, hotărîrile şi alte acte judecătoreşti. Potrivit regulii locus regit actum, puterea 

                                                           

39COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.60. 
40ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.124. 
41COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.65. 
42BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I.Drept internațional ..., p.251. 
43Ibidem 
44COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.20. 
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doveditoare a hotărîrii judecătoreşti este conferită de legea sub imperiul căreia a fost 

pronunţată.
45

 

 În acelaşi context, doctrinarii români afirmă că dacă judecătorul străin face costatări 

personale, care sunt consemnate în cuprinsul hotărîrii, acestea vor avea forţă probantă pe care o 

recunoaşte legea statului de origine. Aşa, de exemplu, dacă ele fac dovada pînă la înscrierea în 

fals, tot astfel vor fi privite şi de judecătorul român pînă la stabilirea falsului în statul de origine. 

În ceea ce priveşte celelalte constatări derivate din probele administrate în străinătate acestea ar 

avea credinţă numai în cazul în care nu au fost contrazise de alte mijloace de probă.
46

 

Este binevenită constatarea doctrinarului autohton Violeta Cojocaru referitor la faptul că 

puterea probantă ca act instrumentar este legată de constatările de fapt inserate în cuprinsul 

hotărîrii.
47

 

Puterea probantă a hotărîrilor străine se clasifică în putere probantă extrinsecă, care 

implică două operaţiuni distincte: verificarea valabilităţii formale a înscrisului, prezentat ca o 

hotărîre judecătorescă şi controlul veridicităţii semnăturilor şi sigiliului pe care le poartă, precum 

şi putere probantă intrinsecă care stabileşte valoarea de adevăr de care se pot bucura în statul 

solicitat constatările de fapt cuprinse în hotărîrea străină.
48

 

Astfel, cu referire la efectul de putere doveditoare a actului autentic considerăm că o 

hotărîre străină pronunţată de către o instanţă competentă va dispune de forţă probantă în faţa 

instanţelor moldave cu privire la situaţiile de fapt pe care le constată, doar după parcurgerea de 

către aceasta a procedurii de recunoaşterea prevăzută de legislaţia internaţională şi naţională în 

vigoare a Republicii Moldova. 

Ca o generalizare a celor trei efecte expuse-supra propunem o concretizare din partea 

doctrinarului român Aurelian Gheorghe, care susţine că hotărîrea străină va beneficia de un 

tablou integru al efectelor sale, doar sub rezerva îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii 

de regularitate internaţională: 

a) hotărîrea este definitivă, potrivit legii statului unde a fost pronunţată, respectiva condiţie 

înlătură orice îndoială în privinţa hotărîrii străine care poate fi supusă procedurii de recunoaştere 

în statul român, întrucît calificativul de definitivă este expres prevăzut de lege; 

b) instanţa care a pronunţat-o a avut, potrivit legii menţionate, competenţă să judece 

procesul; 

                                                           

45DIACONU N. Drept internațional ..., p.278. 
46CIOBANU V., ZILBERSTEIN S. Drept procesual civil. Executare silită, vol.I, București: ed. Lumina Lex, 1996, p.133-134. 
47COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.54. 
48Ibidem, p.55. 
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c) există reciprocitate în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor străine între statul pe teritorul 

căruia se solicită recunoaşterea şi statul instanţei care a pronuntat hotărîrea. 

În acest sens, oferă explicaţie autorul: numai dacă hotărîrile instanţelor naţionale 

beneficiază de autoritate de lucru judecat şi de forţă executorie în statul de unde provine 

hotărîrea străină, aceasta poate fi invocată, la rîndul ei, cu eficacitate în statul naţional.
49

 

În cazul în care nu este îndeplinită oricare din cele trei condiţii de regularitate 

internaţională enumerate mai sus, hotătîrea străină îşi pierde eficacitatea, în înţelesul că nu poate 

fi recunoscută spre a se bucura de autoritatea lucrului judecat, nu poate fi executată şi nici nu 

poate fi folosită ca probă spre a  confirma situaţiile de fapt pe care le constată.
50

 

Cu referire la condiţiile de regularitate expuse de doctrinarii români merită de specificat că 

aceste condiţii se regăsesc în art.167 al Legii D.I.P. a României şi în art.1095 alin.(1) din C.P.C. 

al României. Asfel, necorespunderea măcar uneia din cele trei condiţii asigură un temei legal de 

refuz în recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti străine. 

Făcînd o tangenţă la legislaţia procesual-civilă autohtonă de domeniu, remarcăm lipsa unor 

asemenea condiţii de regularitate. Însă legislaţia noastră procesual-civilă conţine temeiuri de 

refuz în recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, care trebuie interpretate ca 

condiţii negative, iar întrunirea uneia exclude recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti 

străine. 

Din cele sus-expuse, remarcăm că în mod tradiţional, efectele hotărîrilor judecătoreşti 

străine se clasifică în autoritatea lucrului judecat, forţa executorie şi puterea probantă a actului 

autentic.
51

 

Doctrinarii procesualişti moderni, precum J.Foyer, P.Hebraud, C.Blery propun o nouă 

clasificare, distingînd între efectele stricto sensu şi atributele hotărîrii. Drept efect al hotărîrii 

judecătoreşti este considerată eficacitatea substanţială, deoarece este obiectul unei decizii 

judecătoreşti, judecătorul modificînd situaţia substanţială a părţilor. Pe cînd autoritatea de lucrul 

judecat şi forţa executorie sunt atributele hotărîrii, care nu sunt conferite printr-o hotărîre dată de 

către judecător, dar posedă caracter funcţional. Forţa executorie asigură eficacitatea hotărîrii, 

deoarece permite obţinerea executării silite. Autoritatea de lucru judecat asigură imutabilitatea 

verificării jurisdicţionale, evitînd reînceperea procesului între aceleaşi părţi cu acelaşi obiect.
52

 

                                                           

49GHEORGHE Au. Drept Internațional Privat, București, ed. Universul Juridic, 2010, p.200. 
50ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.113. 
51BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I. Dreptul internațional ..., p.251. 
52COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.52. 
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În rezultatul unor tratative statele au stabilit univoc că efectele insituţiei recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti străine sunt totuşi limitate, din punct de vedere al domeniului 

de aplicare. Astfel conform art.1 al Convenţiei de la Bruxelles cu privire la competenţa judiciară 

şi executarea hotărîrilor în materie civilă şi comercialădin 27.09.1968
53

 (în continuare, Convenţia 

de la Bruxelles)convenţia respectivă  se aplică în materie civilă şi comercială, indiferent de 

natura instanţei. Aceasta însă nu seaplică, în materie fiscală, vamală sau administrativă. 

Or, după cum afirmă L.P. Anufrieva depăşirea limitelor impuse efectelor hotărîrii 

judecătoreşti străine presupune încălcarea priorităţilor general-acceptate de statele spaţiului 

internaţional contemporan.
54

 

Violeta Cojocaru susţine că hotărîrea judecătorească străină are valoare prin ea însăşi, fiind 

deci o realitate care nu se poate ignora, producînd efecte independent de procedura de exequatur 

sau de recunoaştere.
55

 

În concluzie, venim cu constatarea potrivit căreiaîn sistemul jurisidicţional al Republicii 

Moldova o hotărîre judecătorească străină va beneficia de un tablou integru al efectelor sale, doar 

în cazul excluderii tuturor temeiurilor de refuz reglementate de C.P.C. al R.M. în vigoare în 

art.471 şi art.473, - or, alte temeiuri de refuz sunt inadmisibile conform legislaţiei noastre 

interne, cu excepţia cazurilor prevăzute în tratatele bilaterale încheiate cu statul nostru pe 

marginea respectivei probleme. În cele din urmă susţinem că despre autoritatea lucrului judecat, 

despre forţa executorie, precum şi despre puterea doveditoare actului autentic putem discuta doar 

după emiterea de către autorităţile competente autohtone a actului devinitiv şi irevocabil 

confirmativ de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53Convenția de la Bruxelles cu privire la competența judiciară și executarea hotărîrilor în materie civilă și comercială, încheiată 

la 27.09.1968, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 21.12.2007. 
54 АНУФРИЕВА Л.П. Международное частное право, Москва: изд. Бек, 2001, с.384. 
55COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.18. 
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Capitolul II  RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR 

JUDECĂTOREŞTI STRĂINE – PĂRŢI OPUSE ALE ACELEAŞI MONEDE 

 

§1 Insituţia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine: 

noţiunea şi evoluţia reglementărilor juridice pe plan intern şi international 

Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în 

străinătate – consfinţeşte Constituţia Republicii Moldova,
56

 fapt ce asigură pîrghii juridice întru 

realziarea practică a recunoaşterii şi executării unui drept cîştigat într-un stat străin. 

Acceptînd total sau parţial recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, 

organele de stat găsesc motivaţia, fie în necesitatea dezvoltării relaţiilor sale economico-

internaţionale, care obligă a acorda regim juridic naţional străinilor, fie în starea de fapt care a se 

explică în felul următor: la judecarea unui litigiu cu participarea persoanelor străine, instanţele ar 

putea manifesta insuficientă imparţialitate şi obiectivitate. Totuşi, indiferent de argumentele 

prezentate, suprem devine doar scopul realizării conceptului de justiţie, precum şi respectarea 

nestingherită a principiului legalităţii. 

Înainte de a purcede la analiză terminologică al definiţiilor utilizate, propunem să ne oprim 

la cercetarea teoriilor doctrinarilor, orientate spre instituţia recunoaşterii şi execuctării hotărîrilor 

judecătoreşti străine. 

Aşadar, potrivit teoriei răspîndirii acţiunilor,o hotărîre străină fiind recunoscută într-un 

stat obţine aceleaşi efecte juridice de care dipunea în statul instanţei emitente. Această teorie este 

pe larg criticată, întrucît în diferite sisteme de drept hotărîrea judecătorească are specificul său, 

iar învestirea acesteia cu puterea juridică ce-o poseda în statul străin poate provoca consecinţe 

neprevăzute. Fapt pentru care, devine mai preferabilă pentru statele lumii teoria asimilării 

acţiunilor, potrivit căreia efectele unei hotărîri judecătoreşti străine nu pot depăşi limitele 

efectelor unei hotărîri judecătoreşti autohtone. 
57

 

Astfel, majoritatea statelor contemporane dau preferinţă celei de-a doua teorii, întrucît 

asimuirea hotărîrii judecătoreşti străine celei proprii oferă statului o vădită claritate asupra 

angajamentelor asumate prin recunoaşterea şi executarea acesteia. Or, răspândirea în statul de 

recunoaştere a efectelor hotărîri judecătoreşti străine în limitele în care această acţiune se 

                                                           

56Art.18 alin.(1) Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994, în vigoare din 27.08.1994, cu modificări și completări 
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realizează în statul străin provoacă o incertitudine: fie efecte mai majore, fie mai minore – 

situaţie inadmisibilă în legislaţia unui stat de drept. 

După cum susţine doctrinarul rus L.P. Anufrieva, posibilitatea recunoaşterii şi executării 

unei hotărîri judecătoreşti străine într-un anumit stat se determină anume de legislaţia internă a 

respectivului stat, precum şi de tratatele internaţionale la care este parte.
58

În acest context, 

propunem spre cercetare, sub aspect evolutiv, prevederile procesual-civile autohtone din 

domeniul recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine. 

Aşadar, procesul evoluţiei instituţiei recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti străine în 

legislaţia procesual-naţională a Republicii Moldova suprinde prin dinamica sa. Astfel, solicită 

menţiune articolul 436 din Codului de procedură civilă al Republicii Moldova din 1964
59

, 

intitulat Executarea hotărîrilor instanţelor de judecată şi ale organelor de arbitraj străine, care 

reglementa procedura recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine în Republica 

Moldova. Prevederile actualului C.P.C. al R.M., consacră instituţiei recunoaşterii şi executării 

hotărîrilor judecătoreşti şi hotărîrilor arbitrale străine un întreg capitol, XLII (art. 467-474 CPC). 

Actualmente, un şir de convenţii, tratate şi acorduri internaţionale ratificate de Republica 

Moldova, precum şi legislaţia ei internă constituie baza juridică pentru instituţia recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova. Or, după cum afirmă 

Iu. Basin, ”convenţiile, desigur, nu pot aprecia în detaliu şi sub toate aspectele mecanismul intern 

de executare”, fapt pentru care trebuie de menţionat că pe lîngă convenţiile internaţionale, un rol 

deosebit în reglementarea instituţiei recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine îl 

are legislaţia internă de domeniu, precum tratatele bilaterale în materie de recunoaştere şi 

executare a hotărîrilor judecătoreşti străine, la care statul este parte.
60

 

Printre actele internaţionale la care Republica Moldova este parte menţionăm: Convenţia 

de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969, ratificată de Parlamentul 

Republicii Moldova la 04 august 1992, în vigoare pentru Republica Moldova de la 25 februarie 

1993; Convenţia privind procedura civilă, încheiată la 01 martie 1954 la Haga, ratificată de 

Parlamentul Republicii Moldova la 04 august 1992, în vigoare pentru Republica Moldova de la 

03 noiembrie 1993; Convenţia Comunităţii Statelor Independente de la Minsk privind asistenţa 

juridică şi raporturile de drept în procesele civile, familiale şi penale din 22 ianuarie 1993, 

ratificată de Parlamentul Republicii Moldova la 16 martie 1995, în vigoare pentru Republica 
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Moldova de la 16 martie 1996, Convenţia europeană asupra recunoaşterii şi executării hotărîrilor 

în materia custodiei copiilor şi restabilirea custodieii copiilor, semnată la 20.05.1980, ratificată 

de Republica Moldova prin Legea nr.315-XV din18.07.2003. 

Republica Moldova, colaborînd intens cu astfel de state precum România, Ucraina, 

Federaţia Rusă, Republica Letonă, Republica Lituania, Republica Azeră, Republica Turcia, a 

încheiat cu acestea tratate bilaterale internaţionale cu privire la asistenţa juridică şi raporturile 

juridice în materie civilă, familială şi penală, atribuind secţiuni, capitole şi subcapitole instituţiei 

recunoaşterii şi executării reciproce a hotărîrilor judecătoreşti şi arbitrale străine. 

Dintre izvoarele interne care reglementează procedura recunoaşterii şi executării hotărîrilor 

judecătoreşti străine enumerăm: Constituţia Republicii Moldova (în special art.8 care conţine o 

normă cu privire la recunoaşterea priorităţii principiilor unanim recunscute a dreptului 

internaţional 
61

) C.P.C. al R.M. (Capitolul XLII, art. 467-474), Codul de executare al Republicii 

Moldova nr.443 din 24.12.2004
62

(în continuare – C.E. al R.M.) (art.156). 

Este necesar a preciza că în legislaţia din ţara noastră nu există o definiţie legală a 

termenului de ”recunoaştere” şi ”executare” a hotărîrii judecătoreşti străine, rolul de stabilire a 

criteriilor de definire a acestui concept, revenind  doctrinei şi jurisprudenţei. 

În vederea efecturării unei analize terminologic-comparative, pentru început, vom remarca 

faptul că întrucît ”recunoaşterea” şi ”executarea” prezintă două părţi ale aceiaşi monede, 

distincte între ele, caracterizarea acestora separată este imposibilă. 

Marele procesualist civil rus L.P. Anufrieva susţine că instutuţia recunoaşterii semnifică 

acordul exprimat expres al statului ca hotărîrea judecătorească stăină să producă efecte pe 

teritoriul său. Iar instituţia executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine presupune dispunerea 

statului de a asigura aducerea spre executare de către organele sale competente a hotărîrii 

judecătoreşti străine în cauză.
63

 

R.V. Zaieţev caracterizează în lucrarea sa ”Recunoaşterea şi punerea în executare a 

hotărîrilor judecătoreşti străine” instituţia recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străinr ca un proces 

pasiv, iar executarea ca unul activ.
64
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Doctrinarul român Nicoleta Diaconu este de părerea că prin intermediul recunoaşterii, 

hotărîrea judecătorească străină beneficiază de puterea de lucru judecat, iar prin intermediul 

exequatur-ului aceasta dobîndeşte atît forţă executorie, cît şi autoritatea de lucru judecat.
65

 

Hotărîrea judecătorească străină nu poate avea forţă executorie şi autoritate de lucru 

judecat, dacă nu se obţine exequaturul sau nu este recunoscută. Ea, însă, avînd o valoare prin ea 

însăşi, fiind deci o realitate care nu se poate ignora, produce efecte independent de procedura 

exequaturlului sau a recunoaşterii. Astfel, în dreptul internaţional privat se face distincţie între 

eficacitatea hotărîrii străine, condiţionată de exequatur sau recunoaştere şi eficacitatea hotărîrii 

străine independentă de aceste formalităţi.
66

 

Aceste două proceduri – recunoaşterea şi executarea – constituie prerogative exclusive ale 

statelor, fiind acordate conform prescripţiilor normative ale legislaţiei interne statale, precum şi a 

tratatelor internaţionale la care fac parte.
67

 

Susţinem opinia doctrinarilor Ov.Ungureanu şi C. Jugastru, conform căreia forţa 

executorie nu se dobîndeşte automat, prin simpla înfăţişare a hotărîrii străine în faţa organului 

local de executare, ci se obţine prin procedura exequaturului.
68

 

Exequatur este termen de origine latină, care semnifică: ”a exercita”,”a urma în justiţie”, 

presupune un ordin emis de o autoritate dintr-un stat care are drept obiectiv a incorpora în 

ordinea juridică statală pe care o reprezintă un element exterior acesteia.
69

 

Aşadar, exequatur-ul este un act de jurisdicţie al instanţei, pentru obţinerea căruia este 

necesară parcurgerea a două etape: 

1) recunoaşterea hotărîrii străine; 2)   executarea hotărîrii străine.
70

 

Obiectul exequaturului este de a acorda forţă executorie pe teritoriul unui stat hotărârii 

judecătoreşti străine, după ce instanţa de judecată a verificat regularitatea internaţională a 

hotărârii respective. Dar obiectul exequaturului nu se limitează numai la aceasta.În realitate fiind 

mai larg.Prin exequatur hotărârea străină dobândeşte şi autoritatea de lucru judecat.
71

 

Pentru a relaţiona efectele ce le produce o hotărîre judecătorească străină cu conţinutul 

instituţiei recunoaşterii şi executării hotărîrii judecătoreşti străine facem referinţă la cele invocate 

de doctrinari autohtoni Victor Băieşu, Ion Căpăţînă: recunoaşterea înseamnă admiterea puterii de 
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lucru judecat şi a forţei probante de act autentic, care fac opozabilă hotărîrea faţă de terţele 

persoane, dar nu admite şi forţa executorie a hotărîrii judecătoreşti străine. Forţa executorie a 

unei hotărîri judecătoreşti străine se dobîndeşte în stat şi produce efecte întocmai ca o hotărîre a 

instanţelor proprii numai în cazul cînd se obţine exequaturul pentru această hotărîre pe teritoriul 

statului în care se cere executarea ei.
72

 

În acelaşi timp, este important de menţionat că dacă hotărîrea judecătorească obţine 

exequatur, ea dobîndeşte nu numai forţă executorie, ci şi autoritate de lucru judecat în acel stat. 

Ambele efecte pot fi dobîndite în temeiul unei hotărîri de încuviinţare a executării, pronunţată de 

o instanţă de judecată a statului în care se cere executarea. Astfel, exequaturul poate avea un 

obiect dublu acordă hotărîrii judecătoreşti străine autoritate de lucru judecat şi forţă executorie în 

statul în care s-a obţinut exequaturul.
73

 

În mod obişnuit, hotărîrea judecătorească străină nu poate avea autoritate de lucru judecat 

înainte de a obţine recunoaştere sau exequaturul. Raţiune acestei soluţii se fundamentează pe 

principiul suveranităţii statelor şi pe organizarea judiciară a fiecărui stat.
74

 

Vis-a-vis de legislaţia rusă de domeniu, autoarea L.P. Anufrieva consideră că în situaţia 

cînd două state nu au încheiate între ele tratate, acorduri privind instituţia recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti străine se vor aplica normele dreptului intern în statul în care 

se solicită recunoaşterea. În acest stat recunoaşterea poate avea loc fără obligararea la anumiţi 

paşi, dar obţinerea încuviinţării executării silite va fi condiţionată de urmarea unei anumite 

proceduri sau înregistrări concrete.
75

 

Doctrinarul rus R.V. Zaieţev, cercetînd subiectul recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti 

străine, formulează concluzia că statul, recunoscînd o hotărîre străină, acordă unei situaţii de fapt 

putere juridică. Astfel, în viziunea acestuia, prin recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine se 

înţelege actul juridic, prin care un stat suveran propagă efectele unei hotărîri străine pe propriul 

teritoriu, acordînd, astfel, unei situaţii de fapt putere juridică, relaţionînd-o cu apariţia sau 

încetarea relaţiilor de drept nelitigioase stabilite de instanţa judecătorească străină.
76

 

Analizînd diversele opinii doctrinare vis-a-vis de natura juridică a instituţiei de 

recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine, ajungem la concluzia că în literatura 

de specialitate este vehiculată ideea aprecierii instituţiilor de recunoaştere şi executare a 

hotărîrilor judecătoreşti străine ca două procedee distincte.  
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§ 2 Aspecte privind regimurile contemporane ale hotărîrii judecătoreşti străine şi 

inclusiv regimul de recunoaştere împreună cu formele sale 

Sistemele contemporane de drept cunosc o largă gamă de regimuri acordate hotărîrii 

judecătoreşti străine, condiţionate de evoluţia legislativă, practica judiciară, tradiţiile juridice, 

forma de stat, etc.. Unele state au adoptat soluţia admiterii discreţionare a hotărîrii străine, care 

produce efecte numai dacă autoritatea competentă (de obicei şeful statului) o recunoaşte în 

temeiul unei voinţe suverane, exceptîndu-se cercetarea unor condiţii prestabilite, fapt pentru care 

este denumită ”sistem al arbitrului”. Un şir de state admit efectele extrateritoriale ale hotărîrii 

străine numai în temeiul unui tratat internaţional la care sunt implicate, iar în lipsa unei asemenea 

convenţii, invocarea hotărîrii străine rămîne fără rezultat. Majoritatea sistemelor legislative 

recunosc efecte extrateritoriale hotărîrii judecătoreşti străine, dacă aceasta respectă nişte condiţii 

prestabilite de legislaţia internă. Codiţiile ridicate împotriva efectelor extrateritoriale ale actului 

jurisdicţional străin diferă de la stat la stat. Acest sistem înlocuieşte arbitrariul prin obiectivitate 

în aprecierea valorii hotărîrii judecătoreşti străine, promovînd un mediu favorabil cooperării 

internaţionale în domeniu juridic.
77

 

În vederea operării procedurii de extrateritorializare a hotărîrilor judecătoreşti străine 

statele contemporane practică o anumită modalitate. Diferiţi autori analizează în modul său 

sistemele contemporane de recunoaştere şi executare a hotărărilor judecătoreşti străine, 

grupîndu-le într-o formă sau alta.  

Astfel, L.A. Lunţ şi H.I. Marîşeva evidenţiază sistemul exequaturului şi sistemul anglo-

american ”common-law”.
78

 

M.M. Boguslavschii enumeră trei sisteme: 

- Pentru executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine este necesară verificarea 

corectitudinii formei acesteia, corespunderii acesteia cu ordinea publică a statului în care se cere 

executarea, precum şi corespunderea hotărîrii unor altor cerinţe legal reglementate (Italia); 

- Pentru executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine este necesară respectarea 

procedurii exequaturului (Franţa, Belgia). În Franţa este posibilă verificarea fondului hotărîrii, 

dacă aceasta este pronunţată împotriva unui cetăţean al său; 

- Pentru executarea silită a hotărîrii judecătoreşti a unui stat cu care există relaţii de 

reciprocietate privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor străine este necesară doar 
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înregistrarea hotărîrii respective într-un registru special (Marea Britanie).
79

 Astfel, conform 

sistemului anglo-american, hotărîrea judecătorească străină nu se execută, dar prezintă doar baza 

pentru o nouă judecare a aceleaşi cauze. Deşi, procesul de judecată are loc într-o formă diferită, 

întrucît judecătorul porneşte de la prezumţia dreptăţii faţă de persoana care a cîştigat cazul în 

instanţa străină, totuşi pîrîtului i se acordă posibilitatea răsturnării respectivei prezumţii.
80

 

Urmările juridice ale înregistrării hotărîrii judecătoreşti străine sunt: posibilitatea de a obţine 

executarea silită a hotărîrii înregistrate pe aceleaşi principii ca şi executarea unei hotărîri proprii; 

obligaţia  fiecărei instanţe judecătoreşti din Marea Britanie de a înceta orice proces de judecată 

pornit cu privire la plata unei sume de bani, care a fost deja dispusă spre încasare în baza unei 

hotărîri străine judecătoreşti.
81

 

Un interes aparte trezeşte jurisprudenţa recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti 

străine în Statele Unite ale Americii. S.U.A. nu este parte la nici o convenţie internaţională care 

reglementează insituţia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine. Prin anii „70 ai 

secolului precedent s-a negociat încheierea unui tratat dintre S.U.A. şi Marea Britanie, dar la 

scurt timp, acesta s-a soldat cu insucces. În S.U.A., pînă în prezent, lipseşte un act federal care ar 

reglementa insituţia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine între statele 

federative ale acestei uniuni. Deşi din anul 1963 se aplică Legea uniformă despre recunoaşterea 

hotărîrile judecătoreşti străine privind încasarea sumelor de bani (”Uniform Foreign Money 

Judgements Act”), ea nu este acceptată de toate statele americane (un număr de aproximativ 24 

de state aplică reguli proprii, dar fundamentate pe Legea din 1963). Astfel, este evident faptul că 

procedura recunoaşterii şi executării unei hotărîri judecătoreşti străine pe teritoriul unui stat al 

S.U.A., deseori, se poate manifesta ca una imprevizibilă şi anevoioasă. În plus, că actul supra 

numit reglementează doar situaţia recunoaşterii unei ”foreign money judgements” (hotărîre 

străină privind încasarea unei sume de bani).
82

 

Legislaţia americană consfinţeşte că partea în proces, în favoarea căreia a fost emisă 

hotărîrea judecătorească străină, are la dispoziţie şase ani pentru a înregistra în instanţa supremă 

hotărîrea judecătorească străină definitivă şi irevocabilă cu privire la încasarea unei sume de 

bani. Se exceptează, însă, orice încasări de impozite şi amenzi.
83

 

                                                           

79 БОГУСЛАВСКИЙ М.М. Международное частное право, Москва: изд. Юристь, 2004, с. 526. 
80 МАРЫШЕВА Н.И. Международное частное право, Москва: изд. Юристь, 2004, с.556. 
81 ЛУНЦ Л.А. Курс международного часного право,  Москва: изд. Спартак, 2002, с.906. 
82Uniform foreign money-judgments recognition act, section 1(2), (vizitat: 15.02.2013) 

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/foreign%20money%20judgments%20recognition/ufmjra%20final%20act.pdf.  
83 ЛУНЦ Л.А. Курс международного..., с. 905. 

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/foreign%20money%20judgments%20recognition/ufmjra%20final%20act.pdf
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În instanţele judecătoreşti ale Statelor Unite ale Americii funcţionează principiul 

reciprocietăţii în forma sa originală.
84

 

V. Iarcova consideră că legislaţiile diferitor state au ales unul din cele trei regimuri de 

executare a hotărîrilor judecătoreşti străine: 

1. Înregistrarea hotărîrii, ceea ce presupune că pentru executarea silită a hotărîrii 

judecătoreşti străine se cere doar înregistrarea acesteia în instanţa de judecată a statului în care se 

solicit executarea; 

2. Îndeplinirea procedurii simplificate în baza căreia hotărîrea instanţei judecătoreşti străine 

serveşte ca temei nu pentru executarea ei, ci numai pentru intentarea acţiunii civile în instanţa de 

judecată; 

3. Recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine de către instanţa de judecată competent a 

statului pe teritoriul căreia se cere executarea hotărîrii (sistem al exequaturului).
85

 

Astfel, în scopul efectuării unei sinteze a celor trei regimuri enunţate de V. Iarcova, propun 

afirmaţia doctrinarul autohton, Valeriu Babără : ”hotărîrea judecătorească străină produce efecte 

în altă ţară doar în condiţiile prevăzute de legea statului în care se invocă.” De regulă, susţine în 

continuare autorul, aceste condiţii constau în recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine sau în 

obţinerea exequaturului pentru hotărîrea respectivă.
86

 Aşadar, remarcăm că regimul de 

recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine este propriu majorităţii sistemelor judiciare a statelor 

contemporane, inclusiv şi Republicii Moldova. 

Totuşi în cadrul sistemelor de drept mondiale contemporane se evidenţiază tendinţe opuse 

în legătură cu instituţia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine. Astfel, 

civilizaţia se luptă cu interesul dezvoltării relaţiilor comerţului internaţional, care este bazat pe 

executarea unor astfel de hotărîri, precum şi cu neîncrederea, ce presistă secole, faţă de sistemele 

de drept străine. 

Specificînd faptul că Republica Moldova s-a alăturat regimului de recunoaştere a 

hotărîrilor judecătoreşti străine, propunem spre analiză o clasificare a formelor acestui regim. 

Astfel, reieşind din susţinerile doctrinare, există trei forme de recunoaştere şi anume: 

Recunoaşterea voluntară apare în cazul cînd pîrîtul, fără constrîngere, recunoaşte de 

bunăvoie şi execută hotărîrea instanţei judecătoreşti străine. Carcteristic acestei forme este că nu 

                                                           

84ЛУНЦ Л.А. Курс международного..., с.907. 
85ЯРКОВ В.B.Гражданский процесс (учебник), Москва: 5-е изд., Wolterskluwer, 2004, c.584. 
86BABĂRĂ V. Drept internațional ...,  p.334. 
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implică nici un control, nici o formalitate, iar efectele ei se produc numai între părţile interesate 

sau faţă de terţele persoane care acordă încredere hotărîrii străine.
87

 

Recunoaşterea extrajudiciară este specifică hotărîrilor străine de plin drept care se 

realizează printr-o singură operaţie a legii, fără intervenţia destinatarilor sau fără intervenţia 

forţei publice chemate a învinge rezistenţa celor din urmă, - concluzie formulată prin analiza 

corelativă dintre prevederile art.467 alin.(1) şi art. 474 C.P.C. al R.M..
88

 

Recunoaşterea judiciară pe baza unei acţiuni directe intentate în justiţie în acest scop este 

utilă şi necesară, uneori fiind singura posibilă pentru atestarea validităţii hotării străine. 

Prin recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine, în opinia lui Valeriu Babără, trebuie de 

înţeles faptul că acest act beneficiază de puterea de lucru judecat în ţara unde este invocat, în 

aceleaşi condiţii ca şi hotărîrea judecătorească proprie.
89

 

Doctrinarul M.M. Boguslavschii este deacord cu precedentul şi concretizează că prin 

recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine într-un stat se efectuează  o confirmare a drepturilor 

civile şi a altor drepturi ale persoanei şi reprezintă un fapt juridic de nivelul unei hotărîri 

judecătoreşti proprii.
90

 

După opinia doctrinarului rus I.V. Drobeazkina, prin recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti 

străine se subînţelege  acordul autorităţilor judecătoreşti de a oferi putere juridică pe teritoriul 

statului său hotărîrilor judecătoreşti străine fără drept la executare silită, cu excepţia cazurilor 

expres prevăzute de legislaţia internă sau tratatele internaţionale la care statul respectic este 

parte.
91

 

O recunoaştere judiciară se impune în afara oricăror aspecte privind executarea, cînd 

valabilitatea hotărârii estecontestată de pîrît, când trebuie să fie opozabilă faţă de terţi şi ori de 

câte ori solicitantul justifică un interes de a cere prin intermediul organelor de justiţie 

recunoaşterea unei hotărîri străine de natură să-i modifice starea şi capacitatea sau din domeniul 

patrimonial.
92

 

Vis-a-vis de ultima forma de recunoaştere, Savelly Zilberstein fixează următoarele 

caracteristici: 

I. Obiectul acţiunii în recunoaştere este limitat. Solicitantul nu pretinde realizarea sau 

valorificarea dreptului consacrat prin hotărârea străină, ci caută a obţine printr-o hotărâre 

                                                           

87COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.109. 
88Ibidem, p.110. 
89BABĂRĂ V. Drept internațional ...,  p.335. 
90 БОГУСЛАВСКИЙ М.М. Международное частное ..., с. 526. 
91 ДРОБЯЗКИНА И.В. Международний гражданский ..., с.108. 
92COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.118. 
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judecătorească constatarea existenţei, valabilităţii unui drept al său ori a inexistenţei unui drept al 

pîrîtului. 

II. Natura acţiunii este una declaratorie. Prin această acţiune se cere instanţei săse consulte şi 

să confirme că raportul juridic sau dreptul consacrat prin hotărârea străină există sau nu. 

III.  Persoanele din sfera interesată au dreptul la exercitarea acţiunii în recunoaştere. Este 

admis că are acest drept orice persoană, care justifică un interes în vederea recunoaşterii hotărârii 

străine, indiferent de faptul dacă solicitantul a fost sau nu parte în procesul soluţionat în 

străinătate.
93

 

Analizînd cele sus-expuse în coraborare cu reglementările C.P.C. al R.M., remarcăm că 

C.P.C. al R.M. stabileşte trei forme de recunoaştere şi punere în executare a hotărîrilor 

judecătoreşti străine în Republica Moldova, (două ţin de procedura judiciară şi una de cea 

extrajudiciară) şi anume: 

 Recunoaşterea unui grup de hotărîri, enumerate în art. 474 CPC, care se recunosc fără 

vreo procedură de confirmare; 

 Recunoaşterea hotărîrilor nesusceptibile de executare silită cu privire la constatarea 

existenţei sau inexistenţei raportului material juridic între părţi dacă persoana interesată nu a 

înaintat obiecţii împotriva recunoaşterii hotărîrii (art. 472 CPC); 

 Recunoaşterea hotărîrilor de executare a drepturilor cu respectarea procedurii de 

execvatură (exequatur) în conformitate cu art. 467-471 CPC.
94

 

Regimul juridic privind recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti străine ţine de 

caracterul hotărîrii sau altfel spus de felul acţiunii civile în temeiul căreia s-a pronunţat hotărîrea 

– în acţiune de realizare (adjudecare) sau în acţiune de contestare (recunoaştere)
95

. 

 În cazul emiterii unei hotărîri în realizare (adjudecare) într-un stat, cînd executarea este 

posibilă doar într-un alt stat se cere acordul instanţei din statul respectiv pentru a atribui hotărîrii 

în cauză putere executorie, această procedură fiind denumită de doctrina procedural 

internaţională procedura exequatur-ului. Iar în situaţia emiterii unei hotărîri în contestare 

(confirmare) într-un alt stat decît cel în care se cere recunoaşterea acesteia, instanţa sesizată are 

ca scop doar recunoaşterea existenţei sau inexistenţei raportului juridic litigios între reclamant şi 

pîrît, nu şi executarea silită de către pîrît, procedură ce poartă denumirea de procedură 

facultativă. Aceste două proceduri sunt deduse urmare a analizăriiprevederilor tratatelor 

bilaterale ale Republicii Moldova, precum şi Convenţiei C.S.I. din 1993. 

                                                           

93ZILBERSTEIN S. Proces civil internațional, București: ed. Lumina Lex, 1994, p.183. 
94COJUHARI Al. ș. a. Drept Procesual Civil, Partea specială, Curs universitar, Chișinău: Tipografia Centrală, 2009, p.353. 
95Ibidem, p.351. 
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Sintetizînd toate clasificările expuse supra, ajungem la concluzia că este necesar a trasa o 

delimitare între hotărîrile judecătoreşti  străine care: 

1) se recunosc fără procedură ulterioară,  

2) nu sînt  susceptibile de executare  silită, 

3) sînt susceptibile de  executare silită.  

 Prima categorie de hotărîri, potrivit art.474 C.P.C. al R.M., în virtutea caracterului ei, 

se recunoaşte fără procedură ulterioară, adică operează de plin drept, întrucît este inemaginabil 

ca o persoană să înainteze obiecţii referitor la recunoaştere, datorită caracterului strict personal al 

drepturilor recunoscute. La această categorie se referă: 

a)   hotărîrile referitoare la statutul civil al cetăţeanului statului a cărui judecată a pronunţat 

hotărîrea sau dacă, fiind pronunţată într-un stat terţ, a fost recunoscută mai întîi în statul de 

cetăţenie al fiecărei părţi; 

b)   hotărîrile privitoare la desfacerea, anularea sau declararea nulităţii căsătoriei, precum şi la 

alte litigii dintre soţi, cu excepţia celor cu privire la imobilele din străinătate, între un cetăţean al 

Republicii Moldova şi un cetăţean străin, dacă la data desfacerii căsătoriei cel puţin unul dintre 

soţi era domiciliat în străinătate; 

c)   hotărîrile privind desfacerea, anularea sau declararea nulităţii căsătoriei între cetăţeni ai 

Republicii Moldova dacă la data desfacerii căsătoriei ambii soţi erau domiciliaţi în străinătate; 

d)     alte hotărîri prevăzute de legea Republicii Moldova. 

Diferitele expresii ”de plin drept”, ”fără nici o procedură”, ”procedură ulterioară” utilizate 

pentru a desemna această formă simplificată de recunoaştere indică renunţarea, în principiu, la 

orice procedură.
96

 

Legislaţia procesual-civilă rusească dedică un articol, art. 415 C.P.C. al Federaţiei Ruse, 

recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti străină ce nu cer procedură ulterioară, care, în esenţă, 

conţine aceleaşi prevederi ca şi art.474 al C.P.C. al R.M.. 

Devine importantă precizarea făcută de doctrinarul rus M. S. Şacarean, care subliniează că 

dacă în tratatele internaţionale la care Federaţia Rusă este parte sau în legislaţia internă lipseşte 

reglementarea procedurii de recunoaştere a unui anumit tip de hotărîre judecătorească ce nu cere 

 

procedură ulterioară, atunci recunoaşterea acesteia va puate fi permisă dacă aceasta din urmă este 

legalizată în modul prestabilit în baza acordurilor internaţinoale semnate.
97
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Cea de-a doua categorie de hotărîri, potrivit art.472 C.P.C. al R.M., se referă la 

recunoaşterea hotărîrilor nesusceptibile de executare silită, care posedă anumite caracteristici şi 

anume: 

 Hotărîrea este valabilă doar pentru cazul concret în care aceasta a fost pusă în discuţie. În 

alte cazuri, pot fi alte soluţii sau hotărîrea poate să nu beneficieze de recunoaştere; 

 Sfera efectelor acestei recunoaşteri este limitată, hotărîrea fiind luată în consideraţei ca 

orice act autentic întocmit în străinătate de o autoritate competentă sau sunt admise elemente de 

fapt  pe care le conţine şi ale căror consecinţe nu pot fi neglijate; 

 Respectiva recunoaştere simplificată operează numai faţă de persoanele sau autorităţile în 

cauză. 

Analizînd prevederile C.P.C. al R.M., remarcăm că acestea disting, în mod indirect, trei 

categorii de hotărîri, determinînd procedura de recunoaştere pentru două din acestea. Astfel, 

hotărîrilor ce se recunosc fără vreo procedură ulterioară, prevăzute la art.474 C.P.C. al R.M.  nu 

le este specificată vreo procedură de recunoaştere întrucît recunoaşterea acestora se realizează de 

drept, datorită caracterului strict personal al acestora şi datorită faptului existenţei tratatelor 

bilaterale şi multilaterale care reglementează înţelegea dintre state cu privire la recunoaşterea 

acestui tip de hotărîri fără urmarea unei proceduri speciale. Procedura de recunoaştere a 

hotărîrilor nesusceptibile de executare silită este dezvăluită în art.472 C.P.C. al R.M., iar a celor 

susceptibile de executare silită este determinată  de art.468 - 471 C.P.C. al R.M.. 

A doua categorie de hotărîri sunt cele susceptibile de executare, cele care necesită acordul 

statelor cu privire la executare pe teritoriul său, ca o condiţie obligatorie care se poate exterioriza 

sub diverse forme.
98

 

Pentru a obţine exequaturul hotărîrii judecătoreşti străine, aceasta trebuie să corespundă 

condiţiilor înaintate de legea statului în care urmează a fi executată hotărîrea. Condiţiile diferă de 

la stat la stat. În legislaţia unor ţări ele sunt expres prevăzute în textele legilor şi actelor 

normative. În alte state asemenea prevederi lipsesc, dar condiţiile eliberării exequaturului pot fi 

deduse din practica judecătorească a instanţelor sau din tratatele internaţionale la care statul este 

parte.
99

 

 

Condiţiile de acordare a forţei executorii unei hotărîri judecătoreşti străine sunt: 

                                                           

98COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.125. 
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a) Existenţa reciprocietăţii între statul a cărui instanţă a pronunţat hotărîrea şi statul în care 

urmează a  fi executată această hotărîre în ce priveşte recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

judecătoreşti străine; 

b) Hotărîrea judecătorească străină să nu contravină ordinii publice de drept internaţional 

privat al statului în care urmează a fi executată hotărîrea judecătorească nici prin dispoziţiile sale, 

nici prin executarea ei; 

c) Hotărîrea judecătorească străină să nu constituie rezultatul unei fraude comise în 

procedura de judecare urmată în străinătate; 

d) Hotărîrea judecătorească străină să fie pronunţată de o instanţă judecătorească 

competentă a statului străin, adică desemnată cu respectarea regulilor de competenţă în dreptul 

internaţional privat  şi regulilor de competenţă materială şi teritorială ale statului în care s-a 

pronunţat hotărîrea. Este vorba şi de respectarea regulilor de competenţă exclusivă a statului 

unde se cere încuviinţarea executării; 

e) Hotărîrea judecătorească străină este pasibilă de executare în statul în care se solicită 

exequaturul, adică în acel stat unde se află domiciliul persoanei obligate prin hotărîre 

judecătorească străină sau bunurile sale urmărite prin hotărîre; 

f) Hotărîrea judecătorească străină să fie definitivă; 

g) Hotărîrea judecătorească străină să fie pronunţată cu aplicarea legii materiale competente, 

potrivit normelor dreptului internaţional privat ale statului în care s-a pronunţat; 

h) Să nu existe o altă hotărîre judecătorească în acea materie, anterioară hotărîrii 

judecătoreşti străine, fie pronunţată de o instanţă de judecată a acestui stat, fie dată de instanţele 

judecătoreşti ale unui stat terţ, deja recunoscută; 

i) Să fie refuzată executarea benevolă a dispozitiviului hotărîrii judecătoreşti străine de către 

persoana obligată prin hotărîrea în cauză; 

j) Să nu fie expirat termenul de prezentare spre executare prevăzut de legea statului în care 

urmează a fi executată hotărîrea judecătorească străină. 

Din cele indicate mai sus rezultă că instanţa de judecată, care va examina cererea de 

încuviinţare a executării silite, trebuie să supună unui control riguros privind respectarea de către 

hotărîrea judecătorească străină a condiţiilor eliberării exequaturului. În acelaşi timp, teoria 

dreptului procesual internaţional fundamentează principiul conform căruia acest control nu 

înseamnă verificarea fondului litigiului sau soluţionarea lui din nou şi nici într-un caz 
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modificarea hotărîrii judecătoreşti străine. Aceasta ar înseamna o intervenţie neautorizată în 

competenţa unei autorităţi judecătoreşti suverane străine.
100

 

Aşadar, privitor la ambele categorii de hotărîri, devine cert că recunoaşterea hotărârilor 

străine poate opera de plin drept, executarea silită însă trebuie autorizată în fiecare caz în parte, 

deoarece implică acte de o anumită gravitate asupra patrimoniului debitorului, acte care nu se pot 

aduce la îndeplinire fără o verificare prealabilă.
101

 

Astfel, admiterea conceptului că hotărîrile străine au forţă executorie de plin drept, ar 

condiţiona aplicarea în ţara forului a forţei de constrîngere a statului străin în vederea realizării 

justiţiei, fapt ce contravine principiilor dreptului internaţional public. De aici devine deductibil şi 

caracterul teritorial al forţei executorii a hotărîrii judecătoreşti străine. 

În contextul paragrafului respectiv am subliniat că recunoaşterea hotărârilor pronunţate 

într-un alt stat trebuie să fie realizată în formă automată, de drept, fără necesitatea recurgerii la 

vreo altă procedură sau formalitate, exceptând eventualele situaţii litigioase ce ar putea să apară, 

în care este necesar implicarea instanţei de judecată. Totodată, în virtutea principiului încrederii 

reciproce între state, procedura urmată în vederea încuviinţării executării silite a hotărîrilor 

susceptibile de executare silită, trebuie să fie eficientă şi rapidă.   

 

§ 3  Regulile ce urmează a fi respectate pentru recunoaşterea şi executarea   

hotărîrilor judecătoreşti străine 

În legătură cu procedura de recunoaştere şi de executare a hotărîrilor judecătoreşti străine, 

în faţa instanţei de judecată se pun mai multe sarcini.  

Derivînd din cele sus-expuse, considerăm adecvat de a examina problematica capitolului 

respectiv sub următoarele aspecte:  

A. trăsăturile esenţiale ale procedurii de recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti 

străine; 

B. condiţiile recunoaşterii şi executării hotărîrii  judecătoreşti străine;  

C. procedura sesizării instanţei competente de a recunoaşte şi a încuviinţa executarea 

hotărîrii judecătoreşti străine;  

D. procedura de examinare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării hotărîrii 

judecătoreşti străine;  

                                                           

100BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I. Drept internațional ..., p.257-258. 
101UNGUREANU Ov., JUGASTRU C. Manual de drept internațional ..., p.164-165. 
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E. procedura postexaminare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite a 

hotărîrii judecătoreşti străine; 

F. temeiurile de refuz în recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti străine. 

 

A. Trăsăturile esenţiale ale procedurii de recunoaştere şi executare a hotărîrii 

judecătoreşti străine; 

Reiseşind din susţinerile doctrinarului român Savelly Zilberstein, precum şi analizînd 

legislaţia mai multor state în domeniu, procedura recunoaşterii hotărîrilor judecătoreşti străine se 

caracterizează prin anumite trăsături specifice, printre care: 

 materializarea atitudinii unui stat faţă de justiţia unui alt stat printr-un act juridic;
102

 

 unicitatea scopului tuturor hotărîrilor judecătoreşti constă în a regula relaţiile sociale şi 

de-a apăra drepturile persoanelor fizice şi juridice. 
103

 Cu alte, cuvinte hotărîrea judecătorească 

străină lichidează litigiul dintre părţi, oferindu-i uneia sau alteia dreptate. 

 caracterul declarativ al recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine, în sensul că procedura 

de recunoaştere nu oferă hotărîrii judecătoreşti străine efecte noi, ci implică numai posibilitatea 

valorificării celor ce îi aparţin în conformitate cu legea statului unde a fost pronunţată. Acest 

caracter mai este numit de doctrinarul rus R.V. Zaieţev investirea hotărîrii judecătoreşti străine 

cu regim naţional de executare;
104

 

 admiterea, cu titlu general, a efectelor hotărîrilor străine, independent de existenţa unei 

convenţii internaţionale încheiate cu statul unde a fost dată hotărîrea. În consecinţă, chiar în lipsa 

unei asemenea convenţii, o hotărîre străină nu poate fi refuzată pentru acest motiv (inexistenţa 

convenţiei);
105

 

 subordonarea efectelor hotărîrilor străine condiţiei regularităţii internaţionale. Atunci cînd 

condiţiile stabilite de lege, în acest scop, nu sînt îndeplinite, valorificarea hotărîrilor străine  nu 

este posibilă pe teritoriul statului naţional;
106

 

 obligativitatea instanţei sesizate de a se pronunţa doar asupra încuviinţării executării silite 

a hotărîrii judecătoreşti străine sau asupra refuzului de autorizare a executării este o ulterioară 

trăsătură a procedurii comune pentru legislaţia procesual-civilă rusă şi română, ce rezultă şi din 

art.470 alin.(6) al C.P.C. al R.M.. Această trăsătură se rezumă la faptul că instanţa judecătorească 

nu poate proceda la reexaminarea fondului hotărîrii judecătoreşti străine, nici la modificarea ei;  

                                                           

102 ЗАЙЦЕВ Р.В. Понятие признания и приведения ...,с. 37. 
103 ФЕДОСЕЕВА Г.Ю. Международное частное право, Москва: изд. Острожье, 2000, с.278. 
104 ЗАЙЦЕВ Р.В. Понятие признания и приведения ..., с. 37. 
105ZILBERSTEIN S. Proces civil ..., p.110. 
106Ibidem, p.111. 
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B. Condiţiile recunoaşterii şi executării hotărîrii judecătoreşti străine: 

Potrivit opiniei doctrinarului rus I.V. Drobeazkina, primul pas obligatoriu de a fi efectuat 

de judecătorul care intenţionează să iniţieze procedura de recunoaştere şi executare silită a unei 

hotărîri străine reprezintă verificarea corespunderii hotărîrii cu prevederile convenţiilor 

internaţionale, tratatelor bilaterale şi legislaţiei interne ce reglementează instituţia respectivă.
107

 

În viziunea autorului rus V.V. Iarcov, autorităţie competente să examineze cererea de 

încuviinţare a executări silite a hotărîrii judecătoreşti străine analizează următoarele aspecte: 

 dacă copia hotărîrii judecătoreşti străine corespunde cerinţelor unui act autentic impuse 

de autorităţile statului unde aceasta a fost pronunţată; 

 dacă hotărîrea respectivă a intrat în vigoare; 

 dacă hotărîrea judecătorească străină a cărei executare se cere a fi încuviinţată este 

însoţită de o traducere legalizată sau dacă hotărîrea respectivă este emisă în una din limbele 

convenite în baza acordurilor internaţionale încheiate între state.
108

 

Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine în dreptul internaţional privat ţine de 

competenţa instanţelor de judecată ale statului în care se invocă recunoaşterea şi, de obicei, este 

supusă regulii reciprocităţii, astfel încît statele prin încheierea de tratate şi convenţii 

internaţionale stabilesc condiţiile recunoaşterii reciproce a hotărîrilor judecătoreşti. 

În literatura de specialitate se susţine opinia că cel mai des condiţiile impuse pentru 

recunoaşterea unei hotărîri străine se referă la verificarea faptului dacă: 

o Hotărîrea judecătorească este definitivă în conformitate cu legea statului care s-a 

pronunţat, 

o Hotărîrea judecătorească a fost pronunţată de o instanţă judecătorească competentă, 

o Hotărîrea judecătorească s-a pronunţat cu respectarea regulilor de procedură prevăzute de 

legea statului în care s-a pronunţat.
109

 

Reieşind din dispoziţiile art.51 al Tratatului din 06.07.1996 încheiat între Republica 

Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală
110

 (în continuare, 

Tratatul MOLROM)  hotărîrile se recunosc şi se execută în cazul în care sunt întrunite 

următoarele condiţii: 

                                                           

107 ДРОБЯЗКИНА И.В.Международний гражданский ..., с.110-111. 
108ЯРКОВ В.В. Гражданский процесс, Москва: изд. Бек, 2000, с. 516. 
109BĂIEȘU V. CĂPĂȚÎNĂ I. Drept internațional ..., p.253. 
110Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală încheiat la  06.07.1996, la 

Chişinău, la 6 iulie 1996, ratificat prin Legea de ratificare nr.1028-XIII din 03.12.96, în vigoare de la 22 martie. 
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a) dacă sunt definite şi susceptibile de executare potrivit legiipărţii contractante pe 

teritoriul căreia au fost pronunţate. În materiaobligaţiei  de întreţinere sunt recunoscute şi 

hotărîrile provizorii,dacă sunt executorii în statul de origine; 

b) dacă nu a fost încălcată competenţa exclusivă a autorităţiipărţii contractante pe 

teritoriul căreia urmează a avea locrecunoaşterea sau executarea; 

c) dacă persoanei obligate prin hotărîre, care nu a participat laproces, i s-au înmînat citaţia 

şi actul de sesizare a instanţei în timputil şi în  conformitate cu legea părţii contractante pe 

teritoriulcăreia a fost  pronunţată hotărîrea, iar în cazul în care nu aveacapacitate de exerciţiu, i s-

a dat posibilitatea de a fi reprezentată înproces; 

d) dacă între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pentruaceleaşi  fapte, nu s-a 

pronunţat în prealabil o hotărîre ori nu se aflăîn curs  de judecată o acţiune intentată anterior pe 

teritoriul părţiicontractante unde urmează să se recunoască ori să se încuviinţeze executarea 

hotărîrii; 

e) dacă, în cazurile în care trebuie aplicată legea celeilalte părţicontractante, din hotărîrea 

pronunţată rezultă că această lege nu a fostaplicată.  Totuşi,  recunoaşterea nu poate fi refuzată 

numai pentrusingurul motiv că instanţa care a pronunţat hotărîrea a aplicat o altălege, afară 

numai dacă procesul priveşte starea şi capacitatea uneipersoane, iar  soluţia  adoptată diferă de 

cea la care  s-ar fi ajunspotrivit legii aplicabile; 

f) dacă prin recunoaşterea sau încuviinţarea executării hotărîrii nuse aduce atingere 

ordinii publice a părţii contractante, pe teritoriulcăreia urmează  să se recunoască ori să se 

încuviinţeze executareahotărîriicivile cu caracter patrimonial.  

În aspect comparativ, subliniem în legislaţia României atunci cînd se analizează condiţiile 

necesare pentru obţinerea exequaturului, la condiţiile de regularitate internaţională şi la condiţiile 

pentru care nu se refuză în recunoaştere,  legiuitorul adaugă alte două condiţii: 

 Hotărîrea este executorie potrivit legii instanţei care a pronunţat-o; 

 Dreptul de a cere executare silită nu este prescris potrivit legii române.
111

 

În Tratatul din 04.11.1994 încheiat între Republica Moldova şi Ucraina,
112

 (în continuare, 

Tratat MOLUCR) părţile au convenit, prin art.49, asupra unor temeiuri pentru recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor susceptibile de recunoaştere şi executare pe teritoriul celeilalte părţi 

contractante, care reprezintă, în linii generale, aceleaşi condiţii de recunoaştere şi executare 

asupra cărora Republica Moldova a convenit cu România, cu mici deosebiri: lit. e) are următorul 

                                                           

111UNGUREANU Ov., JUGASTRU C.  Manual de drept internațional ..., p.231. 
112Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală încheiat 

la 13.12.1993, la Kiev, ratificat prin Legea de ratificare nr.261-XIII din 04.11.94, în vigoare din 24 aprilie 1995. 
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conţinut: ”hotărîrea  organului  unui  stat terţ faţă de aceleaşi  părţi  pe aceeaşi  cauză  n-a  fost 

încă recunoscută şi  executată  pe  teritoriul  acelei  părţi  contractante unde hotărîrea urmează a 

fi  recunoscută  şi  executată”. La lit.f) a articolului 49 a actului internaţional menţionat: ”la 

adoptarea hotărîrii a fost aplicată legislaţia conform  respectivului  tratat,  iar în cazul lipsei unei 

asemenea reglementări în tratat - în baza legislaţiei acelei părţi contractante pe teritoriul căreia 

urmează a fi recunoscută şi executată.„ 

Din prevederile C.P.C. al R.M., deasemenea, rezultă un număr identic de condiţii ce 

trebuie respectate în mod cumulativ pentru recunoaşterea şi pentru executării hotărîrilor 

judecătoreşti străine. Astfel, de importanţă majoră este: 

a) să existe un tratat internaţional la care ţara noastră este parte care prevede recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor străine sau să existe reciprocitate în ce priveşte efectele hotărîrilor străine 

între Republica Moldova şi statul instanţei care a pronunţat hotărîrea (art.467 alin.(1) C.P.C.); 

b) hotărîrea să fie irevocabilă şi executorie potrivit legii statului unde a fost pronunţată 

(art.471 alin.(1) lit.a) C.P.C.); 

c) să fie respectat dreptul la apărare. Nu va fi executată în ţara noastră o hotărîre 

judecătorească străină, dacă există probe că partea împotriva  căreia  este emisă hotărîrea a fost 

lipsită  de posibilitatea  prezentării  la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora 

examinării pricinii (art.471 alin.(1) lit.b) C.P.C.); 

d) hotărîrea să fie dată de o instanţă judecătorească competentă. În acest sens, instanţa 

judecătorească care a pronunţat hotărîrea trebuie să fie competentă, atît potrivit legii ţării sale, cît 

şi potrivit normelor noastre juridice în materie. Nu va putea fi executată în ţara noastră o hotărîre 

judecătorească străină pronunţată cu încălcarea competenţei exclusive a instanţelor judecătoreşti 

ale Republicii Moldova (art.471 alin.(1) lit.c) C.P.C.); 

e) să nu existe o hotărîre, chiar şi  nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti  a  Republicii 

Moldova emisă în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi 

temeiuri sau în procedura instanţei judecătoreşti a  Republicii Moldova se află în judecată o 

pricină în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri la 

data sesizării instanţei străine (art.471 alin.(1) lit.b) C.P.C.); 

f) hotărîrea judecătorească străină să nu contravină ordinii publice a Republicii Moldova 

(art.471 alin.(1) lit.e) C.P.C.); 

g) să nu fi expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre  executare silită şi 

cererea creditorului de repunere în acest termen să nu fi fost satisfăcută de judecata Republicii 

Moldova (art.471 alin.(1) lit.f) C.P.C.); 
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Art. 467 alin. (3) CPC stabileşte că  hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre 

executare silită în Republica Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, 

potrivit legii statului în care a fost pronunţată. Repunerea în termenul omis din motive întemeiate 

se poate face de instanţa judecătorească a Republicii Moldova în modul stabilit la art.116. 

Altfel, se calculează termenul de adresare în judecată pentru executarea silită a hotărîrilor 

judecătoreşti cînd se urmăresc plăţile periodice care îşi menţin valabilitatea în cursul întregii 

perioade de încasare a plăţilor (art.18 alin.(2) din Codul de executare). De exemplu, adresarea 

pentru încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii judecătoreşti 

străine cu privire la încasarea pensiei de întreţinere a copilului nu este limitată în termen de 3 ani. 

Persoana interesată în încasarea pensiei de întreţinere este în drept să urmărească pe teritoriul 

Republicii Moldova şi să obţină executarea hotărîrii pe parcursul întregii perioade de percepere a  

pensiei de întreţinere.
113

În cazul în care una dintre părţi sau ambele sunt cetăţeni ai Republicii 

Moldova, termenul de prescripţie se întrerupe şi prin executarea parţială a hotărîrii.
114

 

h) hotărîrea judecătorească străină să nu fie rezultatul unei fraude comise în procedura din 

străinătate (art.471 alin.(1) lit.g) C.P.C.). 

Nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile invocate mai sus constituie temei pentru 

instanţa de judecată competentă a Republicii Moldova de a refuza recunoaşterea şi încuviinţarea 

executării unei hotărîri judecătoreşti străine.  

Vis-a-vis de subiectul condiţiilor obligatorii pentru recunoaşterea şi executarea hotărîrilor 

judecătoreşti străine, ţinem să menţionăm că de către Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 

Moldova a fost înregistrat un caz practic. Astfel, prin încheierea Curţii de Apel Bender la 25 

octombrie 2010 a fostrecunoscută şi încuviinţată executarea silită în Republica Moldova a 

hotărîriiJudecătoriei raionului Sovietskii, or. Volgograd, Federaţia Rusă din 28 ianuarie 2010în 

pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de OAO„П.” împotriva lui M. T. 

privind încasareadatoriei formate în baza contractelor de fidejusiune, prin care de la M. T. a fost 

încasată în beneficiul OAO „П.” datoria creditorială şi taxa de stat. 

M. T. a depus cerere de recurs împotriva încheieriiprimei instanţe, cerînd repunerea în 

termen a recursului, admiterea recursului şicasarea încheierii primei instanţe cu emiterea unei noi 

încheieri de respingere acererii formulate de OAO „П.”. 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al C.S.J. la data de 16.03.2011 a examinat 

recursul declarat de M.T. şi a decis: se respinge recursul declarat de către M.T. şi se menţine 

                                                           

113COJUHARI Al. ș. a. Drept Procesual …, p.353. 
114 Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.6. 
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încheierea Curţii de Apel Bender din 25 octombrie 2010. În partea motivatorie a deciziei, 

instanţa a indicat că soluţia Curţii de Apel Bender de a recunoaşte efectele hotărîrii pronunţate 

înstrăinătate este legală şi întemeiată, atîta timp cît cele trei condiţii cumulativeprevăzute de art. 

468 CPC sunt întrunite şi exigenţele aliniatului ultim al textuluisus-menţionat au fost 

respectate.
115

 

Respectiv, analizînd cele menţionate de Curte, observăm că din contextul art.468 C.P.C. al 

R.M. se deduc trei condiţii cu respectare cumulativă.Acestea se rezumă în modul următor: 

1. Hotărîrirea judecătorească străină să nu fi fost executată benevol; 

2. Hotărîrea se va emite doar în baza cererii creditorului şi după examinarea procedurală 

respectivă; 

3. Executarea va avea loc doar în temeiul încuviinţării date de instanţa de judecată în 

circumscripţia căreia va avea loc executarea. 

C. Procedura sesizării instanţei competente de a recunoaşte şi a încuviinţa executarea 

hotărîrii judecătoreşti străine; 

Art.468 din C.P.C. al R.M., intitulat Cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti 

străine prevede că hotărîrea judecătorească străină care nu a fost executată benevol poate fi pusă 

în executare pe teritoriul Republicii Moldova, la cererea creditorului, în temeiul încuviinţării date 

de instanţa judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze executarea. Iar 

art.472 alin.(2) din C.P.C. al R.M., intitulat Recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine 

nesusceptibile de executare silită, stipulează că hotărîrea judecătorească străină nesusceptibilă de 

executare silită se recunoaşte fără procedură ulterioară dacă persoana interesată nu a înaintat 

obiecţii referitor la recunoaştere.  

Considerăm că este binevenit să ne referim la modificările suportate de C.P.C. al R.M., 

prin Legea nr.155 din 05.07.2012, mai cu seamă, la prevederile,art.472 alin.(2) din C.P.C. al 

R.M., care anterior reglementa competenţa Curţii de Apel de drept comun în vederea soluţionării 

cererii de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită. Astfel, 

în opinia noastră, respectiva modificare îngustează aria de competenţă a Curţilor de Apel de 

drept comun din Republica Moldova, excluzînd din gestiunea acestora examinarea cererilor de 

recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită, focusînd în acest 

mod, vizorul instanţei de apel asupra  cauzelor de o importanţă mai pregnantă .  

                                                           

115Decizia Curții Supreme de Justiție din 16.03.2011, dosarul nr.2r-111/11,  (vizitat la 11.03.2013) 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-111-11%20SA%20Promsveazibank%20vs%20Miheeva.pdf.,  

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-111-11%20SA%20Promsveazibank%20vs%20Miheeva.pdf
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Analizînd sub aspect comparativ prevederile enunţate supra, deducem că în cazul unei 

hotărîri judecătoreşti străine susceptibile de executare silită, cererea se depune la instanţa 

judecătorească în a cărei circumscripţie urmează să se efectueze executarea, iar în cazul unei 

hotărîri judecătoreşti străine nesusceptibile de executare silită, obiecţiile în legătură cu 

recunoaşterea se depun de către persoana interesate la instanţa judecătorească de la domiciliul 

sau sediul acesteia. 

În acest sens, este utilă precizarea că în cazul unei hotărîri judecătoreşti străine susceptibile 

de executare silită, dacă debitorul nu are domiciliu sau sediu în Republica Moldova ori 

domiciliul nu este cunoscut, hotărîrea se pune în executare la locul de aflare a bunurilor. 

I. Modalitatea de transmitere a cererii; 

Modalitatea de transmitere a cererii de recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti 

peste hotare depinde de instrumentul internaţional la care se face trimitere în această cerere.  

Prin urmare pot fi identificate trei practici de depunere a cererii privind recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor judecătoreşti străine, prevăzute în convenţiile bilaterale la care RM este 

parte.  

Prima modalitate poate fi observată în tratatele privind asistenţa juridică încheiate cu 

Azerbaidjan, Federaţia Rusă, Lituania şi Letonia. Potrivit acestor tratate cererea privind 

recunoaşterea şi executarea hotărîrii urmează a fi depusă la organul de justiţie care a examinat 

cauza în prima instanţă. Această instanţă, la rîndul său transmite cererea cu toate materialele 

anexate către autoritatea centrală, care în cazul RM este Ministerul Justiţiei. Ministerul Justiţiei 

examinează setul de materiale în partea ce ţine de corespunderea acestuia cu prevederile 

instrumentelor internaţionale în domeniu şi, după caz, îl transmite autorităţii centrale ale statului 

pe teritoriul căruia se pretinde executarea sau îl remite instanţei iniţiatoare pentru efectuarea 

rectificărilor ce se impun.  

A doua modalitate, este prevăzută de Convenţia C.S.I. din 1993 şi tratatele bilateral 

încheiate cu România şi Ucraina. Modalitatea în cauză presupune dreptul persoanei interesate de 

a adresa cererea atît instanţei care a pronunţat cauza în prima instanţă, cît şi instanţei de judecată 

străine, competentă de a se pronunţa asupra recunoaşterii şi executării hotărîrii. La fel, atragem 

atenţia asupra celor indicate în tratatele încheiate de către U.R.S.S. cu Republica Populară 

Ungară şi Republica Socialistă Cehoslovacă (Tratate puse în aplicare prin succesiune în 

raporturi între Republica Moldova şi Republica Cehă, precum şi Republica Moldova şi 

Republica Ungară), care prevăd posibilitatea depunerii cererii direct către instanţa competentă a 

statului străin, doar în cazul în care persoana respectivă îşi are domiciliul pe teritoriul acestuia. 



46 

Modalităţile indicate mai sus, presupun transmiterea obligatorie a cererilor prin intermediul 

autorităţilor centrale.  

A treia situaţie este specifică Acordului între Republica Moldova şi Republica Turcia 

privind asistenţa juridică în materia civilă, comercială şi penală, semnat la Ankara la 22 mai 

1996
116

 (în continuare, Acord MOLTUR). În baza acestui instrument cererea se adresează 

organului ce a pronunţat hotărîrea, care o transmite autorităţii centrale. Ministerul Justiţiei, în 

calitate de autoritate centrală, transmite această cerere, utilizînd calea diplomatică, autorităţii 

centrale a celeilalte Părţi, ultima expediind cererea organului nemijlocit competent asupra 

examinării admisibilităţii acesteia.  

În cazul în care executarea hotărîrii este solicitată în baza principiului de reciprocitate, fapt 

care presupune lipsa unui instrument la care sunt părţi ambele state, cererea este transmisă pe 

cale diplomatică, pentru a reduce riscul adresării unui organ nepotrivit.
117

 

Conform reglementărilor Convenţiei C.S.I. din 1993, cererea de  încuviinţare  a  executării  

silite  a  hotărîrii  se prezintă  în instanţa de judecată competentă a Părţii Contractante, unde 

urmează a fi executată hotărîrea. Ea poate fi depusă şi în instanţa de judecată, care a emis 

hotărîrea în cauza examinată în prima  instanţă.  

Încă în anul 1998 Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prin hotărîrea despre practica 

aplicăirii de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi a legilaţie privind recunoaşterea şi 

executarea hotărîrilor instnaţelor de judecată străine pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele 

în materie patrimonială şi nepatrimonială s-a expus asupra obligaţiei instanţei străine la care a 

fost depusă cererea de recunoaştere să transmită, prin intermediul Ministerului Justiţiei, în adresa 

instanţei judecătoreşti competente din străinătate şi a o deferi executării.
118

   

În acelaşi context, doctrinarii autohtoni Victor Băieşu şi Ion Căpăţînă afirmă că, de obicei, 

cererea de recunoaştere a unei hotărări judecătoreşti străine se depune de către persoana 

interesată la instanţa de judecată care a soluţionat litigiul în prima instaţă, ca mai apoi, cu 

concursul organelor competente, să fie transmisă instanţei de judecată a statului, în care urmează 

a avea loc recunoaşterea şi încuviinţarea executării.
119

  

                                                           

116 Acordul între Republica Moldova şi Republica Turcia cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi penală 

încheiat la  22.05.96, la Ankara, ratificat prin Legea de ratificare nr.1017-XIII din 03.12.96, în vigoare de la 23.02.2001. 
117 MARIAN Ana, MOLCEAN Alexandru, SCOBIALĂ-SÎRCU Diana, Ghid cu privire la cooperarea juridică internațională, 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf. 

(vizitat 25.01.2013) 
118 Hotărîrea Plenul Curții Supreme de Justiție nr.7 din 23.02.1998 despre practica aplicăirii de către instanțele judecătorești a 

unor prevederi a legilație privind reunoașterea și executarea hotărîrilor instnațelor de judecată străine pe teritoriul Republicii 

Moldova în cauzele în materie patrimonială și nepatrimonială, Revista Avocatul Poporului nr.8-9, 1998, p.9. 
119 BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I. Drept internațional ...,  p.253. 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf
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În vederea cofirmării celor sus-expuse, am apelat la practica judiciară din domeniu. Astfel, 

examinînd mai multe dosare din arhiva Curţii de Apel Chişinău, am ajuns la concluzia că cea 

mai răspîndită modalitate de tramsitere a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării este 

cea relatata dintîi, atunci cînd cererea se depune la instanţa care a emis hotărîrea în străinătate şi 

apoi prin intermediul Ministerului Justiţie, aceasta ajunge la instanţa competentă din Republica 

Moldova. Drept exemplu pot servi următoarele cauze: Dosarul nr.2-548/12 în baza căruia la 

12.10.2012 s-a dispus prin încheiere recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica 

Moldova a hotărîrii Judecătoriei Verhnedvinsck, reg. Vitebsc, Republica Belarus din 08.06.2012 

în cauza civilă a A.L. faţă de V.I.  cu privire la lipsirea de drepturi părinteşti, în partea încasării 

taxei de stat în folosul Republicii Beloruse;
120

 Dosarul nr.2-662/12 în baza căruia la 06.12.2012 

s-a dispus prin încheiere recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica Moldova a 

sentinţei penale a Judecătoriei Huşi, România nr.98 din 22.03.2010 în partea ce priveşte 

perceperea cheltuielilor de judecată de la S.Ş.;
121

 Dosarul nr.2-512/12 în baza căruia la 

19.12.2012 s-a dispus prin încheiere recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite în Republica 

Moldova a încheierii Tribunalului Vaslui Secţia Penală nr.242/89/2011 din 05.09.2011 în partea 

ce ţine de încasarea de la inculpatul R.A. domiciliat în mun. Chişinău a cheltuilelilor de judecată.
 

122
 

II. depunerea cererii, conţinutul şi anexele acesteia; 

Instanţa de judecată care a primit cererea de recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti 

străine, trebuie să verifice respectarea formei prevăzute pentru asemenea cereri şi a anexelor 

respective. De obicei, forma cererii este supusă legii locului unde urmează să fie recunoscută 

hotărîrea.
123

 

C.P.C. al R.M. face o referire în art.469 alin.(1) la informaţia ce trebuie să o conţină o 

cerere de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine: 

a) numele sau denumirea creditorului, precum şi al reprezentantului, dacă cererea se depune 

de acesta, domiciliul (reşedinţa) ori sediul; 

b) numele sau denumirea debitorului, domiciliul (reşedinţa) ori sediul; 

c) solicitarea încuviinţării executării silite a hotărîrii, termenul de la care se cere executarea 

hotărîrii.  

                                                           

120 Dosarul nr.2-548/12 din 12.10.2012, Arhiva Curții de Apel Chișinău. 
121 Dosarul nr.2-662/12 din 06.12.2012, Arhiva Curții de Apel Chișinău. 
122 Dosarul nr.2-512/12 din 19.12.2012, Arhiva Curții de Apel Chișinău. 
123 BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I.  Drept internațional ..., p.253. 
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Privitor la lit.c) Plenul C.S.J. face o concretizare oportună: ”în caz că hotărîrea a fost 

executată pe teritoriul unui alt stat parţial, urmează a fi indicat cuantumul executării hotărîrii” – 

precizarea respectivă devine utilă anume prin faptul că anticipează litigiile ce pot apărea în 

legătură cu mărimea şi valoarea obligaţiei ce urmează a fi executată de debitor pe teritoriul 

Republicii Moldova.
124

 Merită de menţionat că Decretul U.R.S.S. în art.3 conţine aceeaşi cerinţă 

de concretizare asupra cuantumului şi termenului oferit executării parţiale. 

În contestul celor expuse mai sus, considerăm că devine imperios a prvedea în conţinutul  

normei stabilite la art. art.469 alin.(1) lit. c) C.P.C., şi cuantumul executării, în caz de executare 

parţială pe teritoriul unui alt stat a respective hotărîri. În acelşi timp, deşi legea nu specifică, ne 

pronunţăm pentru înserarea printre cerinţele legale faţă de conţinutul unei hotărîri judecătoreşti 

străine a denumirii instanţei solicitate. Astfel, art.469 alin.(1) lit.a
1
)  - denumirea instanţei 

solicitate. 

Doctrinarii ruşi C.N. Ivanova şi M.S. Cameneţcaia subliniează cu predilecţie importanţa 

respectării cerinţelor legale înaintate faţă de forma şi conţinutul cererii de recunoaştere şi 

executare a hotărîrii judecătoreşti străine, precum şi utilizarea a unei din cele două modalităţi 

legal propuse pentru depunerea cererilor respective.
125

  

La întocmirea cererii de recunoaştere şi executare a hotărîrii străine pe teritoriul RM  sau a 

unei hotărîri naţionale pe teritoriul altui stat, urmează să se ţină cont şi de prevederile tratatelor 

bilaterale (dacă asemenea există) sau multilaterale, dacă ambele ţări sunt părţi la ele. În principiu, 

subliniem faptul că instrumentele internaţionale în domeniu, la care RM este parte, nu se referă 

expres la careva condiţii sau elemente obligatorii pe care cererea trebuie să le întrunească. În 

acelaşi timp, unele tratate bilaterale (încheiate cu Lituania, Letonia, Federaţia Rusă, Azerbaidjan, 

precum şi tratatul încheiat între U.R.S.S. şi Republica Socialistă Cehoslovacă) stabilesc că 

conţinutul cererii de recunoaştere şi executare a hotărîrii este determinat de legislaţia statului pe 

teritoriul căruia se pretinde executarea.
126

 

Astfel, pentru formarea unei imagini practice juste şi sigure a unei cereri privind 

recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine, propunem consultarea anexei  nr.1 a 

prezentei teze de licenţă, care conţine un model de cerere propus de marii magistraţi autohtoni: 

Mihai Poalelungi, Vasile Pascari, Vera Macinskaia, Dumitru Visterniceanu, Nicolae Clima, 

                                                           

124 Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.5. 
125 ИВАНОВА К.Н., КАМЕНЕЦКАЯ М.С., Гражданский процесс, Москва: изд. Дашков и К, 2002, с. 161. 
126 MARIAN Ana, MOLCEAN Al., SCOBIALĂ-SÎRCU D. Ghid cu privire la cooperarea ..., 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf.  

(vizitat 25.01.2013) 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf
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Anastasia Pascari, Svetlana Novac, în cadrul Manualului ”Ghidul cetăţeanului. Procedură 

civilă.”
127

 

În acelaşi timp, privitor la anexele cererii respective, C.P.C. al Republica Moldova prescrie 

că la cerere se anexează actele stipulate de tratatul internaţional la care Republica Moldova este 

parte. Dacă în tratatul internaţional nu se indică astfel de acte, la cerere se anexează: 

a) copia de pe hotărîrea judecătorească străină, încuviinţarea executării căreia se cere, 

legalizată de judecată în modul stabilit; 

b) actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine, conform 

legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din hotărîre; 

c) actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată 

legal, nu a participat la proces;  

d) actul care confirmă  executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respective. 

Considerăm că în raport cu lit.d) alin.(3) art.469 C.P.C. al R.M. se înregistrează o carenţă 

legislativă. Nu este raţional să se solicite reclamantului să anexeze la cerere un act care ar 

confirma executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv, întrucît aceasta ar 

însemna dubla executare. Deci, corect ar fi să solictăm reclamantului să anexeze actul care va  

confirma executarea parţială a hotărîrii la momentul transmiterii acesteia.  

Magistraţii C.S.J. propun pentru lit.d) următorul conţinut: ”în caz că hotărîrea a fost 

executată parţial, actul ce confirmă executarea parţială şi cuantumul executării”.
128

 Specialiştii în 

domeniul cooperării juridice internaţionale ai Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova 

consideră că prevederea stipulată la lit.d) alin.(3) art.469 C.P.C. al R.M. trebuie interpretată în 

sensul actului care confirmă gradul de executare a hotărîrii pe teritoriul statului unde a fost 

pronunţată hotărîrea.
129

 

Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică 

şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală din 26.10.2004
130

, (în continuare, 

Tratat MOLDAZER) art.52 alin.(1) stabileşte necesitatea anexării la cererea de recunoaştere şi 

executare a unei adeverinţe cu privire la executarea ei, dacă hotărîrea a fost executată mai înainte 

pe teritoriul părţii contractante. 

                                                           

127 POALELUNGI M., ș.a., Ghidul cetățeanului. Procedură civilă, Chișinău: ed. Cartier juridic, 2008, p.354. 
128 Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova nr.6 din 2010, p.5. 
129 MARIAN Ana, MOLCEAN Al., SCOBIALĂ-SÎRCU D. Ghid cu privire la cooperarea ..., 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf (vizitat 

25.01.2013) 
130

 Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală încheiat la 26.10.2004, la Bacu, ratificat prin Legea de ratificare nr.33-XVI din 14.04.2005, în vigoare 

de la12.02.2005. 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf
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În acest context, se înscrie cauza examinată de Curtea de Apel Cahul, care la 27.12.2006 a 

dispus a recunoaşte şi a încuviinţa executarea silită în Republica Moldova a sentinţei Judecătoriei 

or. Nelidov, reg. Tveri, Federaţia Rusă, din 13.09.2000, în partea încasării pagubei morale în 

mărime de 50 000 ruble de la M.L. în beneficial lui L.N., în pofida faptului că sentinţa era déjà 

parţial executată pe teritoriul F.R., în sumă de 575 ruble, restanţa fiind de 4025 ruble. La 

emiterea încheierii, instanţa judecătorească a indicat pentru executare suma iniţială, iar faptul că 

suma datorată a fost parţial încasată nu s-a luat în consideraţie.
131

 

În acelaşi timp, este necesar de menţionat diferenţa de acte ce trebuie prezentate în cazul în 

care este cerută recunoaşterea hotărîrilor judecătoreşti străine pentru care nu se cere procedură 

ulterioară. Aşadar, se întocmeşte un dosar cu o scrisoare de însoţire din partea Ministerului 

Justiţiei care conţine: 

 demersul persoanei; 

 copia de pe hotărîrea judecătorească străină. 

Referitor la anexele ce trebuie să însoţească o cerere privind recunoaşterea şi executarea 

hotărîrii judecătoreşti străine, Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a înregistrat un 

precedent. Astfel, prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06.04.2012, s-a refuzat cererea 

L.C. privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul Republicii Moldova a 

hotărîrii Judecătoriei raionului Goloseevsk, or. Kiev, Ucraina din 15.02.2011, prin care a fost 

recunoscut vinovat şoferul automobilului „V.”, şi s-a dispus încasarea prejudiciului cauzat. 

Invocînd netemeinicia încheierii enunţate, recurenta L.C. la data de 21.06.2012, în termen 

legal, a declarat recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea încheierii primei instanţe din 

06.04.2012, rejudecarea cauzei, cu emiterea unei noi hotărîri, prin care cererea să fie admisă.  

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al C.S.J., la data de 10.10.2012, a examinat 

recursul declarat de L.C. şi a decis: se admite recursul declarat de L.C., se casează integral 

încheierea Curţii de Apel Chişinău din 06 aprilie 2012, se recunoaşte şi se încuviinţează 

executarea silită, pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei raionului Goloseevsk, 

or. Kiev, Ucraina din 15 februarie 2011. 

În partea motivatorie a deciziei, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al 

C.S.J. reţine că cererea L.C. este întemeiată, iar prima instanţă, nestabilind toate circumstanţele 

pricinii, în consecinţă, aplicînd eronat normele de drept material, incorect s-a pronunţat în 

favoarea refuzului recunoaşterii şi executării hotărîrii judecătoreşti străine, invocînd că lipsesc 

                                                           

131 Revista privind practica aplicării de către instanțele judecătoreștinaționale a unor prevederi a legislației referitoare la 

recunoașterea și executarea hotărîrilor instanțelor judecătorești străie pe teritoriul Republicii Moldova., Buletinul Curții 

Supreme de Justiție nr.8 din 2007, p.13. 
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următoarele acte: actul oficial care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine, 

actul care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a fost înştiinţată legal, nu a 

participat la proces, actul care confirmă executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului 

respectiv, precum că restul actelor ce au fost prezentate de către reclamantă, nu sînt însoţite de 

traducerea oficială în limba de stat. Or, reţine instanţa, la caz, în conformitate cu prevederile 

art.471 C.P.C. al R.M., nu s-au constatat temeiuri de refuz privind încuviinţarea executării silite a 

hotărîrii judecătoreşti străine.
132

 Astfel, considerăm că dacă întradevăr ar fi lipsă actele sus-

idetificate de Curtea de Apel Chişinău, acest fapt ar putea genera doar o încheiere de a nu da curs 

cererii, cu un termen pentru înlăturarea neajunsurilor, - situaţie reglementată de prevederile 

generale ale C.P.C. al Republici Moldova şi anume art.171. 

În vederea asigurării unei unicităţi, precum şi în scopul prevenirii oricăror posibile 

divergenţe ce pot apărea în legătură cu forma şi conţinutul demersului şi certificatelor ce 

urmează a fi prezentate de creditor instanţei competente, Direcţia Cooperare Juridică 

Internaţională dispune de modelele actelor în cauză, iar noi le propunem ca anexă la lucrarea 

respectivă, după cum urmează: 

 anexa nr.2 – demers privind recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine în 

Republica Moldova (vezi pag.100); 

 anexa nr.3 – certificat care confirmă că partea împotriva căreia s-a emis hotărîrea, deşi a 

fost înştiinţată legal, nu a participat la process (vezi pag.100); 

 anexa nr.4 – certificat care confirmă rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti străine, 

conform legii statului în care s-a emis, dacă faptul acesta nu rezultă din hotărîre (vezi pag.101); 

 anexa nr.5 – certificat care confirmă  neexecutarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul 

Republicii Moldova (vezi pag.101). 

D. Procedura de examinare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării 

hotărîrii judecătoreşti străine;  

Tratatele bi- şi multilaterale, la care Republica Moldova este parte, conţin doar 

reglementări generale referitoare la procedura de examinare a cererilor, cum ar fi: tipul 

hotărîrilor pasibile de recunoaştere şi executare, tipul hotărîrilor care se execută fără procedură 

specială, cazurile în care se poate refuza recunoaşterea şi executare ş.a.
133

 

                                                           

132 Decizia Curții Supreme de Justiție din 10.10.2012, dosar nr.2r-585/12, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-585-12%20Colesnic%20vs%20SRL%20Van-

Valina%20Trans.pdf.  (11.03.2013) 
133 MARIAN Ana, MOLCEAN Al., SCOBIALĂ-SÎRCU D. Ghid cu privire la cooperarea ..., 

http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf  

(vizitat 25.01.2013) 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-585-12%20Colesnic%20vs%20SRL%20Van-Valina%20Trans.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-585-12%20Colesnic%20vs%20SRL%20Van-Valina%20Trans.pdf
http://justice.gov.md/file/Directia%20rela%C5%A3ii%20interna%C5%A3ionale%20/GHID_FINAL_ROM.pdf
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Doctrinarul rus M.S. Şacarean susţine că pentru recunoaşterea şi executarea unei hotărîri 

judecătoreşti străine pe teritoriul Federaţiei Ruse, pentru început, trebuie de stabilit dacă 

respectiva hotărîre face parte din cercul hotărîrilor supuse procedurii de recunoaştere şi 

executare.
134

   

În continuare, pentru a institui o claritate din punct de vedere a procedurii de examinare a 

cererii de încuviinţare a executării hotărîrilor judecătoreşti străine susceptibile de executare silită 

vis-a-vis de procedura de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti străine nesusceptibile de 

executare silită, vom analiza respectivele aspecte separat. 

Astfel, la prima vedere, se desprinde caracterul necontencios şi necontradictoriu al 

procedurii de încuviinţare a executării hotărîrilor judecătoreşti străine din reglementările C.P.C. 

al R.M. şi anume, art.470 alin.(1) stipulează că cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti 

străine se examinează în şedinţă de judecată, cu înştiinţarea legală a debitorului despre locul, 

data şi ora  examinării, alin.(3) al aceluiaşi articol prevede că instanţa judecătorească, după ce 

ascultă explicaţiile debitorului şi examinează probele prezentate, pronunţă o încheiere de 

încuviinţare a executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine sau de refuz al autorizării executării 

– prevederi din care deducem că citarea în şedinţa de judecată a creditorului nu este obligatorie, 

ci se lasă la discreţia instanţei de judecată. 

Analizînd tangenţial legislaţia română la acest capitol, observăm că ultima cere în mod 

obligatoriu prezenţa reclamantului (art.1101 alin.(1) al C.P.C. al României ”Cererea de 

încuviinţare a executării se soluţionează prin hotărîre, după citarea părţilor”). Astfel, în 

România, procedura exequaturului este o procedură contencioasă. Cererea de exequatur se face 

de către partea interesată, la care înafara actelor cerute pentru recunoaşterea judiciară se vor ataşa 

şi dovada caracterului executoriu al hotărîrii, care este eliberată de instanţa străină.
135

 

Corespunzător, în literatura de specialitate s-a menţionat că, întrucît dezbaterile cererii de 

încuviinţare a executării hotărîrilor judecătoreşti străine au loc în şedinţă publică, creditorul este 

în drept să se prezinte în şedinţă şi să-şi expună argumentele şi motivele demersului înaintat 

pentru ca instanţa să le ia în  consideraţie, fapt ce ar corespunde principiului contradictorialităţii 

şi egalităţii părţilor în procedura civilă. Dacă e să apelăm la interpretările oferite de Prezidiul 

C.S.J. a Federaţiei Ruse, acesta constată că dispoziţiile art.410, 411 ale C.P.C. Federaţiei Ruse 

(respectiv art.470-471 C.P.C. al R.M.), nu pot fi interpretate astfel încît să fie exclusă obligaţia 

instanţei de a aduce la cunoştinţa creditorului data şi locul şedinţei de judecată, întrucît judecata 
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trebuie să respecte principiul egalităţii părţilor în proces care este legalizată în tratatele 

internaţionale şi legislaţia Federaţiei Ruse.
136

 

În vederea sintetizării celor expuse-supra, ţinem să menţionăm că prezentarea în faţa 

instanţei de judecată la examinarea cauzei doar a pîrîtului ar fi una raţională în sensul excluderii 

unor chletuieli suplimentare pentru reclamant legate de deplasarea acestuia în statul care judecă 

cererea de recunoaştere, întrucît reclamantul îşi expune din start poziţia prin cererea înaintată şi 

setul de acte necesare anexate.  Totodată, ţinem să menţionăm că prezenţa în faţa instanţei de 

judecată la examinarea cauzei doar a unei părţi contravine principiului contradictorialităţi, în 

sensul anihilării constantei de egalitate a părţilor. Respecarea principiului contradictorialităţii 

este indispensabilă procesului civil, motiv din care considerăm oportună şi paticiparea 

reclamantului la examinarea cererii  de către instanţa de judecată. 

Cu referire la procedura de examinare a cererii de încuviinţare a executării silite, 

doctrinarii susţin că în cazul cînd cererea şi anexele sale corespund formei legii statului în care se 

invocă executarea, instanţa de judecată primeşte spre soluţionare cererea, numeşte data 

soluţionării şi citează în instanţă părţile pentru o dată prestabilită. Citarea părţilor se face în 

scopul determinării refuzului de a recunoaşte şi a executa benevol obligaţia ce rezultă din 

dispozitivul hotărîrii judecătoreşti străine. În acelaşi timp, neprezentarea părţii, care a înaintat 

cererea de recunoaştere, nu este motiv de amînare a soluţionării cererii, scoaterii ei de pe rol, sau, 

cu atît mai mult, al refuzului de încuviinţare a executării silite.
137

 

Conform unor modificări la acest capitol din C.P.C. al R.M., instanţa judecătorească care 

examinează cererea de recunoaştere (corect - de încuviinţare a executării) a hotărîrii 

judecătoreşti străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul 

Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie 

financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente. Prezenţa 

reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţa de 

judecată în cadrul căreia se examinează cererea respectivă  este obligatorie. Lipsa 

reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei, legal citaţi, 

nu împiedică examinarea cauzei. 

Respectiva modificare o apreciem ca una nechibzuită, deoarece legiuitorul nu este uniform 

în exprimare, întrucît la început se declară că prezenţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, 

după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţă este obligatoie, pentru ca în continuare să se 
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afirme că ”lipsa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a 

Moldovei, legal citaţi, nu împiedică examinarea cauzei”. 

Modificarea în cauză a constituit temei de sesizare a Curţii Constituţionale în vederea 

determinării constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii alin.(1
1
) art.470 C.P.C. al R.M.. Autorul 

sesizării consideră că stabilirea unei proceduri prealabile obligatorii pentru justiţiabil anterior 

adresării în instanţa de judecată constituie o limitare a accesului liber la justiţie, iar informarea 

Ministerului Justiţiei şi a Băncii Naţionale a Moldovei de către instanţa de judecată despre 

examinarea unei cereri de recunoaştere a unei hotarâri judecătoreşti străine în cazul în care este 

vizată o instituţie financiară constituie o violare a principiului independenţei judecătorilor. 

Curtea reţine că instanţa judecătorească poate, după caz, din oficiu să introducă în proces 

autoritatea publică competentă pentru a depune concluzii asupra pricinii în curs de examinare. În 

aceaşi timp, Curtea consideră că norma cuprinsă la art. 470 alin.(1
1
) CPC constituie o normă de 

oportunitate de natură să contribuie la asigurarea securităţii raporturilor juridice în cazul în care 

este vizată o instituţie financiară, iar participarea acestor entităţi prin depunerea unor concluzii 

este de natură să permită judecătorului să elucideze toate aspectele relevante în vederea 

soluţionării juste a cauzei – fapt pentru care Curtea a sistat procesul în această parte a sesizării. 

În şedinţa de judecată urmează a fi verificate îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege 

pentru încuviinţarea executării şi lipsa temeiurilor de refuz. Instanţa de judecată nu este în drept 

să procedeze la examinarea în fond a hotărîrii judecătoreşti străine şi nici la modificarea ei.
138

 

Precum şi aceasta din urmă nu poate obiecta că, potrivit opiniei sale, ar fi fost preferabilă o altă 

soluţie decît acea dată litigiului în străinătate. Per a fortiori, este interzis a se administra, în 

cadrul unei proceduri de exequator, probe suplimentare, privind situaţia litigioasă. Nici un 

control nu este îngăduit cît priveşte interpretarea dată de judecătorul străin faptelor procesului 

sau valorii lor juridice.
139

 

Aceiaşi idee este centrată şi în Convenţia C.S.I. din 1993 care reglementează că instanţa de 

judecată, care examinează cererile de recunoaştere şi de  încuviinţare  a  executării  silite a  

hotărîrii,  se  limitează  la stabilirea   faptului  respectării  condiţiilor  prevăzute  de  prezenta 

convenţie.  În caz dacă condiţiile au fost  respectate, instanţa de judecată emite hotărîrea privind 

executarea silită. 

Cu toate că art.470 alin.(6) C.P.C. al R.M.  stipulează expres că sub rezerva verificării 

condiţiilor prevăzute de lege pentru încuviinţarea executării hotărtrilor judecătoreşti străine, 
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instanţele judecătoreşti naţionale nu pot proceda la examinarea fondului şi nici la modificarea 

acestora, totuşi, unele dispozitive ale încheierilor  pronunţate conţin concluzii despre fondului 

cauzei. 

Curtea de Apel Cahul, în dispozitivul încheierii cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea 

executării hotîrîrii judecătoriei sect. nr.8 or.Langhepas, reg.Tiumeni, F.R, referindu-se la partajul 

averii între I.B. şi V.B., a indicat: ”De recunoscut spre executare hotărîrea Judecătoriei 

Langhepas. reg.Tiumeni, din 16.12.2004. De partajat ap.nr.41 din casa nr.23. str.31 August. 

or.Cahul, Republica Moldova, atribuindu-le cîte 
1/

2 cotă-parte din averea comună din devălmăşie 

lui I.B. şi V.B.”
140

 

În dreptul francez, jurisprudenţa decide constant, începînd cu anul 1955, că dreptul de 

revizuire în fond a hotărîrii străine nu există, dacă nu este expus printr-un text expres. Alta este 

soluţia dreptului belgian, în absenţa  unor rezolvări diferite în cadrul convenţiilor internaţionale 

aplicabile. […] judecătorul belgian poate omologa, în tot sau în parte, hotărîrea belgiană sau 

poate refuza omologarea, fără însă a substitui voinţa sa voinţei judecătorului străin. În literatura 

belgiană de specialitate se recunoaşte că dreptul reexaminării în fond a procesului judecat în 

străinătate este contrar exigenţelor cooperării judiciare internaţionale. Un control atît de întins 

este, de altfel, dificil, chiar imposibil şi apare adesea a fi superficial.
141

 

Analizînd procedura de examinare a cererii de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine 

este utilă precizarea că contextul art.470 C.P.C. al R.M. nu este uniform terminologic: persoana 

interesată se adresează cu cerere de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine, dar instanţa prin 

încheiere decide asupra recunoaşterii şi încuviinţării executării silite sau refuză în încuviinţarea 

executării silite. Propunerea noastră de lege ferenda este ca privitor la hotărîrile susceptibile de 

executare silită să se depună cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite. 

Analizînd prevederile autohtone menţionăm că conform legislaţiei Republicii Moldova, 

judecarea cererii se face conform regulilor de procedură la examinarea cauzelor civile în primă 

instanţă. 

Decizia instanţei de judecată despre încuviinţarea executării hotărîrii judecătoreşti străine 

sau refuzul acesteia ia forma unei hotărîri judecătoreşti, deşi poartă denumitea de încheiere, care 

în mod obligatoriu trebuie să conţină o motivare a admiterii executării silite sau a refuzului 

pentru eliberarea exequaturului pentru hotărîrea străină.
142
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Partea motivatorie a hotărîrii nu poate cuprinde alte motive şi temeiuri decît cele indicate 

în legea statului pe teritoriul căruia se invocă forţa executorie a hotărîrii judecătoreşti străine sau 

cele indicate în tratatul internaţional.
143

 

În mod obişnuit, hotărîrea instanţei de judecată prin care s-a încuviinţat executarea hotărîrii 

judecătoreşti străine este definitivă din momentul pronunţării, dar pasibilă de atac cu recurs în 

instanţa superioară în termenul prevăzut pentru asemenea cale de atac de către legea statului în 

care se invocă recunoaşterea.
144

 

Analizînd tangenţial prevederile alin.(3) art.470 şi alin.(5) art.472 C.P.C. al R.M., 

remarcăm că instanţa judecătorească, după ce desfăşoară etapa dezbaterilor judiciare, pronunţă o 

încheiere. 

Prevederile menţionate, după cum arată practica judiciară, nu în toate cazurile se respectă 

şi instanţele judecătoreşti în loc de încheiere, pronunţă hotărîre sau decizie.
145

 

Cu referire la procedura de examinare a cererilor de recunoaştere a hotărîrilor judecătoreşti 

străine nesusceptibile de executare silită, putem afirma că procesul de judecată are loc într-o 

formă mai simplificată. Astfel, de cele mai deseori se recunoaşte fără vreo procedură ulterioară, 

fără a antrena părţile într-un proces contradictoriu judiciar. Însă există o singură condiţie: 

neînaintarea de obiecţii de către persoana interesată în termen de o lună după ce a luat cunoştinţă 

de hotărîrea judecătorească străină. Corespunzător, dacă obiecţiile sunt înaintate cu respectarea 

condiţiei sus-indicate, devine obligatoriu de urmat procedura de recunoaştere cu antrenarea 

instanţei de judecată, care se va desfăşura după aceleaşi principii (se examinează în şedinţă 

publică, nu se judecă fondul, se citează legal debitorul, se examinează probele prezentate, 

examinarea se finisează cu emiterea unei încheieri).  

I.V. Drobeazkina în lucrarea sa încearcă să răspundă la întrebarea: ”este raţonal să legăm 

recunoaşterea hotărîrii străine cu obiecţiile aduse de partea interesată?”. Autoarea susţine că 

obiecţiile părţii interesate devin non-valoare, dacă nu este temei prevăzut legal (de convenţiile 

internaţionale, de tratatele bilaterale, de legislaţia internă a statului în care se solicită 

recunoaşterea) pentru a da refuz în recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine.
146

 

În conformitate cu C.P.C. aL României, în partea aplicabilă raporturilor de recunoaştere a 

hotărîrilor judecătoreşti străine, există două modalităţi procedurale prin care se poate soluţiona o 

cerere de recunoaştere a hotărîrii străine: pe calea principală – cererea este rezolvată de către 
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tribunalul în circumscripţia căruia îşi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoaşterea 

hotărîrii străine; pe calea incidentală (recunoaştere judiciară indirectă) – cererea poate fi adresată 

instanţei sesizate cu alt proces, în cadrul căruia se ridică excepţia puterii lucrului judecat 

întemeiată pe hotărîrea străină. 

Legislaţia rusă nu se pronuţă referitor la posibilitatea utilizării sesizării pe cale principală 

sau pe cale incidentală. 

Consultînd prevederile procesual-civile autohtone în vigoare cu element de extraneitate 

remarcăm că acestea reglementează recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti străine doar pe cale 

principală, ce are loc prin intentarea unei cereri de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine. 

Însă legiuitorul a omis să se refere şi la recunoaşterea pe cale incidentală. Or, aceasta are 

fundament existenţial real şi practic. 

De exemplu, soţia, cetăţeancă a Republicii Moldova s-a adresat în instanţa de judecată a 

Republicii Moldova cu o cerere privind declararea nulităţii căsătoriei sale încheiate pe teritoriul 

Republicii Moldova cu un cetăţean al Italiei, pe motivul de bigamie, deoarece acesta anterior 

înregistra-se deja o căsătorie în Italia. Soţul-pîrît se apără prin invocarea hotărîrii de divorţ 

străine prin care s-a desfăcut căsătoria sa anterioară. În respectiva situaţie, instanţa urmează pe 

cale incidentală să examineze valabilitatea hotărîrii de divorţ străine. 

În legătură cu cele expuse-supra, propunem ca textul art.468 C.P.C. al R.M. să fie 

completat cu un nou aliniat cu următorul conţinut: ”Cererea de recunoaşterea se rezolvă pe cale 

incidentală de către instanţa sesizată cu un alt proces avînd un alt obiect, în cadrul căruia se 

ridică excepţia de lucru judecat, întemeiată pe hotărîrea străină.”. 

În continuare, se ridică un semn de întrebare vis-a-vis de  lipsa de motivare a unor hotărîri 

pronunţate în străinătate. Astfel, conform art.241 alin.(5) C.P.C. al R.M. se indică faptul că o 

parte a hotărîrii o constiuie motivarea. Însă există, spre exemplu, tribunalele din statele de 

common law, care nu au obligaţia de a-şi motiva hotărîrea; judecătorii obişnuiesc să explice 

verbal soluţia pronunţată, fără ca motivele expuse să facă parte integrantă a hotărîrii. Aşadar, 

suntem total pentru soluţia intermediară propusă de doctrinarul autohton, Violeta Cojocaru, care 

se dezvoltă astfel: dacă în legislaţia ţării de origine se permite nemotivarea hotărîrii, asemenea 

hotărîri ar putea fi recunoscute în cazul în care instanţa de exequatur este în măsură să verifice 

conformitatea ei cu ordinea publică proprie. Raţionamentul acestei soluţii se bazează pe faptul că 

judecătorul din Republica Moldova nu poate înlătura de la aplicare sistemul common law şi nu 

este în drept să verifice fondul hotărîrii.
147
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Un alt aspect este că partea motivatorie atît a hotărîrii de recunoaştere, cît şi a celei de 

încuviinţare a executării nu poate cuprinde alte motive şi temeiuri decît cele indicate în legea 

statului pe teritoriul căruia se invocă recunoaşterea sau încuviinţarea executării sau cele indicate 

în tratatul internaţional. 

În vederea concluzionării secţiunii respective, propunem spre examinare nişte date 

statistice culese în luna martie a anului curent. 

Din conţinutul datelor statistice oferite de Curtea de Apel Bălţi, referitor la dosarele cu 

obiectul recunoaşterii şi încuviinţării executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine, rezultă 

următoarea situaţie: în anul 2010 au fost examinate 26 de cauze, în anul 2011 – 35 cauze, în anul 

2012 – 43 cauze. 

La solictarea noastră nr.4300 din 22.04.2013, Curtea de Apel Chişinău informează că 

pentru anul 2010, totalul de dosare parvenite în această perioadă este de 37 cauze, dintre care 

examinate cu pronunţarea hotărîrii sunt 31 cauze; pentru anul 2011, totalul de dosare – 84 cauze, 

70 – examinate; pentru anul 2012, totalul de dosare – 91 cauze, 86 – examinate. 

În continuare, numărul total de cereri, care a fost examinat de Ministerului Justiţiei al 

Republicii Moldova în 2012 este de 220, - informează  Direcţia Cooperare juridică 

internaţională.  

E. Procedura postexaminare a cererii de recunoaştere şi încuviinţare a executării silite 

a hotărîrii judecătoreşti străine 

În legătură cu hotărîrea judecătorească străină cu caracter executoriu, doctrina şi legislaţia 

procesual-civilă în vigoare stabileşte că în urma examinării cererii de încuviinţare a executării, 

instanţa de judecată adoptă o încheiere în conformitate cu art.270 C.P.C. al R.M., prin care 

admite executarea silită a hotărîrilor judecătoreşti străine ori respinge cererea creditorului 

(art.470 alin.(3) C.P.C.). Încheierea instanţei de judecată poate fi atacată în instanţa ierarhic 

superioară de către persoana interesată (creditor, debitor) în ordinea şi termenele prevăzute de 

art.424 şi art.471 C.P.C.. În cazul cînd se cere obţinerea exequaturului şi aceasta este 

încuviinţată, dispozitivul hotărîrii judecătoreşti trebuie să conţină şi un ordin de eliberare a 

titlului executoriu sau a altui act corespunzător, adresat organelor de executare silită.
148

 În 

temeiul hotărîrii judecătoreşti străine şi încheieri de încuviinţare a executării silite a hotărîrii 

rămase definitive se eliberează titlu executoriu care se expediază instanţei de la locul de 

executare a hotărîrii judecătoreşti străine (art.470 alin.(7) C.P.C.). În cazul în care hotărîrea 

judecătorească străină conţine soluţii asupra mai multor pretenţii disociabile, încuviinţarea 
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executării lor poate fi acordată separat (art.470 alin.(4) C.P.C.). Copia încheierii urmează a fi 

trimisă creditorului sau reprezentantului lui, iar în cazul în care a fost examinat în absenţa 

debitorului, şi acestuia în termen de 3 zile de la momentul adoptării ei.
149

 

În continuare, referitor la hotărîrile cu caracter executoriu doctrinarul autohton Valeriu 

Babără afirmă că în Republica Moldova nu se va încuviinţa executarea unei hotărîri judeătoreşti 

străine, decît dacă nu se încalcă normele de competenţă exclusivă în dreptul internaţional privat. 

În această situaţie, hotărîrea judecătorească este supusă, din punct de vedere al dreptului 

internaţional privat, unei duble verificări: 

 Respectarea competenţei în dreptul internaţional privat al ţării în care a fost pronunţată 

hotărîrea judecătorească; 

 Respectarea competenţei exclusive în dreptul internaţional privat al ţării unde se cere 

executarea hotărîrii judecătoreşti străine (în această situaţie este vorba despre competenţa 

exclusivă după dreptul internaţional privat al Republicii Moldova, deoarece aici se cere 

executarea hotărîrii judecătoreşti străine).
150

 

În ceea ce ţine de procedura postexaminare a cererii de recunoaştere a hotărîrii 

judecătoreşti străine care se recunoaşte fără procedură ulterioară, C.P.C. al R.M. reglementează 

că după ce instanţa judecătorească pronunţă o încheiere de recunoaştere sau de refuz în 

recunoaştere, copia de pe respective se expediază, în termen de 5 zile de la pronunţare, persoanei 

la a cărei cerere a fost emisă hotărîrea judecătorească străină ori reprezentatntului ei, precum şi 

persoanei care a înaintat obiecţii împotriva recunoaşterii hotărîrii judecătoreşti străine. Încheierea 

poate fi atacată în instanţa ierarhic superioară în ordinea şi în termenele stabilite de legislaţia în 

vigoare.   

F. Temeiurile de refuz în recunoaştere şi executare a hotărîrii judecătoreşti străine; 

Pentru obţinerea recunoaşterii sau a exequaturului unei hotărîri judecătoreşti străine, 

aceasta trebuie să corespundă condiţiilor stabilite de legea statului în care urmează să fie 

executată hotărîrea, care sunt diferite de la un stat la altul. Condiţiile respective, de regulă, se 

materializează în legislaţie sub forma unor temeiuri de refuz în recunoaştere sau executare a 

hotărîrii judecătoreşti străine, iar întrunirea măcar a unui temei oferă drept instanţei judecătoreşti 

sesizate de a refuza recunoaşterea sau încuviinţarea executării. 

Astfel, în legislaţia procesual-civilă a Republciii Moldova condiţiile care trebuie 

îndeplinite pentru executarea hotărîrilor judecătoreşti străine în Repulbica Moldova rezultă 

                                                           

149 Buletinul C.S.J. al Republicii Moldova, 2010, nr.6,  p.6. 
150 BABĂRĂ Valeriu, Unele aspecte ale conflictelor de jurisdicții analizate prin prisma dreptului internațional privat al 

Republicii Moldova, Avocatul Poporului nr.2/2006, p.4. 
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implicit din enumerarea cazurilor în care recunoaşterea şi executarea pot fi refuzate, stabilite de 

art.471 alin.(1) din C.P.C. al R.M.. 

Reglementările de domeniu formulate în convenţiile internaţionale la care Republica 

Moldova este parte, cele formulate în tratatele bilaterale şi legislaţia internă procesual-civilă 

autohtonă, interzic, în mod imperativ, instanţei sesizate cu cerere de recunoaştere şi încuviinţare 

a executării, expunerea asupra fondului hotărîrii străine, ori modificarea acesteia. Însă aceleaşi 

acte împuternicesc instanţa sesizată cu dreptul de a refuza în recunoaştere şi încuviinţare a 

executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine pe teritoriul statului său, dacă există temei jurdic 

în acest sens. 

L.P. Anufrieva grupează temeiurile de refuz în recunoaşterea şi încuviinţarea executării 

silite a hotărîrilor judecătoreşti străine în două grupe, în funcţie de obiectul protejat, după cum 

urmează: 

Temeiuri ce urmăresc protejarea interesului privat (partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a 

fost lipsită de posibilitatea prezentării la proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora 

examinării pricinii; există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti emisă în litigiul dintre 

aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri; în procedura instanţei judecătoreşti se 

află în judecată o pricină în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi 

temeiuri la data sesizării instanţei străine); 

Temeiri ce urmăresc protejarea interesului public (executarea hotărîrii poate prejudicia 

suveranitatea, poate ameninţa securitatea statului ori poate să contravină ordinii ei publice;)
151 

Doctrinarii autohtoni mai numesc motivele de refuz excepţii de nerecunoaştere şi neîncuviinţare a 

executării silite, gupîndu-le în două categorii: (i) motive care trebuie ridicate şi probate de către partea 

contra căreia hotărîrirea este invocată, adică de debitor şi sunt prevăzute la art.471 alin.(1) lit.a), b), d) f), 

g) C.P.C.  şi (ii) motive care se constată din oficiu, de către instanţa judecătorească, prevăzute la art.471 

alin.(1) lit.c) şi e).
152

 

C.P.C. al R.M. expune într-o formă generală, dar exhaustivă temeiurile de refuz în 

recunoaşterea şi executarea hotărărilor judecătoreşti străine pe teritoriul Republicii Moldova 

(art.471 alin.(1)), pe care le regăsim în tratatele multilaterale şi bilaterale semnate de aceasta, 

care reglementează instituţia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine: 

a) hotărîrea, conform legislaţiei statului pe al cărui teritoriu a fost pronunţată, nu a devenit 

irevocabilă sau nu este executorie; 

                                                           

151 АНУФРИЕВА Л.П. Международное частное ..., с. 383. 
152

 POALELUNGI M., ș.a., Manualul judecătorului …,  2013, p.280. 
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În acest sens, cu titlu de excepţie, Convenţia C.S.I. din 1993 menţionează cazurile cînd 

hotărîrea urmează a fi executată pînă la intrarea în vigoare a acesteia. Apare, deci, întrebarea care 

sunt acele hotărîri care urmează  a fi executate pînă la intrarea lor în vigoare? 

În literatura de specialitate se afirmă că acestea sunt delegaţiile care au fost date de către 

instanţele judecătoreşti străine cu privire la luarea de măsuri de asigurare a acţiunii.
153

 Însă 

considerăm că această interpretare vine în contradicţie cu art.467 alin.(4) C.P.C. al R.M., care 

stabileşte că hotărîrile judecătoreşti străine prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii şi 

cele cu executare provizorie nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova. 

În lumina celor expuse mai sus, devine imperioasă examinarea unui caz practic. Astfel, 

după rejudecarea repetată a cauzei şi parcurgerea tuturor căilor de atac, la data de 18.07.2012, 

Colegiul Civil, Comercial, de Contencios Administrativ al C.S.J. a dispus: se respinge  recursul  

declarat  de  către  S.R.L. „V”, se menţine încheierea Curţii de Apel Chişinău din 22 martie 

2012 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Cooperativei de Producţie „T.” 

împotriva Societăţii S.R.L. „V” şi H. P. cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea executării 

silite a sentinţei civile a Judecătoriei Făurei din 19 decembrie 2008, menţinută prin decizia 

civilă Tribunalului Brăila România nr.148 din 13 aprilie 2010 prin care s-a decis perceperea 

sumelor băneşti de la SRL „V. ” cu sediul în mun. Chişinău, şi de la H. P. cu domiciliu în mun. 

Chişinău. În motivarea deciziei emise, instanţa a stabilit că fiind irevocabilă, sentinţa civilă a 

Judecătoriei Făurei din 19 decembrie 2008 întruneşte condiţia esenţială pentru punerea în 

executare, prin urmare este susceptibilă executării. 

Mai mult, sentinţa civilă a judecătoriei Făurei din 19 decembrie 2008, cît şi decizia civilă 

a Tribunalului Brăila România nr.148 din 13 aprilie 2010 conţin şi parafa „Noi, Preşedintele 

României”, fapt ce indică şi  respectarea formulei executorie prevăzută de art.269 alin.(1) CPC 

Român. 

Instanţa de recurs a respins ca neîntemeiat argumentul recurentului precum că hotărîrea 

judecătorească străină nu a devenit executorie conform legislaţiei statului Român, or, 

prevederile art.374 Codul de procedură al României, invocate de recurent, nu sunt inaplicabile 

la caz, deoarece acestea se referă la procedura de executare silită pe teritoriul României, 

procedură care, în speţă, nu a fost solicitată, fapt confirmat prin certificatul eliberat de 

judecătoria Făurei judeţul Brăila.
154

 

                                                           

153 COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.156. 
154Decizia Curții Supreme de Justiție din 18.07.2012, dosarul nr. 2r-350/12, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-350-

12%20CP%20Torpedo%20vs%20SRL%20Van%20Valina%20Trans.pdf.  (11.03.2013) 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-350-12%20CP%20Torpedo%20vs%20SRL%20Van%20Valina%20Trans.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-350-12%20CP%20Torpedo%20vs%20SRL%20Van%20Valina%20Trans.pdf
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În acest sens, cu titlu de excepţie, Convenţia C.S.I. din 1993 menţionează cazurile cînd 

hotărîrea urmează a fi executată pînă la intrarea în vigoare a acesteia. Apare, deci, întrebarea care 

sunt acele hotărîri care urmează  a fi executate pînă la intrarea lor în vigoare?  

Purtînd denumiri diferite, hotărîrile provizorii, preventive, prealabile, în esenţă, sunt 

identice şi presupun a fi măsuri de avertizare realizate prin dispoziţia instanţei, la cererea 

persoanei interesate, care dovedeşte dreptul său de creanţă împotriva debitorului.  

Doctrina remarcă, în acest sens, că măsurile preventive au ca scop prioritar protejarea 

drepturilor creditorului,
155

 care presupune că neaplicarea acestora ar crea dificultăţi judecătoreşti 

sau ar face chiar imposibilă executarea hotărîrii. 

Situaţia devine şi mai dificilă în cazul cînd creditorul şi debitorul sunt domiciliaţi în state 

diferite, atunci debitorul de rea-credinţă obţine şi mai multe posibilităţi să-şi ascundă proprietatea 

de la executorul judecătoresc din statul străin.
156

 De aici a şi pornit iniţiativa doctrinară ca 

încheierea de asigurare a acţiunii să posede forţă executorie şi peste hotarele statului creditorului 

şi anume să fie  executată efectiv în statul în care debitorul îşi are domiciliul şi/sau bunurile. 

În statele europene, respectiva propunere doctrinară a fost, de curînd, urmată de o 

modificare legislativă. Totuşi, legea a impus creditorul la respectarea  anumitor condiţii şi 

anume: 

- Creditorul trebuie să respecte cu stricteţe termenul de prescripţie, care, de regulă, variază 

de la 8 la 30 zile, în legislaţia diferitor ţări; 

- Creditorul trebuie să fie informat că în cazul respingerii acţiunii sale, printr-o hotărîre 

definitivă, instanţa de judecată va anula imediat măsurile aplicate în vederea asigurării acţiunii 

respective; 

- Creditorul trebuie să-şi dea expres acordul asupra următorului fapt: în cazul respingerii 

acţiunii sale prin hotărîrea devenită definitivă, creditorul va restitui, la cererea debitorului, 

prejudiciul material / şi moral cauzat.
157

 

Practica statelor, care recunosc şi execută hotărîrile judecătoreşti străine prin care s-au 

aplicat măsuri preventive, dovedeşte faptul că acordînd hotărîrilor de acest tip operativitate şi 

flexibilitate, acţiunile instanţei preiau forţa adecvată circumstanţelor reale ale cauzei.
158

  

                                                           

155 НЕШАТАЕВА Т.Н. Международный гражданский процесс, Москва: изд. Дело, 2001, с.182. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem, с.185. 
158 Ibidem. 
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Relaţionînd cele sus expuse la situaţia legislativă autohtonă, stabilim că în conformitate cu 

art.467 alin.(4), în Republica Moldova nu pot fi puse în executare următoarele hotărîri 

judecătoreşti străine: 

 Cele prin care s-au luat măsuri de asigurare a acţiunii - ceea ce semnifică că la acest 

aspect nu sunt aplicabile prevederile generale şi anume art.174-182 C.P.C. al R.M., care 

reglementează că la cererea participanţilor la proces, judecătorul sau instanţa de judecată poate 

lua măsuri de asigurare a acţiunii, încuviinţînd prin încheiere aplicarea lor şi eliberînd în acest 

sens un titlu executoriu reclamantului, iar copia încheierii de asigurare a acţiunii – pîrîtului. 

 Cele cu executare provizorie – ceea ce înseamnă că hotărîrile enumerate la art.256 

C.P.C., cele care se expun la executare imediată datorită caracterului lor (cele ce privesc plata 

pensiei de întreţinere, a salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturile de muncă, etc.) nu 

pot fi recunoscute şi executate pe teritoriul Republicii Moldova. 

În opinia noastră, deşi recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine, prin care 

se dispune aplicarea de măsuri asiguratorii, oferă creditorului siguranţă, în caz de cîştig, asupra 

executării titlului executoriu, totuşi  considerăm că nu poate fi ignorat şi riscul măsurilor de 

asigurare aplicate în ipoteza în care instanţa de judecată, după examinarea cauzei emite o 

încheiere prin care dipune respingerea cererii reclamantului privind recunoaşterea şi executarea 

hotărîri judecătoreşti străine. 

În acelaşi timp, suntem de părerea că urgenţa cauzei, fiind una dintre principalele condiţii 

care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de executare imediată a hotărîrii, nu este 

sificientă pentru a admite recunoaşterea şi executarea unei hotărîri judecătoreşti străine cu 

executare imediată 

b) partea împotriva căreia este emisă hotărîrea a fost lipsită de posibilitatea prezentării la 

proces, nefiind înştiinţată legal despre locul, data şi ora examinării pricinii; 

Cu referire la nerespectarea condiţiei de înştiinţare legală a părţii despre petrecerea 

procesului, Convenţia C.S.I. din 1993 (art.55, lit.b)), concretizează că în situaţia cînd 

participantului sau reprezentantului său nu i-a fost înmînată la timp şi în modul cuvenit citaţia în 

judecată, trebuie să se refuze în recunoaştere şi executare silită, deoarece se încalcă unul din 

principiile fundamentale ale procesului civil – egalitatea juridică a părţilor în procesul de 

judecată; 

Ca urmare, dacă pîrîtul a fost absent la proces, instanţa solicitată verifică dacă cererea de 

chemare în judecată sau un act echivalent a fost notificat acestuia, conform procedurii şi în timp 
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util. În acest mod se urmăreşte asigurarea protecţiei dreptului la apărare.
159

 

Astfel, cu referire la acest temei de refuz în recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti 

străine, concluzionăm cu ideea că instanţa trebuie să verifice respectarea a două condiţii: 

- Respectarea procedurii de înştiinţare;  

- Respectarea termenului rezonabil acordat pîrîrtului pentru a se putea apăra;  

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a înregistrat un precedent privind 

interpretarea normei în cauză. Astfel, prin încheierea Curţii de Apel Economice din 14 iunie 

2011, a fost recunoscută şi a fost încuviinţată executarea silită în Republica Moldova a hotărîrii 

judecătoreşti străine adoptate de Înalta Curte din Auckland, Noua Zeelanda, la 10 decembrie 

2009, la acţiunea J.S.B. and A.L.către SA „C.U.”, or. Ungheni privind încasarea sumei băneşti. 

Nefiind de acord cu încheierea Curţii de Apel Economice, SA „C.U.”a atacat-o cu recurs, 

solicitînd casarea acesteia ca neîntemeiată. 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al C.S.J. la data de 16.03.2011 a examinat 

recursul declarat de SA „C.U.”şi a decis: se admite recursul declarat de către SA „C.-U.”, or. 

Ungheni şi se casează încheierea Curţii de Apel Economice din 15 septembrie 2011. În partea 

motivatorie a deciziei, instanţa a indicat că fiind examinat dosarul în absenţa SA „C.-U.”, 

acesteia din urmă i-au fost lezate drepturile procedurale prevăzute de art.56 C.P.C.al Republicii 

Moldova, fiind lipsită de posibilitatea de a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate, libertăţile 

şi interesele legitime, nefiind respectat de instanţele judecătoreşti ierarhic inferioare unul din 

principiile fundamentale ale dreptului procedural civil prevăzut în art. 26 C.P.C. al R.M. – 

contradictorialitatea şi egalitatea părţilor în proces. 

Colegiul economic reiterează că, dreptul de acces la un tribunal constituie un element 

inerent tuturor garanţiilor procedurale prevăzute în Convenţie (CEDO, hot. Campbell şi Fell vs. 

Marea Britanie din 25.02.1982). Astfel, art.6 din Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
160

 stipulează că orice persoană are dreptul la 

judecarea pricinii ”în mod echitabil”, ceea ce implică, inclusiv, o procedură bazată pe principiul 

contradictorialităţii şi egalităţii armelor. Tot Curtea oferă o interpretare principiului reglementat 

de art.26 C.P.C. al R.M.. Respectarea principiului egalităţii armelor presupune că fiecare parte 

trebuie să obţină o posibilitate rezonabilă de a-şi prezenta cauza în condiţii care să nu o plaseze 

într-o situaţie net dezavantajată în raport cu adversarul său, astfel încît între părţi să se menţină 

                                                           

159 COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.157. 
160 Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale semnată la 04.11.1950, la Roma,  

intrată în vigoare la03.09.1953, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului  RM nr.1298-XIII din 24.07.97, în vigoare pentru RM de 

la 01.02.1998. 
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un echilibru corect. Dreptul la o procedură bazată pe principiul contradictorialităţii implică 

dreptul unei părţi în procesul civil de a lua cunoştinţă de observaţiile sau explicaţiile date de 

cealaltă parte, precum şi de a le discuta.
161

 

Trebuie să remarcăm că temeiul de refuz în recunoaştere şi executare a unie hotărîri străine 

prevăzut la lit.b) art.471 C.P.C. al R.M. este des întîlnit în practică. Spre concretizare, informăm 

că o ulterioară cerere de recunoaştere şi executare a unei hotărîri străine a fost refuzată la 

14.09.2011, prin decizia Colegiului Economic al C.S.J. al Republicii Moldova, întrucît, nefiindu-

i expediată pîrîtului o înştiinţare despre locul, data şi ora şedinţei de judecată din data de 08 

decembrie 2010 şi din data de 23 decembrie 2010, s-a realizat o încălcare a dreptului la un 

proces echitabil prevăzut de art.6 §1 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
162

 

În susţinerea opiniei enunţate, Colegiul face trimitere la hotărîrea Curţii Europene a 

Drepturilor Omului din 01 februarie 2005 în cazul Ziliberberg împotriva  Moldovei, prin care 

a fost recunoscută încălcarea art.6 §1 la  Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.
163

 

În cadrul generalizării efectuate de către Direcţia generalizare a practicii judiciare şi 

analiză a statisticii judiciare a C.S.J. s-a constatat existenţa unui număr de cauze în care 

scrisoarea de înştiinţare a debitorului despre locul, data şi ora şedinţei de judecată nu conţine 

data expedierii şi domiciliul acestuia, fapt din care s-a putea constata că debitorul nu a fost 

citat.
164

 

c) examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti ale Republicii 

Moldova; 

Privitor la acest temei doctrinarul moldav, Violeta Cojocaru, face o precizarea că pe lîngă 

regulile de competenţă în materia asigurărilor, contractelor încheiate de consumatori, ori regulile 

de competenţă exclusivă se mai adaugă: 

- pîrîtul nu a căzut sub jurisdicţia statului străin care a emis hotărîrea; 

- hotărîrea a fost emisă intenţionat eronată; 

- soluţionarea litigiului în ţara străină contravine înţelegerii părţilor, conform căreia litigiul 

                                                           

161 Decizia Curții Supreme de Justiție din 15.09.2011, dosar nr.2re-352/11,   

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202re-352-

11%20JS%20Brooksbank%20and%20Co%20Australasia%20Limited%20vs%20SA%20Covoare%20Ungheni.pdf. (vizitat 

11.03.2013) 
162 Decizia Curții Supreme de Justiție din 14.09.2011, dosar nr. 2r - 407/11, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-407-11%20Gojan%20vs%20Dodon.pdf. (vizitat 11.03.2013) 
163 Hotărîrea Curții Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului din 01.02.2005, 

http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ZILIBERBERG%20(ro).pdf. (vizitat 11.03.2013) 
164 Buletinul C.S.J. al Republicii Moldova, 2007, nr.8,  p. 12. 
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http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202re-352-11%20JS%20Brooksbank%20and%20Co%20Australasia%20Limited%20vs%20SA%20Covoare%20Ungheni.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-407-11%20Gojan%20vs%20Dodon.pdf
http://justice.md/file/CEDO_judgments/Moldova/ZILIBERBERG%20(ro).pdf
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dat trebuia soluţionat potrivit unei alte proceduri; 

- în instanţa străină au existat vicisitudini cu privire la transmiterea cazului.
165

 

Un ulterior precedent înregistrat de Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova 

privind interpretarea literei în cauză, a fost stabilit la 01.04.2009 prin emiterea deciziei pe cauza 

civilă intentată de N.Ţ., la data de 11 decembrie 2008, împotriva lui V.M. cu privire la 

recunoaşterea şi executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine şi anume sentinţa Tribunalului 

din Trento, Italia, prin care căsătoria între N.Ţ. şi V.M. a fost desfăcută, hotărîrea fiind legalizată 

în Ambasada Republicii Moldova în Italia. 

Astfel, prin decizia Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii Supreme de 

C.S.J. din 01.04.2009 s-a decis a respinge recursul declarat de către N.Ţ., a se menţine încheierea 

Curţii de Apel Bălţi din 26 ianuarie. Instanţa şi-a argumentat poziţia în modul următor:  în 

conformitate cu art.461 al.(1) lit.a) C.P.C. al R.M., de competenţa exclusivă a instanţelor 

judecătoreşti ale Republicii Moldova sînt procesele cu element de extraneitate în care acţiunea se 

referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în 

conformitate cu art.471 alin.(1) lit.c) refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii 

judecătoreşti străine se admite în cazul cînd examinarea pricinii este de competenţa exclusivă a 

instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova. 

În asemenea împrejurări, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie consideră că, prima instanţă corect a ajuns la concluzia de respingere a cererii, procesele 

cu element de extraneitate în care acţiunea se referă la dreptul asupra unor bunuri imobiliare de 

pe teritoriul Republicii Moldova sînt de competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti din 

Republica Moldova.
166

 

d) există o hotărîre, chiar şi nedefinitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova 

emisă în litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau 

în procedura instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova se află în judecată o pricină în litigiul 

dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri la data sesizării 

instanţei străine; 

Cu privire la cazul menţionat la lit.d) este vorba despre ceea ce, în literatura juridică de 

specialitate, a fost calificat ca o autoritate la lucrului judecat relativă (pentru că ea stă sub 

                                                           

165 COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ..., p.159. 
166 Decizia Curții Supreme de Justișie din 01.04.2009, dosar nr. 2r-79/09, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-79-09%20%C5%A2urcanu%20vs%20Moruz.pdf (vizitat 

11.03.2013) 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-79-09%20%C5%A2urcanu%20vs%20Moruz.pdf
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condiţia definitivării hotărîrii) sau de o anticipare a acestei autorităţi relative, ca urmare a 

sesizării instanţelor autohtone cu acţiunea respectivă, înaintea instanţelor străine.
167

 

În situaţia respectivă este vorba de litispendenţa în dreptul intern, ce presupune situaţia 

procesuală în care două sau mai multe instanţe de fond, deopotrivă competente, sunt sesizate cu 

aceeaşi cauză civilă.
168

 

Cu referire la aceast temei, există o expresie răspîndită şi acceptată de statele Lumii 

contemporane: ”un litigiu – o judecată”. 

Cercetînd jurisprudenţa naţională, reliefăm că Curtea Supremă de Justiţie a Republicii 

Moldova a refuzat în recunoaşterea şi executarea hotărîrii judecătoreşti străine şi sub pretextul 

întrunirii temeiului de la lit.d), art.471 C.P.C. al R.M.. Astfel, prin încheierea Curţii de Apel 

Chişinău din 23 ianuarie 2012, a fost refuzată recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe 

teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii cu nr.1217/08 din 26 iunie 2008, devenită irevocabilă la 

17 noiembrie 2009, a Tribunalului din Latina, Republica Italiană, în partea prin care s-a dispus 

custodia exclusivă a lui D. tatălui, din cauza răpirii ilegale a minorului de către mama acestuia, 

pe marginea acţiunii lui F.G. împotriva lui P.T. cu privire la separarea conjugală. 

La 27 martie 2012 F.G. a declarat recurs împotriva încheierii primei instanţe, solicitînd 

admiterea recursului, casarea încheierii primei instanţei, cu emiterea unei decizii noi de admitere 

a cererii de recunoaştere a încuviinţării silite a hotărîrii judecătoreşti străine, sau remiterea spre 

rejudecare în prima instanţă. 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al C.S.J. la data de 04.06.2012 a examinat 

recursul declarat de F.G. şi a decis: se respinge recursul declarat de F.G. şi se menţine încheierea 

Curţii de Apel Chişinău din 23.01.2012. În partea motivatorie a deciziei, instanţa a indicat că 

soluţia dată de prima instanţă ca fiind una legală şi întemeiată deoarece la materialele dosarului 

este anexată hotărîrea Judecătoriei sect. Buiucani, mun. Chişinău, din 28 februarie 2011, cu 

privire la determinarea domiciliului copilului minor F.D. cu P.T. în legătură cu divorţul şi 

locuirea separată a părinţilor copilului minor – F.G. şi P.T.. Reieşind din faptul că există o 

hotărîre definitivă, a instanţei judecătoreşti a Republicii Moldova emisă în litigiul dintre F.G. şi 

P.T., cu privire la acelaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, prima instanţă corect a refuzat 

încuviinţarea executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine.
169

 

                                                           

167 ZILBERSTEIN S. Procesul civil ..., p.106. 
168 COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor ..., p.107. 
169 Decizia Curții Supreme de Justiție din 04.06.2012, dosarul nr.2r-341/12, 
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Instanţa ierarhic superioară, într-un caz similar celui analizat supra, invocă că nu poate fi 

reţinută afirmaţia privind existenţa cauzei pendinte în Judecătoria sectorului B., intentate la 

acţiunea creditorului către debitor, dat fiind faptul că această acţiune a fost înaintată ulterior datei 

sesizării instanţei străine.
170

 Respectiv, în vederea invocării respectivului temei de refuz este 

necesar de stabilit ordinea cronologică în care au fost sesizate cele două instanţe. 

e) executarea hotărîrii poate prejudicia suveranitatea, poate ameninţa securitatea Republicii 

Moldova ori poate să contravină ordinii ei publice; 

În cele ce urmează vom încerca a realiza o analiză a conceptelor de: ”suveranitate”, 

”securitate”, ”oridne publică”. 

Suveranitatea de stat poate fi interpretată ca fiind o calitate a puterii de stat de a fi supremă 

pe teritoriul statului şi independentă faţă de orice stat sau organism internaţional, caracteristică 

exprimată în dreptul statului de a-şi rezolva liber treburile interne şi externe cu condiţia 

respectării drepturilor corespunzătoare ale altor state şi a normelor de drept internaţional. 

Securitatea statului, conform art.1 al Legii securităţii statului nr.618-XIII din 

31.10.1995,
171

, reprezintă protecţia suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a 

regimului ei constituţional, a potenţialului economic, tehnico-ştiinţific şi defensiv, a drepturilor 

şi libertăţilor legitime ale persoanei împotriva activităţii informative şi subversive a serviciilor 

speciale şi a organizaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupuri sau indivizi 

aparte. 

În cazul încuviinţării executării silite a hotărîrilor ce ameninţă securitatea statului RM, se 

vor prejudicia valorile sociale, care, în ansamblul lor, crează climatul general de siguranţă şi 

linişte, necesar statului pentru îndeplinirea tuturor funcţiilor şi sarcinilor care îi revin. 

Ordinea publică reprezintă un ansamblu de norme juridice, care stau la baza funcţionării 

unui stat de drept. Ordinea publică în dreptul internaţional privat este un mijloc la îndemîna 

judecătorului pentru a nu aplica legea străină, normal competentă sau pentru a refuza efectele 

aplicării ei atunci cînd este contrară unui principiu fundamental al dreptului autorităţii sau 

instanţei chemate să soluţioneze o cauză cu un element străin ori să acorde eficacitate unei 

hotărîri străine, pronunţate în baza acelei legi.
172

 

                                                           

170 Decizia Curții Supreme de Justiție din 07.11.2012, Dosarul nr.2r-602/12, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-602-12%20Dodon.pdf. (vizitat 11.03.2013) 
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După cum susţin doctrinarii români Ovidiu Ungureanu şi Călina Jugastru, ordinea publică 

în dreptul internaţional privat nu a putut încă fi definită, ea continuă să aibă un caracter 

schimbător, ”camelionic”.
173

 

M.S. Şacarean este de părerea că înţelesul ordinii publice, o categorie proprie dreptului 

internaţională privat, este utilizată în diverse sisteme de drept contemporane în vederea limitării 

dreptului străin.
174

 Respectivul autor, în lucrarea sa, face trimitere la Hotărîrea Biroului C.S.J. a 

Federaţiei Ruse din 2 iunie 1999, în care este indicată că prin ordine publică trebuie de subînţeles 

”principiile de bază consfinţite în Constituţia, precum şi în restul legilor Federaţiei Ruse.”
175

 

În cele din urmă considerăm că în momentul în care instanţa judecătorească sesizată 

verifică dacă recunoaşterea şi executarea hotărîrii străine nu vine în contradicţie cu  suveranitatea 

de stat, securitatea statului ori ordinea publică a acestuia, ea trebuie să analizeze doar efectele 

(urmările) încuviinţării executării actului judecătoresc, dar nu să se pronunţe asupra omisiunilor 

hotărîrii. 

Instanţa supremă naţională a fixat precedente şi în temeiul lit.e), art.471 C.P.C. al R.M.. 

Astfel, Colegiul Econimic al Curţii Supreme de Justiţie, prin decizia din 13.03.2008, în vederea 

argumentării deciziei sale a constatat că executarea hotărîrii instanţei economice ucrainene nu 

pune în pericol statalitatea Republicii Moldova, nu poate afecta independenţa Republicii în 

plan internaţional, nu limitează dreptul exclusiv al  statului de a exercita autoritatea supremă 

politică (legislativă, judiciară sau/şi executivă) în hotarele ţării, nu prezintă pericol pentru 

securitatea statului. 

Cu referire la excepţia de ordine publică invocată de recurenţi Colegiul economic relevă  

următoarele:  

- ordinea publică reprezintă un ansamblu de norme juridice care stau la baza 

funcţionării unui stat de drept. 

- pentru a opune ordinea publică încuviinţării executării silite a hotărîrii 

judecătoreşti străine pe teritoriul republicii nu este suficient ca ea să contravină unor 

norme de drept naţional – hotărîrea şi, mai ales, executarea acesteia, trebuie să contravină în mod 

evident unor principii fundamentale ale dreptului intern. 

-    nu găseşte că punerea în executare a hotărîrii Tribunalului economic din Kiev vine în 

contradicţie cu anumite principii fundamentale ale dreptului R.Moldova, nesocotirea cărora ar 

                                                           

173 UNGUREANU Ov., JUGASTRU C.  Manual de drept internațional ...,  p.227. 
174 ШАКАРЯН М.С. Гражданское процессуальное ..., с.465. 
175 Ibidem, с.466. 
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justifica aplicarea excepţiei de ordine publică. 
176

 

f) a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită şi 

cererea creditorului de repunere în acest termen nu a fost satisfăcută de judecata Republicii 

Moldova; 

Util este de subliniat faptul că C.E. al R.M. stabileşte cazuri cînd termenul de prescripţie 

pentru prezentarea documentului executoriu se întrerupe. În acest sens, art.17 alin.(1) al C.E. al 

R.M. reglementează că termenul de prescripţie pentru prezentarea documentului executoriu spre 

executare se întrerupe: 

- prin intentarea procedurii de executare; 

- prin executarea parţială înainte de începerea executării silite sau prin îndeplinirea de către 

debitor (reprezentantul sau fidejusorul acestuia) a unui act de recunoaştere, în orice alt mod,  a 

obligaţiei.  

Un studiu de caz special, în care este demonstrată primordialitatea respectării termenului 

de 3 ani, în vederea adresării creditorului cu o cerere de recunoaştere şi executare a hotărîrii 

judecătoreşti străine în faţa instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova este rezumat astfel: 

prin  încheierea  Curţii  de  Apel  Cahul  din  11  aprilie  2011,  s-a  refuzat  în recunoaşterea şi 

încuviinţarea executării silite în Republica Moldova a sentinţei penale nr.219 din 10.05.2007 a 

Judecătoriei Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, România. 

La 18.10.2011 Judecătoria Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, România a depus cerere de  recurs  

împotriva  încheierii  primei  instanţe,  cerînd  admiterea  recursului,  casarea încheierii primei 

instanţe, repunerea în termenul de executare de 3 ani şi emiterea unei noi încheieri privind admiterea 

cererii de asistenţă juridică în materie penală avînd ca obiect recunoaşterea sentinţei penale nr.219 

din 10.05.2007 şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare datorate statului român de inculpatul 

M.S., a cărui domiciliu este înregistrat în Republica Moldova. În vederea susţinerii recursului său, 

recurentul a învederit drept temei defecţiunile în modul de colaborare la nivelul organelor centrale ale 

statului. 

Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al C.S.J. la data de 04.06.2012, examinînd 

recursul declarat de Judecătoria Tîrgu Bujor, judeţul Galaţi, România, a decis să  respingă  recursul 

respectiv şi să menţină încheierea Curţii de Apel Cahul din 11 aprilie 2011. În conteztul deciziei 

respective, Curtea a reţinut că susţine cele stabilite de prima instanţă şi anume că termenul de 

prescripţie pentru prezentarea hotărîrii spre executare silită a expirat şi creditorul n-a prezentat 

                                                           

176Decizia Curții Supreme de Justiție din 13.03.2008, Dosarul nr. 2re-3/08, 
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motive întemeiate de repunere în acest termen, motiv pentru care, în temeiul art.471,  alin.(1), lit.f) 

C.P.C. al R.M., a refuzat de a încuviinţa executarea silită a sentinţei judecătoreşti străine.
177

 

g) hotărîrea judecătorească străină este rezultatul unei fraude comise în procedura din 

străinătate şi constă în manevra nelegitimă de a eluda, prin artificii aparent permise, consecinţele 

unor prevederi legale care nu convin.
178

 

Drept exemplu serveşte situaţia, cînd judecătorul constată că reclamantul a creat o legătură 

artificială cu statul străin anume pentru a sesiza instanţele acelui stat.  

Fraudarea legii poate viza trei aspecte:  

a) Hotărîrea invocată a fost pronunţată în statul a cărei lege a fost fraudată; 

b) Hotărîrea a fost pronunţată cu fraudarea legii statului unde este invocată; 

c) Hotărîrea a fost pronunţată cu fraudarea legii unui stat terţ.
179

 

Astfel, după cum susţin magistraţii de vază autohtoni, frauda se concretizează în 

schimbarea punctelor de legătură (cetăţenia, domiciliul, locul de încheiere a actului juridic, locul 

de aşezare a bunului, etc), pentru a avea posibilitatea de a opta pentru o anumită competenţă 

jurisdicţională şi pentru a evita competenţa firească care poate fi defavorabilă unei din părţi.
180

 

Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova a înregistrat o situaţie practică privind 

interpretarea temeiului respectiv de refuz. Astfel, după rejudecarea repetată a cauzei şi 

parcurgerea tuturor căilor de atac, la data de 13.03.2008, Colegiul Economic al C.S.J. a dispus: 

se resping ca neîntemeiate recursurile declarate de către M.I., se menţine încheierea Curţii de 

Apel Economice din 8 noiembrie 2007, prin  care  s-a  recunoscut şi s-a încuviinţat executarea 

silită pe teritoriul Republicii Moldova a hotărîrii Tribunalului  Economic din or.Kiev, Ucraina 

privind încasarea de la M.I. în beneficiul Î.S.”E.”, Ucraina a datoriei, amenzii, taxei de stat şi 

cheltuielilor de judecată.  

Argumentul recurenţilor, precum că hotărîrea Tribunalului economic din or.Kiev, Ucraina 

din 22.12.2002, a cărei executare se solicită a fi încuviinţată, este rezultatul unei fraude comise 

în procedura din străinătate nu a putut fi reţinut de către instanţa ierarhic superioară, deoarece, 

explică Curtea, recurentul nu a demonstrat cu  probe veridice şi concludente că  hotărîrea în 

cauză a fost adoptată ca urmare a unor acte de înşelăciune sau de  rea-credinţă, comise de 
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participanţii la proces în cadrul examinării cauzei în fond. 
181

 

h) prin hotărîre judecătorească este dispusă transmiterea acţiunilor băncii licenţiate în 

Republica Moldova. În acest caz, recunoaşterea executării silite a hotărîrii judecătoreşti străine 

este admisă numai cu condiţia prezentării permisiunii Băncii Naţionale pentru deţinerea cotei 

substanţiale în capitalul social al băncii sau a avizului Băncii Naţionale privind posibilitatea 

deţinerii acţiunilor fără permisiune prealabilă. 

Respectivul temei a luat viaţă ca urmare a modificărilor din 19.04.2013 incluse în actualul 

C.P.C. al R.M.. Din însăşi contextul lit.h), am putea formula scopul ce a ghidat legiuitorul nostru 

spre introducerea acestui temei şi anume asigurarea unei protecţii adecvate sistemului bancar din 

Republica Moldova. Astfel, pentru a evita situaţiile de transmitere ilicită în baza unei hotărîri 

judecătoreşti străine a acţiunilor băncii licenţiate în Republica Moldova, se solicită, în mod 

obligatoriu, permisiunea sau avizul Băncii Naţionale a Moldovei – unica autoritate autonomă, 

responsabilă pentru autorizarea, reglementarea şi supravegherea activităţii instituţiilor financiare. 

Ca un suplimentar temei de refuz în recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti 

străine pe teritoriul statului-parte la Convenţia C.S.I. din 1993 se reglementează situaţia cînd 

lipseşte actul, care ar confirma acordul părţilor în cauza care poate fi soluţionată pe calea 

tranzacţiei de împăcare (art.55 lit.e), ori lipseşte actul ce confirmă  înţelegerea  părţilor  privitor 

la competenţa contractuală – temei dedus din art.55 lit.d) din Tratatul bilateral încheiat la 

14.04.1993 între Republica Moldova şi Republica Letonia cu privire la asistenţa juridică şi la 

raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală
182

 (în continuare, - Tratat MOLLET).  

Un alt temei este prevăzut de Acordul MOLTUR  este situaţia cînd pîrîtul a fost lipsit de 

dreptul de a se apăra şi de a fi în mod corespunzător   reprezentat  în  cazul  incapacităţii  sale  

legate   de exerciţiu (art.23, pct.3). 

Astfel, trebuie de remarcat faptul că în fiecare caz concret, ţinînd cont de convenţiile şi 

tratatele privind acordarea asistenţei juridice la care Republica Moldova este parte, instanţa 

judecătorească din Republica Moldova trebuie să verifice dacă aceste acte internaţionale la care 

statul este parte conţin dispoziţii care diferă de lista temeiurilor de refuz generale enumerate în 

art. 471 C.P.C. al R.M.. 

                                                           

181 Decizia Curții Supreme de Justiție din 13.03.2008, dosarul nr. 2re-3/08, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202%20re%203-08%20Energorinoc%20vs%20Min.%20Energet.pdf.  

(vizitat l11,03,2013) 
182 Tratatul între Republica Moldova și Republica Letonia cu  privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie 

civilă, familială şi penală încheiat la 14.04.1993, la Riga, ratificat prin Legea de ratificare nr.1487-XIII din 10.06.1993, în 

vigoare de la 19.06.1996. 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202%20re%203-08%20Energorinoc%20vs%20Min.%20Energet.pdf
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Există numeroase cazuri practice care dovedesc faptul că recunoaşterea şi executarea unei 

hotărîri străine poate fi refuzată doar dacă este temei juridic în acest sens. Un exemplu elocvent 

în susţinerea respectivului concept este decizia Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios 

administrativ din 27.02.2013, prin care s-a dispus respingerea recursul declarat de V.A. şi 

menţinerea încheierea Curţii de Apel Bălţi din 30 octombrie 2012, în pricina civilă intentată 

la cererea depusă de M.A. cu privire la recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite pe teritoriul 

Republicii Moldova a hotărîrii Judecătoriei or.Istrinsk,  reg.Moscova, Federaţia Rusă din 12 

ianuarie 2012, prin care V.A. a fost lipsită de drepturile părinteşti asupra  fiului minor M.S., 

născut la 21 iulie 2006, cu încasarea de la ea în beneficiul lui M. A. a pensiei alimentare 

pentru întreţinerea fiului minor. În vederea argumentării deciziei sale, instanţa a indicat că 

lipsesc motive de refuz a încuviinţării executării hotărîrii judecătoreşti străine, stipulate în art. 

471 C.P.C. al R.M., precum şi nu pot fi reţinute argumentele recurentei precum că este bolnavă 

psihic, nu este încadrată în cîmpul muncii şi  nu are posibilitate să plătească pensia 

alimentară, deoarece acest  argumente nu se încadrează în  careva prevederi legale privind 

refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărîrii judecătoreşti străine.
183

 

În continuare, amintim că în tratatele şi acordurile bilateriale privind acordarea asistenţei 

juridice, încheiate între Republica Moldova şi alte state, se declară, că în cazurile în care în 

tratatele respective nu sunt reglementate unele probleme legate de executarea hotărîrii, se va 

aplica legislaţia părţii contractante pe al cărui teritoriu urmează să fie recunoacută şi executată 

hotărărea. Din aceste considerente, autorii manualului autohton de curs de Drept procesual civil 

susţin că temeiurile de refuz în recunoaşterea şi executarea silită a hotărîrilor judecătoreşti străine 

stabilite în art.471 şi 473  C.P.C. al R.M. se aplică în caz dacă altfel nu este prevăzut în 

convenţiile, tratatele şi acordurile la care Republica Molodova este parte.
184

 

În aspect comparativ, subliniem că C.P.C. al Federaţiei Ruse în art.412, alin.(1) stabileşte 

acelaşi temeiuri de refuz în încuviinţarea executărăii unei hotărîri judecătoreşti străine pe 

teritoriul rusesc, cu excepţia lipsei unui singur temei şi anume: hotărîrea judecătorească străină 

este rezultatul unei fraude comise în procedura din străinătate – situaţie pe care o apreciem în 

mod dezavantajos comparativ cu legislaţia statului nostru, întrucît situaţii de fraudare a legii 

există oriunde, altă problemă este că descoperirea şi dovedirea fraudei de lege este mult prea 

complicat de realizat. 

                                                           

183 Decizia Curții Supreme de Justiție din 27.02.2013, dosarul nr. 2r-79/13, 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-79-

13%20Molnar%20Andrei%20recunoa%C8%99terea%20%20execut%C4%83rii%20%20hot.%20jud.%20str%C4%83ine.pdf. 

(vizitat 11.03.2013) 
184 COJUHARI Al. ș. a. Drept Procesual …, p.355-356. 

http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-79-13%20Molnar%20Andrei%20recunoa%C8%99terea%20%20execut%C4%83rii%20%20hot.%20jud.%20str%C4%83ine.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202r-79-13%20Molnar%20Andrei%20recunoa%C8%99terea%20%20execut%C4%83rii%20%20hot.%20jud.%20str%C4%83ine.pdf
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Spre deosebire de legislaţia procesual-civilă în vigoare a Republicii Moldova, legislaţia 

României (art.1096 alin.(1) din C.P.C. al României) prevede doar cazuri puţin diferite în care 

recunoaşterea hotărîrii străine poate fi refuzată şi anume:  

a) hotărîrea este manifest contrar ordinii publice de drept internaţional privat român; această 

incompatibilitate se apreciază ţinîndu-se seama, în special, de intensitatea legăturii cauzei cu 

ordinea juridică română şi de gravitatea efectului astfel produs; 

b) hotărîrea pronunţată într-o materie în care persoanele nu dispun liber de drepturile lor a fost 

obţinută cu scopul exclusiv de a sustrage cauza incidenţei legii aplicabile conform dreptului 

internaţional privat român; 

c) procesul a fost soluţionat între aceleaşi părţi printr-o hotărîre, chiar nedefinitivă, a 

instanţelor române sau se află în curs de judecare în faţa acestora la data sesizării instanţei 

străine; 

d) este inconciliabilă cu o hotarare pronunţată anterior ei în străinătate şi susceptibilă de a fi 

recunoscută în România; 

e) instanţele române aveau competenţa exclusivă pentru judecarea cauzei; 

f) a fost încălcat dreptul la apărare; 

g) hotărîrea poate face obiectul unei căi de atac în statul în care a fost pronunţată. 

Docrinarul rus I.V. Drobeazkina, în lucrarea sa, susţine că ar trebui inclusă printre 

temeiurile de refuz în recunoaştere şi executare a hotărîrilor judecătoreşti străine situaţia în care 

instanţa străină nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată conform dreptului material al 

statului instanţa căruia a pronunţat hotărîrea.
185

 

Noi însă susţinem părerea docrinarilor autohtoni Victor Băieşu şi Ion Căpăţînă care 

consideră că aplicarea altei legi materiale fondului litigiului decît legea materială arătată de 

normele dreptului internaţional privat ale statului în care se invocă recunoaşterea hotărîrii 

judecătoreşti străine, nu este motiv de refuz al recunoaşterii acestei hotărîri.
186

 

Într-un articol ştiinţific publicat în revista on-line ”ECOnomist”, Vitalie Ciofu susţine că în 

vederea protejării drepturilor persoanelor fizice şi juridice naţionale, ar fi binevenită introducerea 

în art.471 C.P.C. a unui temei suplimentar de refuz în admiterea cererilor de recunoaştere a 

hotărîrii străine şi anume în cazul emiterii hotărîrii străine cu încălcarea clauzei arbitrale. 

Dumealui consideră că în cazurile în care o instanţă din ţara străină a soluţionat un litigiu, care 

urma a fi soluţionat de instanţa prevăzută de clauza arbitrală, instanţa străină a ignorat şi încălcat 

                                                           

185 ДРОБЯЗКИНА И.В. Международний гражданский ..., с.114. 
186 BĂIEȘU V., CĂPĂȚÎNĂ I.  Drept internațional pri..., p.253. 
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prevederile contractului încheiat între părţi, iar hotărîrea judecătorească străină a fost emisă cu 

încălcarea gravă a competenţei.
187

 

Doctrinarul rus Treuşnicov M.C., referindu-se în lucrarea sa la procedura recunoaşterii şi 

executării hotărîrilor judecătoreşti străine, o analizează comparativ cu procedura stabilită pentru 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor arbitrale străine, care, datorită existenţei Convenţiei 

pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine de la New-York
188

 (în continuare, 

Convenţia de la New York), la care sunt parte peste 110 de state, asigură respectarea unei 

procedure unice de recunoaştere şi executare a hotărîrilor arbitrale străine, care pune capăt 

oricăror întrebări confuze. Astfel, ar fi binevenit dacă statele lumii ar conveni asupra încheierii 

unei convenţii internaţionale în materia recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti 

străine.
189

  

În viziunea noastră încheierea unui astfel de act nu este necesară, întrucît există 

Regulametul de la Bruxelles cu privire la competenţa judiciară şi executarea hotărîrilor în 

materie civilă şi comercială, încheiată la 27.09.1968 (în continuare – Regulamentul Bruxelles 

I).
190

 

Necesitatea corelării dispoziţiilor naţionale referitoare la competenţa internaţională şi la 

recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti a dus la încheiere Convenţiei de la Bruxelles 

încheiată la 27.09.1968 între statele-membre ale Comunităţii Economice Europene (CEE), care a 

fost pînă la data de 28.02.2002 (data intrării în vigoare a Regulamentului Bruxelles I), cel mai 

important tratat internaţional în acest domeniu. Chiar dacă Convenţia de la Bruxelles a păstrat 

motive ”clasice” de refuz al recunoaşterii unei hotărîri străine (art.27, 28 din convenţie), ea a 

înregistrat un mare progres eliminînd verificarea competenţei internaţionale  a instanţei care a 

pronunţat hotărîrea a cărei recunoaştere se cere. Această noutate curajoasă la vremea respectivă a 

presupus crearea unui sistem unitar al competenţei internaţioanle, care a înlăturat dispozitivele 

naţionale relevante.
191

 

Regulamentul Bruxelles I a preluat, cu puţine modificări, conţinutul Convenţiei de la 

Bruxelles. După cum rezultă din Preambul, acesta are ca scop ”adoptarea de dispoziţii care să 

                                                           

187CIOFU V., Recunoașterea și executarea hotărîrilor judecătorești străine: între uz și abuz de lege ,  

http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6403:recunoaterea-hotrarilor-judectoreti-strine-uz-i-abuz-de-

lege-&catid=113:avocatul-afacerii&Itemid=501 (vizitat 29.11.2012). 
188 Convenția pentru recunoașterea și executarea sentunțelor arbitrale încheiată la 10.06.1958, la New-York, ratificată prin 

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.87-XIV  din  10.07.1998, în vigoare pentru RM din 17.12.1998. 
189 ТРЕУШНИКОВ М.К. Гражданский процесс, Москва: изд. Городец, 2008, с. 660. 
190 Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie 

civilă și comercială din 22 decembrie 2000. în  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Legea  nr.12 din 16.01.2001, p. 1 . 
191 ZIDARU Gh. Competența internațională de drept comun și competențele speciale instituite de art.5 din Regulamentul 

nr.44/2001 privind competența judiciarp, recunoașterea și executarea hotărîrilor în materie civilă și comercială, Revista 

română de drept privat nr.6/2010, p.123-124. 

http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6403:recunoaterea-hotrarilor-judectoreti-strine-uz-i-abuz-de-lege-&catid=113:avocatul-afacerii&Itemid=501
http://eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=6403:recunoaterea-hotrarilor-judectoreti-strine-uz-i-abuz-de-lege-&catid=113:avocatul-afacerii&Itemid=501
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unifice normele referitoare la conflictele de competenţă în materie civilă şi comercială şi la 

simplificarea formalităţilor în vederea recunoaşterii şi executării rapide şi simple a hotărărilor 

provenite din statele membre”.
192

 

Din conţinutul Regulamnetului Bruxelles I se deduce că controlul exercitat de instanţa 

statului în care se solicită recunoaşterea hotărîrii judecătoreşti străine se extinde doar asupra 

conformităţii cu ordinea publică, notificare pîrîtul de proces în termen util şi existenţa unei 

hotărîri inconciliabile. Hotărîrea este declarată executorie imediat după îndeplinirea 

formalităţilor legale, fără nici o altă examinare. Partea împotriva căreia se solicită executarea nu 

poate în această fază procedurală formula apărări. 

Astfel, în urma consultării legislaţiei statelor-membre ale Uniunii Europene, identificăm 

următoarele tendinţe ale materiei în domeniu: 

 Ideea de unificare a regulilor fundamentale în materie pentru ca cetăţeanul să 

beneficieze de o lege previzibilă, principiu care este consacrat şi în jurisprudenţa Curţii Europene 

a Drepturilor Omului.
193

 

 Conceptul de definire a materiei civile prin metoda excluderii, cuprinzînd toate 

raporturile juridice cu excepţia celor care privesc materia fiscală, vamală sau administrativă. 

Deasemenea, trebuie lăsate la latitudinea statelor cauzele privind starea şi capacitatea persoanei 

fizice, regimurile matrimoniale, testamente şi succesiuni, falimente sau proceduri similare, 

securitatea socială, - datorită legăturii lor intime cu dreptul fiecărui stat. 

 Investirea cu formulă executorii a hotărîrii în statul în care a fost pronunţată, determină 

caracterul executoriu al acestei, şi prin urmare ea nu va mai fi supusă unei formalităţi similare în 

statul în care se cere a fi recunoscută. Dacă, însă, hotărîrii nu-i este recunoscut caracterul 

executoriu în statul în care a fost pronunţată, ea nu va putea fi recunoscută şi pusă în executare 

într-un alt stat. 

 Totodatată, este frecvent întîlnită tendinţa de suprimare a procedurii exequaturului şi de-

a încuviinţare a executarii silite a unei hotărîri judecătoreşti străine într-o procedură 

asemănătoare celei de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine nesusceptibilă de executare 

silită. 

 

 

 

                                                           

192 ZIDARU Gh. Competența internațională de drept comun ... în Revista română de drept privat nr.6/2010p.125-126. 
193 Cauza Rotaru/c./România, 29 martie 2000, par.52, http://www.scj.ro/strasbourg%5CROTARU-Romania%20RO.htm. (vizitat 

11.03.2013) 

http://www.scj.ro/strasbourg%5CROTARU-Romania%20RO.htm
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Capitolul III  HOTĂRÎREA JUDECĂTOREASCĂ STRĂINĂ  

LA FAZA EXECUTĂRII SILITE 

 

§1 Definirea procedurii de executare raportată la procedura exequaturului 

Mecanismul juridic al recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine prin 

intermediul unei jurisdicţii statale, care oferă titularului realizare practică a dreptului său cîştigat 

într-un stat străin,  asigură titularului posibilitatea de a sili pe cel care-i încălcă dreptul să execute 

aceasta hotărîre, poartă denumirea de încuviinţare a executării silite sau exequatur.  

Exequaturul este procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului exercitat asupra 

hotărârii judecătoreşti străine de instanţele statului pe teritoriul căreia se cere executarea, 

hotărârea judecătorească străină este declarată executorie.
194

  

Astfel, se deduce că exequaturul se limitează la acordarea forţei executorii în statul solicitat 

unei hotărâri străine care îndeplineşte anumite condiţii impuse de legea acelui stat, în timp ce 

executarea constă în folosirea de către stat a unor mijloace de constrângere destinate realizării, în 

fapt, a dreptului creditorului. În procedura încuviinţării executării se urmăreşte doar îndeplinirea 

condiţiilor de regularitate a hotărării invocate şi a tribunalului din străinătate, iar în cadrul 

procedurii de executare a documentului executoriu se recurge la măsuri de constrângere, proprii 

doar  fazei executării efective a hotărârii. 

Procedura de executare a hotărîrilor emise de instanţele judecătoreşti competente ale unui 

stat nu este extrateritorială, fiind limitată de teritoriul acestui stat.
195

 

Prin Regulamentul CE nr.805/2004 privind crearea unui Titlu Executoriu European pentru 

creanţele necontestate
196

 (în continuare, Regulametul Bruxeles II), care urmăreşte scopul de 

eliminare a procedurii de exequatur, care în practică generează multiple întîrzieri şi cheltuieli, s-a 

dispus crearea Titlului Executoriu European. Acesta se aplică în materie civilă şi comercială, 

fiind exclus în domeniul fiscal-vamal şi administrativ, sfera privind starea şi capacitatea 

persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamentele, succesiuniunile, falimentul şi 

arbitrajul. 

Apreciem opinia doctrinarului moldav, Violeta Cojocaru, care susţine că înainte de a se 

obţine exequaturul, hotărîrea străină nu are valoarea decît a unei mărturii, care pe plan juridic nu 

                                                           

194 Ministerul Justiției al României , Noțiuni introductive asupra recunoașterii și executării hotărîrilor judecătorești străine, 

http://www.just.ro/Sectiuni/Cooperarejudiciar%C4%83interna%C5%A3ional%C4%83/Ghiddecooperare%C3%AEnmateriecivil

%C4%83%C5%9Ficomercial%C4%83/Recunoa%C5%9Fterea%C5%9FiExecutareaHot%C4%83r%C3%A2rilor/No%C5%A3iu

niintroductive/tabid/748/Default.aspx. (vizitat 12.04.2013) 
195 COJOCARU V. Recunoaşterea şi executarea hotărîrilor judecătoreşti ..., p.13.   
196 Regulamentul CE nr.805/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui Titlu 

Executoriu European pentru creanțele necontestate. Jurnalul Oficial L 143 din 30.4.2004, p. 15. 

http://www.just.ro/Sectiuni/Cooperarejudiciar%C4%83interna%C5%A3ional%C4%83/Ghiddecooperare%C3%AEnmateriecivil%C4%83%C5%9Ficomercial%C4%83/Recunoa%C5%9Fterea%C5%9FiExecutareaHot%C4%83r%C3%A2rilor/No%C5%A3iuniintroductive/tabid/748/Default.aspx
http://www.just.ro/Sectiuni/Cooperarejudiciar%C4%83interna%C5%A3ional%C4%83/Ghiddecooperare%C3%AEnmateriecivil%C4%83%C5%9Ficomercial%C4%83/Recunoa%C5%9Fterea%C5%9FiExecutareaHot%C4%83r%C3%A2rilor/No%C5%A3iuniintroductive/tabid/748/Default.aspx
http://www.just.ro/Sectiuni/Cooperarejudiciar%C4%83interna%C5%A3ional%C4%83/Ghiddecooperare%C3%AEnmateriecivil%C4%83%C5%9Ficomercial%C4%83/Recunoa%C5%9Fterea%C5%9FiExecutareaHot%C4%83r%C3%A2rilor/No%C5%A3iuniintroductive/tabid/748/Default.aspx
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preţuieşte mai mult decît mărtuiria unui particular.
197

 În felul acesta, continuă gîndul magistraţii 

autohtoni, încuviinţarea executării unei hotărîri judecătoreşti sau arbitrale străine este cheia de 

bolta a întregului ansamblu de probleme juridice pe care le ridica recunoaşterea şi apoi 

executarea hotărîrii respective.
198

 

 

§2 Unele aspecte ale procedurii de executare intentate de executorul judecătoresc în 

vederea executării hotărîrii judecătoreşti străine 

Orice proces de judecată urmăreşte obţinerea unui rezultat în beneficiul uneia sau altei 

părţi. Astfel, atît pentru reclamant, cît şi pentru pîrît este important acel final logic pe care îl va 

oferi judecătorul litigiului iscat dintre aceste părţi. Însă cîştigul procesului presupune parcurgerea 

doar a unei jumătăţi de cale, întrucît procesului de executare a unei hotărîri judecătoreşti îi revine 

un rol nu mai puţin important. 

În acelaşi context, doctrina rusă menţionează că realizarea practică a unui drept cîştigat 

într-o ţară străină, de cele mai dese ori, are loc cu implicarea organelor de executare silită, 

deoarece executarea benevolă nu este practicată de debitori.
199

 

Potrivit prevederilor art.1 din C.E. al Republicii Moldova, procedura de executare are 

sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document 

executoriu prezentat spre executare,  în modul stabilit de lege. În acelaşi timp, din conţinutul 

art.11, lit.f) al respectivului cod, sînt documente executorii şi se execută conform normelor 

stabilite de C.E. al R.M.titlurile executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de judecată 

străine şi ale arbitrajelor internaţionale, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

Este esenţial aspectul ce vizează ordinea de recunoaştere şi executare a hotărîrilor 

judecătoreşti străine. De regulă, ea este stabilită în tratatele bilaterale şi multelaterale încheiate 

între state, dar, deseori, chiar şi tratatele fac trimitere la legislaţia internă a statelor. Un exemplu 

elocvent în acest sens este Convenţia C.S.I. din 1993 care, deşi stabileşte că asupra încuviinţării 

executării sau refuzului în autorizarea executării hotărîrii judecătoreşti străine urmează să se 

pronunţe acea instanţă în circumscripţia căreia urmează să se efectueze executarea, totuşi 

Convenţia respectivă nu stabileşte procedura conform căreia trebuie să fie examinată cererea şi 

pronunţată încheierea, dar face indicaţii de trimitere la legislaţia internă a statului pe teritoiul 

căruia se cere executarea. În fine, executarea silită nu este o formă de asistenţă juridică, deoarece 

                                                           

197 COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor ...,p.56. 
198 POALELUNGI M, ș.a. Manual al Judecătorului la examinarea ...,2006,  p.337. 
199 ЕРЕМЕЕВ М.В., ЛЕБЕДЕВА Н.Н., Проблемы признания и приведения в исполнение .., с.45. 
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executarea silită vizeazp doar aplicarea efectelor executorii într-un stat străin, nu şi în statul în 

care s-a emis hotărîrea.
200

 

Întrucît în capitolele precedente s-a descris pas cu pas etapa obţinerii exequaturului 

conform legislaţiei Republcii Moldova în aspect comparativ cu unele state, precum România, 

Federaţia Rusă, Franţa Statele Unite ale Americii, etc, considerăm necesar de a dezvălui 

procedura postjudiciară ce trebuie de urmat cu stricteţe pentru atingerea obiectivul-fundament ce 

guvernează toate aceste acţiuni în ansamblu: obţinerea realizării practice a dreptului persoanei 

cîştigat într-un stat străin. 

În susţinerea celor sus-expuse, concretizăm că după examinarea cererii de recunoaştere a 

hotărârii judecătoreşti străine susceptibile de executare silită, instanţa sesizată, în temeiul 

hotărârii judecătoreşti şi încheierii rămase irevocabile de încuviinţare a executării silite, eli-

berează un titlu executoriu, care se expediază instanţei de la locul de executare a hotărârii 

judecătoreşti. Acesta şi constituie momentul în care hotărârea judecătorească străină recunoscută 

începe să producă efecte pe teritoriul statului care o recunoaşte.
201

 

Astfel, este cert că momentul cînd încheierea de încuviinţare a executări silite devine 

irevocabilă, în temeiul acesteia, precum şi în temeiul hotărîrii judecătoreşti străine, se eliberează 

un titlu executoriu, care se expediază executorului judecătoresc desemnat de creditor. În cazul în 

care executorul judecătoresc nu a fost desemnat, se aplică prevederile art.15 şi 30 din C.E. al 

Republicii Moldova.  Astfel, instanţa de judecată va prezenta titlul de executare, din oficiu, în 

pricinile ce ţin de confiscarea bunurilor; de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la 

stat; de urmărirea sumelor încasate din contul statului, din contul întreprinderilor de stat şi al 

celor municipale, al societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat; de urmărirea pensiei de 

întreţinere; de încasare a sumelor pentru repararea prejudiciilor cauzate prin vătămarea 

integrităţii corporale, prin o altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă repararea s-a efectuat 

sub formă de prestaţii băneşti periodice; de restabilirea la locul de muncă şi de încasare a 

salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă; de încasare a 

indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale 

prevăzute de lege.  

Pe lîngă cerinţele generale ale cuprinsului unui document executoriu stabilite prin 

prevederile art.16 C.E. al Republicii Moldova, care se prezintă în modul următor: 

a) denumirea instanţei de judecată care a eliberat titlul executoriu; 
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 POALELUNGI M., ș.a., Manualul judecătorului… , 2013, p. 260. 

201 COJOCARU V. Recunoașterea și executarea hotărîrilor..., p.121. 
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b) pricina în baza căreia a fost eliberat titlul executoriu; 

c) data pronunţării hotărîrii şi dispozitivul (textual); 

d) data rămînerii definitive a hotărîrii sau menţiunea privind executarea imediată; 

e) numele, data şi locul naşterii sau denumirea debitorului şi creditorului, domiciliul ori 

sediul lor, datele de identificare bancare şi codul fiscal; 

f) data eliberării titlului executoriu; 

g) menţiuni privind măsurile de asigurare a acţiunii; 

h) alte menţiuni, după necesitate, 

se înregistrează cerinţe specifice vis-a-vis de cuprinsul titlului executoriu emis în vederea 

executării unei hotărîri judecătoreşti străine. Astfel, în cazul în care hotărîrea instanţei de 

judecată străină a fost recunoscută şi încuviinţată spre executare pe teritoriul Republicii 

Moldova, în titlul executoriu se indică atît denumirea instanţei de judecată străină, cît şi denumi-

rea instanţei de judecată din Republica Moldova care a recunoscut şi a încuviinţat executarea 

acestei hotărîri. 

Potrivit art.60 din C.E. al R.M., procedura de executare se intentează la cererea creditorului 

urmăritor sau la demersul instanţei de judecată, prin prezentarea documentului executoriu pentru 

executare.  

Executorul judecătoresc, în termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, 

adoptă o încheiere cu privire la primirea sau refuzul de a primi documentul executoriu pentru 

executare. Ulterior, executorul judecătoresc adoptă o încheiere privind intentarea procedurii de 

executare, care se expediază creditorului şi debitorului în termen de 3 zile. Ca urmare a acestor 

proceduri, se recurge la executarea silită. 

Dacă executorul judecătoresc emite o încheiere de refuz în primirea documentului 

executoriu, atunci în cuprinsul părţii motivatorii a respectivei încheieri trebuie să se regăsească 

argumetată lipsa uneia dintre literele prevăzute la art.16  C.E. al R.M..  

În susţinerea celor sus-expuse, cercetînd arhiva Curţii de Apel Chişinău, am luat cunoştinţă 

cu  încheierea nr.2-613/12, în temeiul căreia la data de 17.12.2012 a fost emis titlu executoriu 

privind recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a sentinţei penale Judecătoriei Huşi, 

România nr.213 din 15.06.2012, în partea ce priveşte perceperea cheltuielilor judiciare de la E.N. 

în mărime de 250 RON. Respectivul document executoriu a fost ridicat şi prezentat executorului 

judecătoresc Gurgurov Rodica împreună cu cererea de intentare a procedurii de executare. 

Astfel, la data de 25.01.2013, executorul judecătoresc prin încheierea nr.148s-1576/2013 a 

dispus refuzare în primirea spre executare a titlului din 17.12.2012, pe motivul că lipsesc 

rechizitele complete ale creditorului. Astfel,executorul jduecătoresc a menţionat că nu au fost 
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respectate prevederile art.14 C.E. al R.M., care în acest sens stabilesc că documentul executoriu 

urmează să conţină de: ”numele, prenumele şi data naşterii sau denumirea debitorului şi 

creditorului, codul fiscal, domiciliul sau sediul lor, datele bancare de identificare”.
202

 

În temeiul prevederilor art.454 C.P.C. al R.M., legiuitorul stabileşte cetăţenilor străini, 

apatrizilor şi organizaţiilor străine regim naţional, fapt care le conferă ultimilor dreptul să se 

adreseze în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova pentru apărarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor lor legitime şi să beneficieze în faţa instanţelor judecătoreşti ale 

Republicii Moldova de aceleaşi drepturi şi să-şi assume aceleaşi obligaţii procedurale ca şi 

cetăţenii, organizaţiile Republicii Moldova. Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova 

poate stabili retorsiunea faţă de persoanele statelor în care există restricţii faţă de drepturile 

procedurale ale cetăţenilor şi organizaţiilor Republicii Moldova. 

În corespundere cu prevederile art.48 C.E. al R.M., creditorul este în drept să-şi exercite 

drepturile în cadrul procedurii de executare prin reprezentant. Executarea unei hotărîri 

judecătoreşti emisă de organele judecătoreşti ale unui alt stat implică ipotetic creditorului 

documentului executoriu menţionat, calitatea  de cetăţean străin, apatrid sau organizaţie străină 

cu domiciliul/sediul într-un stat, pentru care, de cele mai multe ori, instituţia reprezentării devine 

indispensabilă în vederea realizării drepturilor şi intereselor în cadrul procedurii de executare. 

Recurgerea de către creditorii străini la instituţia reprezentării este determinată de 

inconvenienţele legate de timp, spaţiu, limba de procedură, necunoaşterea legislaţiei statului şi 

cheltuieli de deplasare.  Potrivit art.48 din C.E. al R.M., împuternicirile reprezentantului trebuie 

să fie formulate în procură sau contract, întocmite în condiţiile legii. Valabilitatea 

împuternicirilor reprezentantului creditorului este determinată de valabilitatea procurii întocmite 

de organele oficiale ale altui stat şi efectele juridice ale acesteia pe teritoriul Republicii Moldova.  

În vederea elucidării subiectului propus, vom face referire la prevederile art.49 din C.E. al 

R.M.şi vom aplica direct prevederile art. 466 C.P.C. al R.M..  

La admiterea reprezentantului creditorului în cadrul procedurii de executare intentate 

pentru executarea unei hotărîri judecătoreşti străine recunoscute în modul prevăzut de lege, 

executorul judecătoresc urmează să ţină cont de prevederile art.466 C.P.C. al R.M. potrivit 

cărora, în cuprinsul alin.(1) al articolului citat se stabileşte că actele oficiale eliberate, redactate 

sau legalizate, în conformitate cu legislaţia străină şi în forma stabilită, de organe competente 

străine în afara Republicii Moldova în privinţa cetăţenilor sau organizaţiilor ei ori persoanelor 

străine pot fi prezentate instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova numai dacă sînt 

                                                           

202 Dosarul nr.2-613/2012 din 17.12.2012, Arhiva Curții de Apel Chișinău. 
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supralegalizate pe cale administrativă ierarhică şi, ulterior, de misiunile diplomatice sau de 

oficiile consulare ale Republicii Moldova.  Alin.(4) al articolului menţionat stabileşte că actele 

oficiale eliberate pe teritoriul unui stat participant la tratatul internaţional la care Republica 

Moldova este parte sînt recunoscute fără supralegalizare ca înscrisuri în instanţele judecătoreşti 

ale Republicii Moldova. Potrivit alin.(5) al articolului sus-citat actele încheiate într-o limbă 

străină se prezintă în instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova în traducere în limba 

moldovenească, cu autentificarea traducerii în modul stabilit. 

În acest context urmează a fi remarcate şi prevederile art.40 a Convenţiei C.S.I. din 1993, 

care statuiază că forma şi termenul de valabilitate al procurii se stabileşte potrivit legislaţiei părţii 

contractante, pe teritoriul căreia  este  eliberată procura, iar potrivit art.13 al aceleaşi Convenţii, 

actele, care au fost  întocmite  sau  certificate de către instituţia de justiţie sau de o persoană 

oficială de pe teritoriul unei Părţi contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi 

certificate  cu  sigiliu,  sunt  valabile  pe  teritoriile  altor  părţi contractante  fără  vreo  altă  

legalizare.  Astfel, actele, care  pe  teritoriul  unei  părţi  contractante  sunt recunoscute ca fiind 

oficiale, au pe teritoriul altor părţi contractante aceeaşi forţă probantă.   

Reglementări similare în acest domeniu oferă şi Tratatul între Republica Moldova şi 

Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi 

penală din 25.02.1993
203

 (în continuare, Tratat MOLRUS) Art.13 alin.(1) al Tratatului menţionat 

prescrie că actele expediate de către instituţiile de justiţie şi de către alte instituţii în scopul 

acordării asistenţei juridice trebuie semnate şi certificate cu sigiliu. Respectivul tratat recunoaşte 

pe  teritoriul celeilalte părţi contractante, fără vreo altă legalizare, valabilitatea actelor care au 

fost întocmite sau certificate de către instituţiile de  justiţie sau de o persoană oficială de  pe  

teritoriul unei  părţi contractante, în limitele competenţei  lor şi în forma stabilită şi certificată cu 

sigiliu. Potrivit alin.(2), actele, care pe teritoriul unei părţi   contractante sunt recunoscute ca 

oficiale, au pe teritoriul celeilalte părţi contractante aceeaşi forţă probantă. 

Înmînarea şi expedierea actelor executorului judecătoresc pe teritoriul Republicii Moldova 

este reglementată de prevederile art.67 C.E. al Republcii Moldova, care îmtreună cu art.10, 11 al 

Convenţiei C.S.I. din 1993 prescriu următoarea procedură de înmînare a actelor: instituţia de 

justiţie solicitată înminează actele în conformitate cu normele în vigoare ale statului său, dacă 

actele înmînate sunt perfectate în limba lui, în limba rusă sau sunt însoţite de o traducere 

certificată în aceste limbi. În caz contrar ea înmînează actele destinatarului, dacă acesta este de 

                                                           

203 Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, 

familială şi penală încheiat la 25.02.1993, la Moscova, ratificat prin Legea de ratificare nr.260-XIII din 04.11.94, în vigoare de la 
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acord să le primească. Dacă actele nu pot fi înmînate la adresa indicată în cerere, instituţia de 

justiţie solicitată, din proprie iniţiativă, ia măsurile necesare în vederea stabilirii adresei. Dacă 

stabilirea adresei de către instituţia de justiţie solicitată este imposibilă, ea va comunica despre 

aceasta instituţiei solicitante şi îi va remite actele, care urmau a fi înminate. Înmînarea actelor se 

atestă printr-o confirmare, semnată de persoana căreia i-a fost înmînat actul, avînd ştampila 

oficială a instituţiei solicitate, în ea fiind indicată data înmînării şi semnătura lucrătorului 

instituţiei, care a înmînat actul sau printr-un alt act emis de această instituţie, în care vor fi 

indicate modul, locul şi timpul înmînării. Dispoziţii similare stabileşte şi Tratatul MOLRUS. Prin 

urmare, la comunicarea actelor de procedură către părţile procedurii de executare cu domiciliul 

într-un alt stat, executorul judecătoresc va ţine cont şi de prevederile actelor internaţionale 

corespunzătoare. 

În vederea executării titlurilor executorii emise în baza hotărîrilor instanţelor de judecată 

străine, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe teritoriul Republicii Moldova, executorul 

judecătoresc acţionînd în temeiul principiului reciprocităţii şi potrivit prevederilor art.466 C.P.C. 

al R.M., aplicate prin analogie în corespundere cu prevederile art. 343 Cod de executare, va fi 

îndreptăţit să întreprindă faţă de debitor şi bunurile acestuia toate măsurile de executare silită 

prevăzute de C.E. al R.M.. În pofida acestui fapt executorul judecătoresc învestit cu executarea 

unui astfel de document executoriu urmează să ţină cont de natura acestuia – “elementul de 

extranietate” care în unele situaţii determină unele abateri de la algoritmul obişnuit al executării 

silite stabilit de C.E. al Republicii Moldova.  Aceste excepţii sunt determinate de unele norme de 

drept speciale în raport cu normele Codului de executare care au statut de normă generală în 

aceste caz. În temeiul prevederilor art. 63 C.E.  al R.M., executorul judecătoresc este în drept, în 

scopul asigurării executării documentului executoriu, odată cu intentarea procedurii de 

executare, să aplice mai multe măsuri de asigurare a executării. În cadrul umăririi bunurilor 

mobile şi imobile ale debitorului, executorul judecătoresc, în condiţiile prevederilor art.115-119 

Cod de executare, aplică sechestru asupra bunurilor urmărite, fapt despre care informează 

organul responsabil şi părţile procedurii de executare. Bunurile sechestrate se vînd, de regulă, de 

către executorii judecătoreşti la licitaţie sau prin organizaţii specilizate, în bază de contract de 

comision. Art.125 C.E. al R.M.stabileşte, în mod expes, procedura de vînzare a bunurilor 

sechestrate în funcţie de categoria acestora. Alin.(7) al articolului citat supra prescrie regula că în 

cazul în care bunurile nu au fost vîndute în modul stabilit de C.E. al R.M.şi de alte acte 

normative, acestea pot fi transmise creditorului urmăritor. Deşi C.E. al R.M., în calitate de act 

normativ general, nu stabileşte nici o restricţie în vederea transmiterii unor categorii de bunuri 

pentru creditorii care deţin cetăţenia altui stat decît cea a Republicii Moldova, ţinem să remarcăm 
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prevederile Legii nr.1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare 

a pămîntului
204

 (în continuare, Legea nr. 1308 din 25.07.1997), care, în calitate de lege specială, 

stabileşte mijlocit în acest caz pentru executorul judecătoresc interdicţia de transmitere către 

creditorul străin a terenul cu destinaţie agricolă şi a fondului silvic, în cazul în care aceste bunuri 

imobil nu a fost vîndut la licitaţie. În acelaşi context, art.4 alin.(3) al Legii nr.1308 din 

25.07.1997 prescrie că terenurile proprietate publică pot fi vîndute atît  persoanelor fizice şi 

persoanelor juridice ale Republicii Moldova, cît şi investitorilor străini, cu excepţia terenurilor cu 

destinaţie agricolă şi ale fondului silvic care se vînd numai persoanelor fizice şi persoanelor 

juridice ale Republicii Moldova. 

Sumele destinate creditorilor şi rezultate din cadrul procedurii silite demarate de executorul 

judecătoresc se transferă la contul curent special al executorului judecătoresc, ori se remit în 

numerar executorului judecătoresc pentru a fi depuse neîntîrziat la contul curent special în 

condiţiile prevederilor art.40 al C.E. al R.M.. Eliberarea sumelor de pe contul curent special faţă 

de creditorul persoană fizică se realizează în bază de cec (delegaţie) sau prin transfer pe contul 

acestuia, în temeiul dispoziţiei (ordinului) de plată; iar creditorului persoană juridică, prin 

virament pe contul lui, în temeiul dispoziţiei de plată. Eliberarea sumelor creditorilor 

documentelor de executare emise în temeiul hotărîrilor judecătoreşti străine, recunoscute şi 

încuviinţate spre executare pe teritoriul Republicii Moldova, de cele mai dese ori, urmează a fi 

realizată de către executorul judecătoresc prin transfer pe contul creditorului deţinut în statul al 

cărui cetăţean este sau unde îşi are domiciliul stabilit. Procedura transferului sumelor 

nominalizate la contul creditorului nerezident de către executorul judecătoresc este reglementat 

de prevederile Legii nr.62 din 21.03.2008 privind reglementarea valutară
205

(în continuare, Legea 

nr.62 din 21.03.2008) şi Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor 

valutare, aprobat prin hotărîrea BNM nr.8 din 28.01.2010
206

 (în continuare, Regulamentul BNM 

nr.8 din 28.01.2010). În sensul prevederilor art.3 alin.(9) al Legii nr.62-XVI din 31.03.2008, 

executorul judecătoresc se prezintă ca rezident. În temeiul prevederilor art.4 alin.(9) al Legii 

nr.62 din 21.03.2008, rezidenţii au dreptul de a deschide conturi în valută străină la bănci 

licenţiate. Plăţile şi transferurile în cadrul operaţiunilor valutare curente, potrivit art.17 alin.(1) al 

Legii nr. 62-XVI din 21.03.2008, se primesc/efectuează de către rezidenţi şi nerezidenţi fără 

                                                           

204 Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. nr. 1308 din 25.07.1997. în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 06.12.2001, nr. 147-149. 
205 Legea privind reglementarea valutară. nr. 62-XVI din 21.03.2008. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  18.07.2008, 

nr.127-130/496. 
206 Hotărîrea BNM cu privire la aprobarea regulamentului privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare. nr. 8 

din 28.01.2010. în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 26.03.2010, nr.41-43. 
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restricţii. Iar în corespundere cu prevederilor art.25 alin.(3) al Legii menţionate, persoanele 

juridice rezidente şi nerezidente sînt obligate să primească/efectueze plăţi şi transferuri în cadrul 

operaţiunilor valutare numai prin conturile lor, cu excepţia cazurilor în care efectuarea 

operaţiunilor valutare este permisă în numerar sau cu utilizarea instrumentelor de plată. Astfel, 

pentru realizarea transferului la contul creditorului nerezident deschis într-un alt stat, executorul 

judecătoresc umează să convertească suma creanţei în valuta necesară şi să o transfere de la 

contul său curent special la contul deţinut în valută străină, pentru a o transfera ulterior la contul 

creditorului nerezident deţinut la o instituţie financiară în alt stat. Executorul judecătoresc va 

cumpăra valuta străină necesară la cursul stabilit de banca licenţiată. Potrivit art.40 alin.(2) al 

Legii nr. 62-XVI din 21.03.2008, la efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu persoane 

juridice şi fizice, cu excepţia operaţiunilor efectuate prin intermediul punctelor sale de schimb 

valutar, banca licenţiată poate stabili cursuri de cumpărare şi vînzare a valutei străine contra 

monedei naţionale şi contra altei valute străine unice pentru toate persoanele juridice/fizice sau 

individuale pentru fiecare persoană.  

Printre plăţile/transferurile necomerciale socialmente importante, prevederile alin.(9) al art. 

5 al Legii nr. 62-XVI din 21.03.2008 prescriu şi sumele achitate în baza sentinţelor, hotărîrilor, 

ordonanţelor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de urmărire penală.  

În corespundere cu prevederile pct.95 al Regulamentului BNM nr.8 din 28.01.2010, în 

cazul efectuării plăţii /transferului fără numerar în cadrul operaţiunii valutare persoana juridică 

rezidentă (alta decît banca licenţiată) sau persoana juridică nerezidentă urmează să prezinte la 

banca licenţiată următoarele documente, fără a se limita la acestea: 

a) solicitarea în scris de efectuare a plăţii /transferului; 

b) documentele justificative, cu excepţia cazurilor specificate, în mod expres, în regulamentul 

sus-indicat sau în alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării 

valutare; 

c) certificatul /notificaţia /autorizaţia corespunzătoare – în cazul în care în conformitate cu 

Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 operaţiunea valutară în cadrul căreia se efectuează plata 

/transferul este supusă notificării la Banca Naţională a Moldovei /autorizării din partea Băncii 

Naţionale a Moldovei. 

Solicitarea în scris de efectuare a plăţii tansferului conform pct.98 al Regulamentului BNM 

nr.8 din 28.01.2010 trebuie să conţină următoarele date, fără a se limita la acestea: 

a) datele despre destinatarul plăţii /transferului (denumirea, numele, prenumele ş.a.); 

b) scopul plăţii /transferului care se indică în mod desfăşurat; 
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c) denumirea şi, dacă există, numărul şi data documentului justificativ – în cazul în care plata 

/transferul se efectuează în baza documentului justificativ; 

d) denumirea, numărul şi data documentului respectiv – în cazul în care plata /transferul se 

efectuează la prezentarea la banca licenţiată a certificatului /notificaţiei /autorizaţiei, prevăzute 

de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei în domeniul reglementării valutare; 

Solicitarea în scris de efectuare a plăţii transferului se autentifică: 

a) prin semnăturile autorizate ale titularului de cont şi ştampila acestuia (dacă acesta dispune 

de ştampilă) conform Fişei cu specimente de semnături şi amprenta ştampilei. Banca nerezidentă 

autentifică documentul în cauză conform uzanţelor bancare; 

b) prin semnătura deţinătorului de card emis de către banca licenţiată din contul persoanei 

juridice – în cazul efectuării operaţiunii valutare cu utilizarea cardului. 

Documentele justificative în sensul prevederilor pct.95 lit.b) al Regulamentului BNM nr.8 

din 28.01.2010, reprezintă documentele ce justifică efectuarea/confirmă necesitatea efectuării de 

către persoanele juridice a plăţilor /transferurilor (de exemplu, contract, invoice, ordinul privind 

detaşarea în străinătate, informaţia privind cheltuielile de deplasare, devizul de cheltuieli pentru 

întreţinerea reprezentanţei în străinătate a persoanei juridice rezidente) şi conţin, după caz, date 

despre sumele plăţilor /transferurilor. 

Pentru transferul realizat de executorul judecătoresc către nerezidenţi peste hotare ţării a 

sumelor rezultate din executarea hotărîrii judecătoreşti, prevederile Legii nr.62-XVI din 

21.03.2008 nu prescriu drept obligatorie autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei în acest sens. 

Totodată în corespundere cu prevederile art.100 al Regulamentului BNM nr.8 din 

28.01.2010, suma plăţii/transferului în cadrul operaţiunii valutare nu trebuie să depăşească suma 

indicată în documentele justificative, în cazul în care prin esenţa sa documentul justificativ 

urmează să conţină date despre suma plăţii /transferului. 

Operaţiunea descrisă de eliberare a sumei creanţei prin virament cetăţenilor străini, 

apatrizilor cu domiciliul în alt stat, organizaţiilor străine, implică anumite cheltuieli legate de 

convertirea mijloacelor băneşti din valută naţională în valută străină, comisionul de transfer la 

contul bancar deţinut în instituţia financiară a altui stat, etc. În temeiul prevederilor art.37 C.E. al 

R.M., cheltuielile destinate plăţilor bancare pentru transferul şi convertirea mijloacelor băneşti  

reprezintă speze. În corespundere cu prevederile art.36 alin.(3) C.E. al R.M., partea care solicită 

îndeplinirea unui act sau întreprinderea unei acţiuni în cadrul procedurii de executare este 

obligată să avanseze taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi  spezele 

procedurii de executare necesare în acest scop. Pentru actele sau acţiunile dispuse şi efectuate din 

oficiu de către executorul judecătoresc, cheltuielile se avansează de către creditor. Ţinînd cont de 
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faptul că la executarea hotăîrilor judecătoreşti străine se aplică prevederile legislaţiei statului 

parte pe al cărui teritoriu are loc executarea, conchidem că spezele destinate plăţilor bancare 

pentru transferul şi convertirea mijloacelor băneşti urmează a fi avansate executorului 

judecătoresc conform borderolui de calcul al cheltuielilor de executare întocmit. 

Potrivit principiului „aplicării legislaţiei părţii contractante” dedus din prevederile actelor 

internaţionale menţionate, precum şi reeşind din conţinutul legislaţiei naţionale,  în cazul 

contestării actelor executorului judecătoresc de către  creditorii cetăţeni străini cu domiciliul 

stabilit în alt stat se vor aplica prevederile art. 161 – 164 C.E. al R.M.. În acest sens, urmează a 

se ţine cont de faptul că executorul judecătoresc nu constituie parte în procesul intentat şi poate fi 

invitat doar să dea explicaţii referitor la actele contestate. Totodată, ţinem să remarcăm că în 

cazul eventualei admiteri a contestaţiei depuse de către creditorul străin, cheltuielile de judecată 

urmează a fi repartizate potrivit prevederilor art.94 C.P.C. al R.M. şi vor fi încasate de la debitor 

care deţine calitatea de pîrît la exeaminarea contestaţiilor înaintate de creditor împotriva actelor 

executorului judecătoresc, porivit art.163 alin.(1) din C.E. al R.M. 

Executarea hotărilor judecătoreşti este o ultimă fază a procesului civil, care contribuie la 

realizarea sarcinilor justiţiei. Prin acceptarea recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti 

pronunţate în alt stat are loc consolidarea conceptului de justiţie, asigurarea respectării 

principiului legalităţii şi dezvoltării relaţiilor sale economico-internaţionale. Executorul 

judecătoresc este actorul învestit de legiuitor cu rolul de executare a unei hotărări judecătoreşti, 

care va aplica legea în procedura de executare a unui act emis de o autoritate judecătorescă fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 

apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, şi asupra persoanelor juridice, indiferent de 

tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului este sarcina şi obligaţia unui stat democratic şi 

misiunea unei guvernări bune. Astăzi, după ce Republica Moldova şi-a declarat devotamentul 

faţă de cursul strategic spre integrarea Europeană, valorile universale din care fac parte şi 

drepturile omului – au căpătat o însemnătate aparte. 

Aderînd la cele mai progresiste tradiţii internaţionale, legislaţia naţională consacră 

persoanei un şir de drepturi şi libertăţi, totodată, garantînd respectarea şi valorificarea drepturilor 

cîştigate într-un stat străin. În puterea acestor ipoteze, printre noile reglementări procesual-civile, 

care garantează apărarea valorilor supreme ale unui stat de drept, este inserată şi instituţia 

recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine.  

Lucrarea analizează aspectele legate de crearea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie între statele Lumii contemporane. Pentru atingerea obiectivului liberei 

circulaţii a hotărârilor judecătoreşti s-a subliniat ideea potrivit căreia este necesar ca normele 

care reglementează instituţia recunoaşterii şi executării hotărârilor judecătoreşti străine să posede 

un caracter obligatoriu şi aplicabilitate directă în dreptul intern al statelor, care să reducă la 

minimum posibilitatea acţiunilor concurente şi să evite pronunţarea unor hotărâri ireconciliabile 

în două state diferite.   

În continuare, vom determina rezumatul studiului efectuat, cercetînd problemele ce ţin de 

recunoaşterea şi executarea hotărârii judecătoreşti cu caracter străin, în conformitate cu 

obiectivele formulate în introducere. 

Referitor la definirea hotărîrii judecătoreşti străine, în scopul prevenirii oricăror interpretări 

eronate şi limitative, am considerat că ar fi util de a atribui art.467 din C.P.C. al R.M. un alt 

conţinut, care ar îmbina prezenţa obligatorie a trei elemente de bază. Astfel, hotărîre 

judecătorescă străină trebuie considerat actul de materie civilă, familială, comercială, de muncă, 

emis de o instanţă judecătorescă sau de o autoritate competentă cu atribuţii jurisdicţionale, 

indiferent de denumirea acestuia (decret, ordin, decizie, sentinţă, ordonanţă, încheiere etc.), 

care este pronunţat pe teritoriul şi de un organ abilitat al unui alt stat decît Republica Moldova. 

Am propus ca, condiţia reciprocietăţii între statul a cărui instanţă a pronunţat hotărîrea şi 

statul în care urmează a fi executată această hotărîre să fie percepută ca o condiţie de regularitate 

internaţională de care va depinde eficacitatea hotărîrii străine în Republca Moldova. Ceea ce 

înseamnă includerea în lista temeiurilor prevăzute la art.471 C.P.C. al R.M. a literei i) cu 

următorul conţinut: între Republica Moldova şi statul a cărei hotărîre se cere a fi recunoacută 

nu este încheiat vreun tratat internaţional, precum şi între aceste state recunoaşterea nu are loc 
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pe baza principiului reciprocietăţii, în ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti străine. 

Astfel, în contextul legislaţiei de astăzi, circumstanţa lipsei de reciprocietate dintre Republica 

Moldova şi statul străin a cărui hotărîre judecătorească se cere recunoscută şi executată, nu poate 

consitui temei de refuz în recunoaştere şi executare  a hotărîrii judecătoreşti străine - situaţie care 

este analizată ca carenţă legislativă şi necesită o rapidă modificare. 

Am dedus cît de importat este ca o hotărîre judecătorească străină să îmbine în sine tabloul 

celor trei efecte. Or, în cazul în care este lipsă unul din cele trei efecte, hotătîrea străină îşi pierde 

eficacitatea în Republica Moldova, în înţelesul că nu poate fi recunoscută spre a se bucura de 

autoritatea lucrului judecat, nu poate fi executată şi nici nu poate fi folosită ca probă spre a  

confirma situaţiile de fapt pe care le constată. Astfel, este cert faptul potrivit căruia forţa 

executorie nu se dobîndeşte automat, prin simpla înfăţişare a hotărîrii străine în faţa organului 

local de executare, ci se obţine prin procedura exequaturului. Procedura exequaturului este unul 

din cele trei regimuri contemporane cunoscute de hotărîrea judecătorească străină. Astfel, pe 

lîngă procedura înregistrării hotărîrii şi procedurii simplificate, procedura recunoaşterii hotărîrii 

(procedura exequaturului) este proprie majorităţii sistemelor judiciare a statelor contemporane, 

inclusiv şi Republicii Moldova. 

În contextul lucrării am subliniat că recunoaşterea hotărârilor pronunţate într-un alt stat 

trebuie să fie realizată în formă automată, de drept, fără necesitatea recurgerii la vreo altă 

procedură sau formalitate, exceptând eventualele situaţii litigioase ce ar putea să apară, în care 

este necesar implicarea instanţei de judecată. Totodată, în virtutea principiului încrederii 

reciproce între state, procedura urmată în vederea încuviinţării executării silite a hotărîrilor 

susceptibile de executare silită, trebuie să fie eficientă şi rapidă.   

În cadrul lucrării am menţionat că declaraţia privind titlul executoriu al unei hotărâri 

judecătoreşti trebuie să se producă automat, în urma unor verificări formale a documentelor 

furnizate, fără ca instanţa să aibă posibilitatea să invoce din oficiu unul din temeiurile de 

neexecutare prevăzute de lege, această din urmă posibilitate rămînînd la dispoziţia pîrîtului, dacă 

consideră ca există unul din cazurile de neexecutare.   

Este importantă precizarea că legislaţia procesual-civilă în vigoare nu stabileşte direct 

condiţii de respectarea cărora ar depinde recunoaşterea şi încuviinţarea executării silite a hotărîrii 

judecătoreşti străine. Astfel, doctrina a propus soluţia interpretării temeiurilor de refuz ca condiţii 

negative, excluderea cumulativă a lor acordă judecătorului dreptul de a recunoaşte şi încuviinţa 

executarea silită a hotărîrii jduecătoreşti străine. 

În continuare, vom remarca unele imperfecţiuni ale actualului Cod de procedură civilă 

autohton, care pentru o justă înţelegere a materiei urmează a fi înlăturate. 
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Aşadar, pentru început, contextul art.470 C.P.C. al R.M. nu este uniform terminologic: 

persoana interesată se adresează cu cerere de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine, dar 

instanţa prin încheiere decide asupra recunoaşterii şi încuviinţării executării silite sau refuză în 

încuviinţarea executării silite. Propunerea noastră de lege ferenda este ca privitor la hotărîrile 

susceptibile de executare silită să se depună cerere de recunoaştere şi încuviinţare a executării 

silite şi nu cerere de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine. 

Ulterior, consultînd prevederile procesual-civile autohtone în vigoare cu element de 

extraneitate remarcăm că acestea reglementează recunoaşterea unei hotărîri judecătoreşti străine 

doar pe cale principală, ce are loc prin intentarea unei cereri de recunoaştere a hotărîrii 

judecătoreşti străine. Însă legiuitorul a omis să se refere şi la recunoaşterea pe cale incidentală. 

Or, aceasta are fundament existenţial real şi practic. Astfel, propunerea noastră de lege ferenda 

este următoarea: textul art.468 C.P.C. al R.M. să fie completat cu un nou aliniat cu următorul 

conţinut: ”Cererea de recunoaştere se rezolvă pe cale incidentală de către instanţa sesizată cu 

un alt proces avînd un alt obiect, în cadrul căruia se ridică excepţia de lucru judecat, întemeiată 

pe hotărîrea străină.”. 

În continuare, remarcăm că în raport cu lit.d) alin.(3) art.469 C.P.C. al R.M. se 

înregistrează o carenţă legislativă. Nu este raţional să se solicite reclamantului să anexeze la 

cerere un act care ar confirma executarea anterioară a hotărîrii pe teritoriul statului respectiv, 

întrucît aceasta ar însemna dubla executare. Deci, corect ar fi să solictăm reclamantului să 

anexeze actul care va  confirma executarea parţială a hotărîrii la momentul transmiterii acesteia.  

Ultimul capitol este dedicat procedurii de executare a documentului executoriu. Astfel, în 

scopul definirii procedurii de executare desfăşurate de executorul judecătoresc am formulat ideea 

că exequaturul se limitează la acordarea forţei executorii în statul solicitat unei hotărâri străine 

care îndeplineşte anumite condiţii impuse de legea acelui stat, în timp ce executarea constă în 

folosirea de către stat a unor mijloace de constrângere destinate realizării, în fapt, a dreptului 

creditorului. În procedura încuviinţării executării se urmăreşte doar îndeplinirea condiţiilor de 

regularitate a hotărării invocate şi a tribunalului din străinătate, iar în cadrul procedurii de 

executare a documentului executoriu se recurge la măsuri de constrângere, proprii doar  fazei 

executării efective a hotărârii. 

Executarea hotărilor judecătoreşti este o ultimă fază a procesului civil, care contribuie la 

realizarea sarcinilor justiţiei. Prin acceptarea recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti 

pronunţate în alt stat are loc consolidarea conceptului de justiţie, asigurarea respectării 

principiului legalităţii şi dezvoltării relaţiilor sale economico-internaţionale. Executorul 

judecătoresc este actorul învestit de legiuitor cu rolul de executare a unei hotărări judecătoreşti, 
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care va aplica legea în procedura de executare a unui act emis de o autoritate judecătorescă fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de 

apartenenţă politică, de avere sau de origine socială, şi asupra persoanelor juridice, indiferent de 

tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare. 

Ca urmare a cercetării subiectului respectiv, ne-am format opinia potrivit căreia carenţele 

legislative şi nedesăvîrşirea justiţie de astăzi ne impune să luăm o poziţie critică cu privire la 

întegul spectru al problemelor ce ţin activitatea efectivă a acestui important reglator al relaţiilor 

de drept procesual: de la formarea unei norme juridice, pînă la aplicarea acesteia unui litigiu 

concret. Or, pentru a asigura realizarea principiului recunoaşterii şi executării drepturilor 

cîştigate într-un stat străin este necesar a depista şi a exclude impedimentele existente în acest 

sens în legislaţia procesual-civilă şi a implementa mecanismele juridico-prctice eficiente şi 

adecvate ce ar face posibilă funcţionarea acestuia.    

Considerăm că unul din motivele de bază, care a determinat evoluţia şi reglementarea 

juridică a instituţiei recunoaşterii şi executării hotărîrilor judecătoreşti străine în statele 

contemporane, printre care se enumeră şi Republica Moldova, este neadmiterea judecării aceleaşi 

cauze civile de către instanţele judecătoreşti a două sau mai multe state, întrucît această situaţie 

pune în pericol grav garantarea uniformă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei. 

 Contribuţie şi investigaţie proprie în elucidarea şi tratarea problemei respective a fost şi 

participarea autoarei în cadrul Conferinţei ştiinţifico-practice desfăşurate la data de 20 mai 2013 

în incinta Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedinteel Republicii Moldova, unde 

a fost supusă abordării problematica prezentei lucrări,  materialele respectivei conferinţe fiind în 

curs de publicare în revista  anuală ”Teoria şi practica administrării publice” 
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Anexa nr.1 

Curtea de Apel _______________________________ 

Creditor_____________________________________ 
  (nume sau denumirea autorității publice, calitatea procesuală a recurentului) 

domiciliul (sediul)_____________________________ 
(domiciliul sau reședinţa; pentru personae juridice – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul bancar) 

Debitor_____________________________________ 
 (nume sau denumirea autorității publice, calitatea procesuală a intimatului) 

domiciliul (sediul)____________________________ 
(domiciliul sau reședinţa; pentru personae juridice – denumirea și sediul lor, codul fiscal și codul bancar) 

 

CERERE 

privind recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești străine 

      În fapt, prin hotărîrea______________________________________  nr. _____ din _______ 

                                                 (se indică instanţa de pe teritoriul unui alt stat care a pronunţat hotărârea)                       (data emiterii)
 
                                                                                                                   

a fost admisă/respinsă acţiunea introdusă de ________________ împotriva ________________ 
                                                                                        (nume, prenume sau denumirea)                         (nume, prenume, denumirea)

            
 
 

privind ___________ și s-a dispus _________________. 
 (obiectul acţiunii)

                      
(se indică dispozitivul hotărârii) 

Debitorul _________________ are domiciliul (reședinţa) în Republica Moldova, fapt ce se 

confirmă prin ______________
 
. În asemenea circumstanţe hotărârea instanţei de judecată 

urmează a fi executată
 (se indică probele)

 
 
pe teritoriul Republicii Moldova. După devenirea 

 
hotărârii 

irevocabile pe teritoriul statului ___________________________ aceasta nu a fost executată/a 

fost executată parţial, fapt confirmat 
(se indică statul unde a fost adoptată hotărârea)

 prin_____________. 
                                                                                                                                                                     (se indică probele) 

    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 468-469, Cod de procedură civilă. 

 Urmare celor expuse, 

CER: 

 Recunoașterea și încuviinţarea executării hotărârii judecătorești pronunţate de _____________ 

din  ________ prin care a fost admisă acţiunea 
  
introdusă de _______________  

 (instanţa statului străin)                      

           (data emiterii)                                                                                                              (nume, prenume sau denumirea)
 

împotriva  _____________  privind _________   și s-a dispus ____________________. 
(nume, prenume, denumirea)                       (obiectul acţiunii)                                      (se indică dispozitivul hotărârii)

 
 

 Dovada cererii de recunoaștere o fac cu următoarele înscrisuri, pe care le atașez la cerere: 

 – copia de pe hotărârea judecătorească străină, legalizată de judecată în modul stabilit; 

 – actul oficial care confirmă rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești străine, 

conform legii statului în care s-a emis; însoţit de traducere în limba  română. 

Creditor ________________ 
                   (nume, prenume sau denumirea) 

Data  __________                                 Semnătura __________________ 
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Anexa nr.2 

 

Instanţei competente din __________________ 

                                                                                                                                                                            (denumirea statului) 

DEMERS 

Rog să fie recunoscută şi executată pe teritoriul _____________ hotărîrea __________________ 

                                                                                                                     (denumirea statului)            (instanţa judecătoreşti care a emis hotărîrea) 

____________________  despre _____________________. 

(data rămînerii definitive a hotărîrii)                                (esenţa cauzei) 

__________________________________este domiciliat la adresa: ______________________. 

                         (numele şi prenumele debitorului) 

Despre rezultatele examinării prezentului demers, rog să fiu informat pe adresa: 

____________________________________________________________. 

 

Numele, prenumele, semnătura persoanei care a întocmit demersul 

_____________________________________________________________________________ 

 

Anexa nr.3 

CERTIFICAT 

 

Pîrîtul ____________________________ a fost la timp şi în forma cuvenită informat despre 

                      (numele şi prenumele pîrîtului)
        

data şi locul examinării cauzei. 

Dovada acestui fapt se află în materialele dosarului. 

 

Judecătorul ______________________      (semnătura)          Numele şi prenumele  judecătorului 

                                 (denumirea instanţei solicitante)
                                               

 

(ştampila instanţei solicitante) 
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Anexa nr.4 

CERTIFICAT 

 

Hotărîrea Judecătoriei _____________________ din __________________  

                                                             (denumirea instanţei de judecată)                   (data emiterii hotărîrii) 

despre ____________________________________ este definitivă din ________________ 

şi este pasibilă a fi executată.
                    (esenţa cauzei)

 
 

 

Judecătorul ______________________      (semnătura)          Numele şi prenumele  judecătorului 

                                      (denumirea instanţei solicitante)
                                               

 

(ştampila instanţei solicitante) 

_____________________________________________________________________________ 

Anexa nr.5 

CERTIFICAT 

 

Hotărîrea Judecătoriei _____________________ din __________________  

                                                              (denumirea instanţei de judecată)        (data rămînerii definitive a  hotărîrii) 

despre _____________________________________ nu a fost executată pe teritoriul Republicii  

Moldova.
                                            (esenţa cauzei) 

 

 

Judecătorul ______________________      (semnătura)          Numele şi prenumele  judecătorului 

                        
(denumirea instanţei solicitante) 

                                              

 

(ştampila instanţei solicitante) 
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