Recomandarea nr. 93 din 22 septembrie 2016
Cu privire la procedura de soluţionare a cererii de recuzare înaintată în mod
repetat
Urmărind scopul consolidării unei practici corecte şi uniforme de către
instanţele judecătoreşti privind aplicarea art. 34 şi 35 din Codul de procedură
penală, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie consideră oportun de a releva
următoarele.
În vederea expunerii succinte a cauzei ce formează obiectul prezentei
recomandări, se enunţă că, recuzarea este procedura prin intermediul căreia părţile
la proces invocă existenţa unei suspiciuni cu privire la lipsa de imparţialitate a
instanţei de judecată care examinează cauza.
Recuzarea judecătorului se fundamentează în aspect normativ pe art. 34
Cod de procedură penală, potrivit căruia în cazul în care există circumstanţe
prevăzute la art. 33, judecătorul este obligat să facă declaraţie de abţinere de la
judecarea cauzei. Pentru aceleaşi motive, judecătorul poate fi recuzat şi de către
părţile în proces. Recuzarea trebuie să fie motivată şi poate fi propusă, de regulă,
înainte de începerea cercetării judecătoreşti. Cererea de recuzare poate fi făcută
mai tîrziu numai în cazurile dacă cel care face propunerea de recuzare a aflat
motivul recuzării abia după începerea cercetării judecătoreşti.
Prin urmare, din norma pre-citată supra rezultă că legislatorul a prevăzut
exhaustiv două condiţii esenţiale pentru înaintarea cererii de recuzare în privinţa
judecătorului sau, după caz, completului de judecată şi anume:
- recuzarea trebuie să fie motivată;
- recuzarea poate fi propusă înainte de începerea cercetării judecătoreşti.
În continuare, prezintă interes de a fi consemnată dispoziţia art. 34 alin. (3)
Cod de procedură penală, care prevede că recuzarea anticipată a judecătorilor
care încă nu participă la judecarea cauzei date, precum şi a judecătorului sau
completului de judecată care soluţionează cererea de recuzare, nu se admite,
însă argumentele cererii de recuzare pot fi invocate în apel sau, după caz, în recurs
împotriva hotărîrii în fond.
Aşadar, evidenţiem faptul că legea interzice recuzarea anticipată a
judecătorilor care încă nu participă la judecarea cauzei date, precum şi a
judecătorului sau completului de judecată care soluţionează cererea de recuzare.
În acest context, este relevant de menţionat că, cererea de recuzare, care
întruneşte condiţiile nominalizate în art. 34 alin. (2) Cod de procedură penală, se
soluţionează conform procedurii stipulate în art. 35 Cod de procedură penală.
În cazul în care cererea de recuzare se înaintează în mod repetat în
conformitate cu art. 34 alin. (4) Cod de procedură penală, instanţa care
soluţionează cauza, prin încheiere motivată, decide inadmisibilitatea cererii de
recuzare, care a fost înaintată în mod repetat împotriva aceleiaşi persoane, pentru
aceleaşi cazuri de incompatibilitate, cu aceleaşi temeiuri de fapt invocate într-o
cerere de recuzare anterioară.
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În acest punct de analiză, se enunţă că cerere de recuzare declarată repetat,
este considerată cererea care este înaintată de aceiaşi parte la proces (avocat,
inculpat), împotriva aceleiaşi persoane (judecător, complet de judecată), pentru
aceleaşi cazuri de incompatibilitate, cu aceleaşi temeiuri de fapt şi de drept
invocate în cerere de recuzare anterioară.
Inadmisibilitatea unei atare cereri se constată chiar de instanţa în faţa căreia
s-a formulat cererea de recuzare în mod repetat.
Încheierea instanţei de judecată, care a dispus inadmisibilitatea cererii de
recuzare înaintată în mod repetat nu este susceptibilă de a fi atacată, însă
argumentele cererii de recuzare, care a fost înaintată în mod repetat, pot fi invocate
în apel sau, după caz, în recurs împotriva hotărîrii în fond.
Faţă de cele ce preced, se punctează că, este inadmisibilă cererea de
recuzare înaintată în mod repetat în cazul în care:
- aceeaşi persoană a fost recuzată pentru acelaşi caz de incompatibilitate
şi pentru temeiuri de fapt cunoscute la data formulării unei cereri anterioare de
recuzare care a fost respinsă;
- vizează pe alţi judecători decît pe cei care formează completul care
soluţionează cauza ori întreaga instanţă sau toate instanţele din Republica
Moldova;
- formulată de o persoană care nu are calitatea de subiect procesual;
- formulată împotriva judecătorilor chemaţi să soluţioneze cererea de
recuzare.
Pe de altă parte, instanţa care a dispus inadmisibilitatea cererii de recuzare
declarate repetat cu rea-credinţă şi în mod abuziv, cu scopul de a tergiversa
procesul, de a deruta judecata sau din alte intenţii răuvoitoare, în baza art. 34 alin.
(4) Cod de procedură penală, poate aplica faţă de persoana vinovată o amendă
judiciară în condiţiile prevăzute de legea procesual-penală.
Respectiv, pe lîngă faptul că cererea de recuzare înaintată repetat, trece un
filtru de admisibilitate şi, drept consecinţă, poate fi declarată inadmisibilă, instanţa
dispune de dreptul şi posibilitatea aplicării unei sancţiuni pecuniare, sub formă de
amendă, faţă de partea care înaintează această cerere, dacă se constată că este
declarată cu rea-credinţă şi în mod abuziv, adoptînd un act procedural separat în
acest sens.
Încheierea instanţei, prin care partea a fost sancţionată şi i s-a aplicat
amenda, poate fi atacată separat cu recurs în instanţa ierarhic superioară, ceea ce nu
duce la suspendarea examinării cauzei pe fond.
Totodată, specificăm că, dacă cererea de recuzare declarată repetat este
admisibilă, atunci aceasta se examinează potrivit aceloraşi reguli expuse de
legislator în art. 35 Cod de procedură penală.
Referitor la procedura soluţionării cererii de recuzare prevăzută de art. 35
Cod de procedură penală, vrem să atenţionăm asupra faptului că recuzarea
judecătorului se soluţionează de un alt judecător sau, după caz, de un alt complet
de judecată. La soluţionarea recuzării sau abţinerii judecătorilor dintr-un complet
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format din 3 sau 5 judecători, judecătorii nerecuzaţi din acest complet pot fi
incluşi în noul complet de judecată.
Nu sunt în prezenţa circumstanţei de incompatibilitate judecătorii care
examinează cererea de recuzare.
Raţionamentele abordate supra de către Colegiul penal al Curţii Supreme
de Justiţie urmează a fi luate în considerare de instanţele judecătoreşti la
soluţionarea chestiunilor privind recuzarea judecătorului.
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