
102

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

MOTIVAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI –
GARANȚIE FUNDAMENTALĂ A CALITĂȚII 
ACTULUI DE JUSTIȚIE

Irina IACUB, avocat, doctor în drept, conferențiar universitar interimar,
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
(irinaiacub@yandex.ru)

Rezumat
În articol este abordată problema motivării argumentate şi explicite a hotărârilor 
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Hotărârea judecătorească. Judecarea cauzelor civile nu poate avea loc în lipsa emiterii 
de către instanța de judecată a unor acte de dispoziție [9, p. 77], elementul central al cărora 
fiind voința instanței exteriorizată obiectiv într-o anumită formă [11, p. 67]. În acest sens, 
Codul de procedură civilă al Republicii Moldova [3] prevede expres, în art. 14, formele pe 
care le îmbracă actele de dispoziție ale instanței, după cum urmează:

- alin. (1): „La judecarea cauzelor civile în primă instanţă, actele judiciare se emit în formă 
de hotărâre, încheiere și ordonanţă.”;

- alin. (5): „Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului și recur-
sului se emite în formă de decizie, iar la soluţionarea problemelor prin care nu se rezolvă 
fondul apelului și recursului, dispoziţia se emite în formă de încheiere.”

Actul de dispoziție principal al instanței este cel prin care se soluționează fondul cauzei. 
Este vorba despre hotărârea judecătorească, care este un act esențial în aplicarea și realiza-
rea dreptului [6, p. 83]. În legătură cu aceasta, Codul de procedură civilă al Republicii Mol-
dova prevede la art. 14, alin. (2): „În formă de hotărâre se emite dispoziţia primei instanţe 
prin care se soluţionează fondul cauzei”.

În doctrină se precizează în acest sens că „hotărârea judecătorească – sententia – repre-
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zintă actul final și de dispoziție al instanței prin care se soluționează, cu autoritate de lucru 
judecat, litigiul dintre părți. Dat fiind faptul că întreaga activitate judiciară se realizează 
cu scopul de a soluționa un conflict civil concret, hotărârea judecătorească – desemnând 
rezultatul activității judiciare – reprezintă, fără îndoială, cel mai important act al justiției” 
[7, p. 906]. 

Evident, toată activitatea de înfăptuire a justiției este îndreptată spre a fi pronunțată ho-
tărârea judecătorească care încununează toată activitatea instanței de judecată. Începând 
cu intentarea procesului civil, toate actele de procedură îndeplinite de către instanța de 
judecată, toate actele de dispoziție intermediare sunt îndreptate către un singur scop – for-
marea actului final al justiției. Anume hotărârea judecătorească conține răspunsuri la toate 
cerințele înaintate și prin care instanța de judecată își realizează atribuția sa de autoritate 
publică [9, p. 78].

Importanța hotărârii judecătorești poate fi privită atât din punctul de vedere al părților, 
cât și al societății în general. Pentru părți, hotărârea este destinată să pună capăt litigiului 
dintre ele și să le apere drepturile civile concrete. Pentru societate, hotărârea judecătoreas-
că, în general, reprezintă un mijloc eficient de restabilire a ordinii de drept democratice și 
de eficientizare a normelor de drept substanțial. Totodată, hotărârea judecătorească are și 
un pronunțat caracter educativ, prevenind încălcarea dreptului de către acei cetățeni care, 
în cazuri similare, ar fi tentați să nesocotească drepturile subiective recunoscute de ordinea 
juridică [7, p. 906].

Natura juridică a hotărârii judecătorești. În doctrina juridică românească destul de 
frecvent este pusă în discuție problema naturii juridice a hotărârii judecătorești, cercetă-
torii întrebându-se și argumentând ce este aceasta – un fapt juridic, un act juridic sau se 
reduce la un simplu silogism judiciar?1

Asemenea întrebări apar, deoarece judecătorul operează cu elemente de logică pe care 
le aplică la cazuri concrete. Opera de judecată presupune nu doar aplicarea legii, ci și sta-
bilirea faptelor petrecute în viața cotidiană. Soluția finală a judecătorului nu poate face 
abstracție de procesul mental de elaborare a acesteia. În acest proces, silogismul judiciar 
joacă un rol foarte important. De aceea, în doctrină s-a susținut că hotărârea nu este altce-
va decât un silogism în cadrul căruia premisa majoră este norma juridică, premisa minoră 
este faptul invocat ca temei al pretenției, iar concluzia este rezultatul obținut prin aplicarea 
legii la faptele respective [10, p. 205-206].

În realitate, hotărârea nu poate fi redusă la o simplă „schemă mentală” la care recurge 
incontestabil judecătorul. Acesta trebuie să aprecieze însă și faptele petrecute în lumea ex-
terioară și chiar probele administrate în instanță. Desigur, logica joacă un rol preponderent 
în activitatea desfășurată de judecător, dar „funcția acesteia nu este exclusivă. Judecătorul 
nu poate fi considerat ca «o mașină producătoare de sentințe» și nici sentința ca ,,un lanț 
de silogisme” (E. J. Couture [4, p. 288], citat de I. Leș [7, p. 907]).

Elaborarea hotărârii se realizează în cadrul unui proces deosebit de complex, în care 
determinarea și evaluarea faptelor au un rol deosebit de important. Pornind de la aceas-
ta, uneori rolul judecătorului este asemuit cu acela al istoricului. „În căutarea adevărului, 

1 Dicționarul Explicativ al Limbii Române explică: „silogism” = „tip de deducție în care o propoziție numită concluzie 
rezultă din două sau mai multe propoziții numite premise”; „raționament deductiv care conține trei judecăți legate între ele 
astfel încât cea de-a treia judecată, care reprezintă o concluzie, se deduce din cea dintâi prin intermediul celei de-a doua”; 
„raționament constând din trei judecăți (majoră, minoră și conclusivă), concluzia fiind dedusă din judecata majoră prin 
intermediul celei minore”. [URL]: https://dexonline.ro/definitie/silogism.
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judecătorul acționează ca un istoric. Munca sa nu diferă fundamental de cea pe care o 
realizează cercetătorul faptelor istorice: adună documente, ascultă martori, caută părerea 
specialiștilor din diferite domenii ale științelor înrudite, trage concluzii din faptele cunos-
cute construind prin conexiune fapte necunoscute. În acest sens, magistratul este istoricul 
faptelor care au determinat procesul. Metoda sa este similară cu a istoricului și similare 
sunt și rezultatele investigației sale”. Cu toate acestea, asimilarea judecătorului cu istoricul 
nu poate fi niciodată totală sau „completă” (E. J. Couture [4, p. 288], citat de I. Leș [7, p. 907]).

Într-adevăr, judecătorul nu se poate opri numai la o relatare pur descriptivă a faptelor, 
el trebuie să pună un „diagnostic” concret acestora, pentru ca apoi să le califice din punct 
de vedere juridic. De aceea hotărârea finală a judecătorului nu este nici rezultatul exclusiv 
al unui simplu silogism și nici al unei investigații istorice. Altfel spus, hotărârea nu este un 
simplu fapt calificat juridic [7, p. 907-908]. Hotărârea judecătorească este rezultatul operei 
de înfăptuire a justiției, și nu rezultatul unei opere de legalitate formală. Este o operă ce se 
realizează printr-o multitudine de acte voliționale. Hotărârea finală este un important act 
juridic în elaborarea căruia logica joacă un rol foarte semnificativ, dar care se concretizează 
în mod necesar în acte de voință (E. J. Couture [4, p. 289], citat de I. Leș [7, p. 908]).

Una din ideile principale ce pot fi desprinse din reflecțiile enunțate ține de faptul că 
înainte de a-și manifesta voința pe fondul unei cauze, ca soluție a acesteia, judecătorul 
desfășoară un amplu proces de analiză logică a elementelor deduse în fața sa, fapt de 
natură să garanteze corectitudinea finală a acesteia, legalitatea și temeinicia sa.2 Pentru 
ca întreg acest silogism juridic să convingă justițiabilul de adevărul dedus de judecător 
și transpus în decizia sa, de legalitatea și temeinicia acestuia, este absolut necesar să fie 
exprimat într-o anumită formă și adus la cunoștința sa. Singura modalitate de realizare a 
acestui deziderat constă în transpunerea silogismului în conținutul hotărârii judecătorești.  

În mod corespunzător, legea procesual civilă stabilește expres în art. 241 elementele 
de conținut ale hotărârii judecătorești, după cum urmează: „(2) Hotărârea judecătorească 
constă din partea introductivă și partea dispozitivă. În cazurile prevăzute la art. 236, alin. 
(5), hotărârea judecătorească constă din partea introductivă, partea descriptivă, motivare 
și dispozitiv. Fiecare parte a hotărârii se evidenţiază separat în textul acesteia (3). În partea 
introductivă se indică locul și data adoptării, denumirea instanţei care o pronunţă, nume-
le membrilor completului de judecată, al grefierului, al părţilor și al celorlalţi participanţi 
la proces, al reprezentanţilor, obiectul litigiului și pretenţia înaintată judecăţii, menţiunea 
despre caracterul public sau închis al ședinţei. (4). În partea descriptivă se indică succint 
pretenţiile reclamantului, obiecţiile pârâtului și explicaţiile celorlalţi participanţi la proces 
(5). În motivare se indică: circumstanţele cauzei constatate de instanţă, probele pe care se 
întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanţe, argumentele invocate de instan-
ţă la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanţa (6). Dispozitivul cuprinde 
concluzia instanţei judecătorești privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială 
a acţiunii, repartizarea cheltuielilor de judecată, calea și termenul de atac al hotărârii (7). În 
cazul în care instanţa judecătorească dispune executarea imediată a hotărârii, în dispozitiv 
se face o menţiune în acest sens. Dacă a respins pretențiile reclamantului, instanța dispune 
prin hotărâre anularea măsurilor de asigurare a acțiunii”.

2 Potrivit art. 239 din Codul de procedură civilă al RM: „Hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. In-
stanţa își întemeiază hotărîâea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă și pe probele cercetate în ședinţă 
de judecată”.
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După cum se poate observa din dispozițiile citate, silogismul judiciar urmează să fie 
prezentat în mod obligatoriu în partea de motivare a hotărârii judecătorești. Obligația mo-
tivării se impune spre a arăta că judecătorii au examinat fiecare pretenție sau obiecție pe 
care au înaintat-o părțile și, totodată, spre a se da posibilitate instanțelor superioare să 
controleze dacă judecarea s-a făcut cu respectarea legii [1; 6, p. 86]. 

În opinia corectă a cercetătorilor/practicieni români [8, p. 7], motivarea hotărârii 
judecătorești nu trebuie privită exclusiv ca o obligație a judecătorului. Cu mult mai im-
portant este ca aceasta să fie percepută ca „un privilegiu pentru judecător, o oportunitate 
pe care legiuitorul i-o pune la dispoziţie pentru a demonstra argumentat justeţea jude-
căţii sale, maturitatea raţionamentului său, puterea logicii sale, capacitatea de a corobora 
probele administrate, nivelul acumulărilor profesionale, toate la un loc având menirea să 
convingă nu doar părţile litigiului și apărătorii acestora, ci și orice altă persoană care ar citi 
acea hotărâre, asupra legalităţii și temeiniciei hotărârii, a capacităţii profesionale, maturită-
ţii intelectuale și echilibrului de personalitate ale judecătorului cauzei, garanţii ale unui act 
de justiţie profesionist și imparțial”. 

Calitatea motivării hotărârii judecătorești. Motivarea hotărârii este apreciată ca fiind 
„opera judecătorului care trebuie să demonstreze în mod logic deplina concordanță dintre 
soluția din cauza respectivă și realitate” [1, p. 546].

În sistemul procesual tradițional motivarea a avut și are un rol deosebit de important. 
Ea este o puternică garanție a imparțialității judecătorului, a calității actului de justiție și 
oferă posibilitatea unui cerc larg de persoane de a cunoaște conținutul motivelor ce au 
determinat pronunțarea unei anumite hotărâri judecătorești. Motivarea hotărârii oferă și 
posibilitatea exercitării de către instanțele superioare a unui control judiciar eficient și op-
tim, reprezentând pentru părți și o garanție împotriva arbitrarului [7, p. 912].

Doctrina a considerat în mod constant că motivarea este un element esențial și necesar 
al unei hotărâri judecătorești, iar lipsa acesteia atrage casarea ei [5, p. 28; 2, p. 2 55; 6, p. 86; 
7, p. 912]. Și în doctrina occidentală autori de prestigiu (Cornu G., Foyer J., Vincent J., Guin-
chard S. – citați de I. Leș [7, p. 913]) consideră că motivarea este „o regulă general aplicabilă 
în toate materiile”, în afara excepțiilor prevăzute de lege și „în fața tuturor jurisdicțiilor”. 

În general, motivarea reprezintă și o condiție impusă de majoritatea legislațiilor de 
inspirație romano-germană3  și mai ales de jurisprudența CtEDO, care consideră că motiva-
rea este un element al procesului echitabil.

Pornind de la necesitatea și importanța sa distinctă, motivarea trebuie să întrunească 
anumite cerințe, printre care: ea trebuie să fie clară, precisă și necontradictorie, astfel încât 
din ea să rezulte justeţea soluţiei pronunţate. O motivare corectă presupune: răspunsuri 
precise la toate capetele de cerere și la toate apărările formulate pe baza tuturor probelor 
administrate în cauză, a argumentelor și raţionamentelor juridice, a principiilor și a reguli-
lor de drept substanţial și procesual; referirea la realitatea faptelor și la judecăţile verificate 
în concret în speţa respectivă, prin evitarea motivărilor sprijinite pe formulări generale, 
abstracte; consecvenţa și principialitatea, care exclud existenţa considerentelor contradic-
torii (legea nu interzice motivarea alternativă sau subsidiară, întrucât, în acest caz, un con-
siderent nu îl exclude pe celălalt); respectarea strictă a soluţiei dispozitivul hotărârii. Astfel, 

3 În Italia și Spania, motivarea hotărârilor judecătorești constituie un principiu de ordin constituțional (fiind reglemen-
tat în art. 111, alin. (1) din Constituția Italiei și art. 120 alin. (1) din Constituția Spaniei). Pentru detalii a se vedea: [7, p. 913].
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motivarea unei hotărâri nu reprezintă o problemă de volum, ci una de conţinut. Instanţa 
trebuie să prezinte motivele care au determinat-o să pronunţe soluţia, iar nu stări descrip-
tive, fără relevanţă pentru rezolvarea pricinii (spre exemplu, nu este suficientă redarea în 
rezumat a probelor administrate, ci trebuie să se înfățișeze temeiurile pentru care s-a res-
pins o probă, pentru care din două probe s-a ales una și s-a înlăturat cealaltă etc. [1, p. 455].

Dincolo de aprecierile doctrinare, în jurisprudența recentă a Înaltei Curți de Justiție și 
Casație a României expres s-a precizat: „Motivarea unei hotărâri trebuie să fie clară și pre-
cisă, să se refere la probele administrate în cauză și să fie în concordanță cu acestea, să 
răspundă în fapt și în drept la toate aspectele incidente în cauză, să conducă în mod lo-
gic și convingător la soluția din dispozitiv. Hotărârea instanței trebuie să cuprindă, ca o 
garanție a caracterului echitabil al procedurii judiciare și al respectării dreptului la apărare 
al părților, motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței, precum și cele 
pentru care s-au înlăturat cererile/apărările părților. Considerentele hotărârii, reprezentând 
explicitarea soluției din dispozitiv, sprijinul necesar al acestuia fac corp comun cu dispoziti-
vul și intră deopotrivă în autoritate de lucru judecat, raportat la părțile din dosar și obiectul 
cauzei” (par. 171) [12].

Practica motivării hotărârilor judecătorești. Făcând abstracție de prevederile lega-
le în materie, de aprecierile și sugestiile conturate de către doctrină (enunțate mai sus), 
practica motivării hotărârilor judecătorești de cele mai multe ori este una dezamăgitoare. 
Nu puține sunt situațiile în care părțile rămân absolut dezamăgite în momentul în care 
primesc hotărârea, constatând fie că aceasta nu este motivată, fie că motivele expuse nu 
vizează argumentele lor ori sunt de-a dreptul de „neînțeles”.

În acest context, specialiștii atrag atenția pe bună dreptate că redactarea unei hotărâri 
pe numeroase pagini nu echivalează cu motivarea acesteia, deoarece, de regulă, în partea 
introductivă, sunt reluate expunerile părților, care – grație trimiterii în format electronic – 
sunt integrate ad literam și astfel avem hotărâri tot mai stufoase. 

Ceea ce interesează, este exact motivarea proprie judecătorului pentru care adoptă 
soluția respectivă, de regulă, aceasta fiind „demarcată”, fiind precedată de sintagma „anali-
zând actele și lucrările…”

Prin urmare, cel mai mare minus constatat în activitatea de motivare a unei hotărâri 
judecătorești este întinderea excesivă a considerentelor [8, p. 8] în detrimentul calității mo-
tivării. În literatura de specialitate autohtonă, prea puțin se pune în discuție această pro-
blemă. În schimb, în doctrina românească unii practicieni bat alarma. Dat fiind faptul că în 
cea mai mare parte același minus afectează și calitatea justiției noastre, în cele ce urmează 
ținem să prezentăm situația din România, cu precizarea că aceasta este în cea mai mare 
parte proprie și sistemului nostru.

Astfel, referitor la întinderea considerentelor, subliniem că, chiar dacă întinderea consi-
derentelor pe un anumit număr de pagini este determinată în fiecare caz aparte de com-
plexitatea cauzei, probele administrate de părți, numărul capetelor de cerere ale acţiunii, 
de existenţa sau nu a unei cereri reconvenţionale etc., totuși practica judiciară din ultimii 
10 -15 ani a scos în evidență „o tendinţă vădit eronată și anume: de a pune semnul egalităţii 
între numărul cât mai mare de pagini ale unei hotărâri, pe de o parte, și calitatea hotărârii, 
pe de altă parte, indiferent de complexitatea speţei, numărul părţilor ș. a.”. 

Modalităţile prin care judecătorii dospesc artificial până la dimensiuni aiuritoare conţi-
nutul unei hotărâri sunt diverse, principalele fiind următoarele [8, p. 10]: 



107

Rev istă  șt i inți f ico-practică  nr.  2/2020

Academia de 
Administrare  Publică

a) scanarea – evitând efortul realizării de sinteze pe marginea tuturor cererilor aflate la 
materialele dosarului, judecătorii au recurs la preluarea integrală a conținutului acestora 
prin scanare. Ca rezultat, a apărut un număr impresionant de hotărâri judecătorești cu pes-
te 20-30 pagini, ajungând frecvent către 50, 60 sau, mai rar, peste suta de pagini, hotărâri în 
care raţionamentul judecătorului era cuprins la final doar în 1/2, 1-2 pagini sau mai puţin. 

O asemenea abordare a construcţiei unei hotărâri judecătorești are tot felul de conse-
cinţe negative, mai ales cu impact asupra reputaţiei profesionale a judecătorului în cauză. 
Din perspectiva dată, este rezonabilă suspiciunea că un asemenea judecător nu are capa-
citatea de a sintetiza documentele ce i se supun analizei și că apelează la soluţia comodă 
și derobatoare pentru el de a scana întregul document tocmai pentru că este incapabil să 
producă o expunere în sinteză. Mai grav este că o astfel de suspiciune poate genera o alta 
- cu privire la capacitatea judecătorului de a emite raţionamente logice pe chiar fondul ca-
uzei ce îi este dedusă judecăţii. Aceste momente trebuie să preocupe comisiile de evaluare 
a judecătorilor.

În prezent, necesitatea scanării a decăzut, deoarece, după cum s-a enunțat mai sus, 
părțile expediază instanței materialele în variantă electronica, ceea ce face și mai accesibil 
pentru preluare textul acestora.

b) O altă modalitate de „lungire” artificială a considerentelor unei hotărâri judecătorești, 
dar și de diluare a esenţei acesteia, o constituie citarea excesivă a unor texte legale (uneori 
secţiuni de 10-15 articole) sau a unor puncte de vedere din doctrină (redarea copy-paste 
a unor nesfârșite pasaje din tot felul de cursuri universitare). Efectele negative ale acestui 
moment nu vizează doar aspectul cantitativ al încărcării nejustificate a unei hotărâri jude-
cătorești cu o mulţime de texte legale nerelevante ori cu aspecte de dispută doctrinară, 
dar ridică și suspiciunea că respectivul judecător este incapabil să indice temeiul de drept 
concret al soluţiei sale și că se ascunde argumentativ derobator în spatele unor opinii teo-
retice exprimate în publicistica juridică de autori respectaţi și respectabili, fapt care la fel ar 
trebui să constituie obiect de preocupare pentru comisiile de evaluare.

c) În strânsă legătură cu punctul b), trebuie invocată practica multor judecători de a 
include în cuprinsul considerentelor hotărârii, fără nici o legătură cu fondul litigiului solu-
ţionat, a unor ample citate din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ori din hotărâri 
ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, sau ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Sigur 
că în anumite situaţii limitative judecătorul este dator să se exprime și să lămurească unele 
aspecte. Cu regret, însă în majoritatea cazurilor (litigii derulate sub puterea legilor naţiona-
le necontestat conforme legislaţiei europene, unde niciuna dintre părţi nu are obiecţiuni 
cu privire la incidenţa sau eficacitatea normei naţionale), totuși judecătorul se simte dator 
fără nicio justificare să enumere o sumedenie de hotărâri ale instanţelor europene care i 
se par lui că susţin punctul de vedere pe care l-a adoptat prin hotărâre. Și această practică 
scoate în evidenţă nesiguranţa judecătorului cu privire la justeţea propriei sale decizii ju-
decătorești și a raţionamentului logico-juridic aferent.

Suspiciunea incompetenţei profesionale nu este singura plauzibilă, mai ales acolo unde 
metodele de „umflare” artificială a hotărârii menționate sunt cumulate de judecător în „ar-
gumentarea” hotărârii sale. Există riscul apariţiei suspiciunii că scanarea (copierea – e.n.) 
integrală a tuturor cererilor din dosar, haosul expunerii, cascada de citate inutile din texte 
legale naţionale ori europene, citate ample din doctrină, invocarea a zeci de pasaje din 
hotărâri europene fără legătură cu cauza, exprimarea confuză ori concluziile echivoce și 



108

R E L AȚI I  I N T E R NAȚIONA L E .  Plus

Academia de 
Administrare  Publică

nejustificat de lapidare în raport cu amplul conţinut al hotărârii, într-un cuvânt, un „ghi-
veci argumentativ” întins de regulă pe distanţa a 80-100 pagini sau peste, reprezintă nu 
incompetenţă, ci intenţia judecătorului de a escamota printr-o motivare haotică și lălăită o 
decizie deliberat denaturată [8, p. 15].

d) O ultimă remarcă asupra domeniului analizat o constituie acurateţea exprimării în 
cuprinsul considerentelor hotărârii judecătorești și ne referim aici la conciziunea propo-
ziţiilor, frazelor, a termenilor folosiţi, dar și la acurateţea gramaticală. Cu certitudine, nu 
suntem singurii care au întâlnit hotărâri din care nu înţelegi nimic datorită modului confuz 
de exprimare, folosirii unor cuvinte sau expresii echivoce din care poţi presupune/reţine/
deduce mai multe sensuri interpretative, ori hotărâri în care motivarea juridică este înlo-
cuită cu tot felul de impresii/trăiri/frustrări/complexe ale redactorului judecător, câmp de 
exprimare al unor personalităţi cel puţin îngrijorătoare [8, p. 15].

Generalizând asupra constatărilor făcute de specialiștii români, ținem să subliniem în 
mod repetat că în cea mai mare parte, carențele enunțate afectează și justiția din Republi-
ca Moldova, ceea ce nu poate să lase indiferent statul, nici societatea, nici justițiabilii. Este 
absolut necesar de a remedia situația dată, dacă optăm pentru finalizarea procesului de 
consolidare definitivă a statului de drept.
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Court decision. The trial of civil cases cannot take place in the absence of the issu-
ance of some dispositions by the court [9, p. 77], the central element of which is the 
will of the court objectively externalized in a certain form [11, p. 67]. In this sense, the 
Code of Civil Procedure of the Republic of Moldova [3] expressly provides the forms of 
court orders in art. 14, as follows:

- para. (1): “When judging civil cases in the court of first instance, judicial acts are 
issued in the form of a decision, conclusion and ordinance”;

- para. (5): “The court order by which the merits of the appeal and of the recourse 
are resolved is issued in the form of a decision, and when solving the problems by 
which the merits of the appeal and recourse are not resolved, the disposition is issued 
in the form of a conclusion.”

The main order of the court is the one by which the merits of the case are resolved. 
This is about the court decision, which is an essential act in the application and realiza-
tion of the right [6, p. 83]. In this connection, the Code of Civil Procedure of the Repub-
lic of Moldova provides in art. 14, para. (2): “The order of the court of first instance is 
issued in the form of a decision by which the merits of the case are resolved”.

In this sense, the doctrine specifies that “the court decision - the sententia - rep-
resents the final act and disposition of the court by which the dispute between the 
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parties is resolved with res judicata authority. Given the fact, that the entire judicial 
activity is carried out in order to resolve a concrete civil conflict, the court decision - 
designating the result of the judicial activity - is, no doubt, the most important act of 
justice ”[7, p. 906]. 

Obviously, all the activity of administering justice is directed to pronounce the court 
decision that crowns all the activity of the court. Starting with the initiation of the civil 
process, all the procedural acts performed by the court, all the intermediate disposi-
tions are directed towards a single purpose - the completion of the final act of justice. 
It is namely the court decision that contains answers to all the requirements submitted 
and through which the court realizes its attribution of public authority [9, p. 78].

The importance of the court decision can be seen both from the point of view of the par-
ties and of society in general. For the parties, the decision is intended to put an end to the 
dispute between them and to defend their concrete civil rights. For the society, the decision, 
in general, is an effective means of restoring the democratic rule of law and streamlining the 
rules of substantive law. At the same time, the court decision has a pronounced educational 
character, preventing the violation of the right by those citizens who, in similar cases, would 
be tempted to disregard the subjective rights recognized by the legal order [7, p. 906].

The legal nature of the court decision. In the Romanian legal doctrine, the ques-
tion of the legal nature of the court decision is quite frequently questioned, the re-
searchers asking themselves and arguing what it is - a legal fact, a legal act or is it 
reduced to a simple judicial syllogism?1

Such questions arise because the judge operates with elements of logic that he 
applies to concrete cases. The work of judgment involves not only the application of 
the law, but also the establishment of the facts that occur in everyday life. The final 
solution of the judge cannot ignore the mental process of elaborating it. In this pro-
cess, the judicial syllogism plays a very important role. Therefore, it was argued in the 
doctrine that the judgment is nothing but a syllogism in which the major premise is 
the legal norm, the minor premise is the fact invoked as the basis of the claim, and the 
conclusion is the result obtained by applying the law to those facts [10, p. 205-206]. 

In reality, the decision cannot be reduced to a simple “mental scheme” to which the 
judge unquestionably resorts. However, he must also appreciate the facts that took 
place in the outside world and even the evidence administered in court. Of course, 
logic plays a predominant role in the activity of the judge, but “its function is not ex-
clusive. The judge cannot be considered as “a sentence-producing machine” or the 
sentence as “a chain of syllogisms” (E. J. Couture [4, p.288], quoted by I. Leș [7, p. 907]). 

The elaboration of the decision is done within a very complex process, in which 
the determination and evaluation of the facts have a very important role. Based on 
this, the role of the judge is sometimes similar to that of the historian. “In search of 
the truth, the judge acts like a historian. His work does not differ fundamentally from 
that carried out by the researcher of historical facts: he gathers documents, listens to 

1 The Explanatory Dictionary of the Romanian Language explains: „syllogism” = „type of deduction in which a sentence 
called conclusion results from two or more sentences called premises”;”ductive reasoning which contains three interlinked 
judgments such that the third judgment, which is a conclusion, is inferred from the first by means of the second”; “reasoning 
consisting of three judgments (major, minor and conclusive), the conclusion being deduced from the major judgment throu-
gh the minor”. [URL]: https://dexonline.ro/definitie/silogism
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witnesses, seeks the opinion of specialists in different fields of related sciences, and 
draws conclusions from known facts by connecting unknown facts. In this sense, the 
magistrate is the history of the facts that determined the process. His method is similar 
to that of the historian and the results of his investigation are similar”. However, the 
judge’s assimilation with history can never be total or “complete” (E. J. Couture [4, p. 
288], quoted by I. Leș [7, p. 907]).

Indeed, the judge cannot resort to a purely descriptive account of the facts; he must 
make a concrete “diagnosis” of them, in order to then qualify them from a legal point of 
view. That is why the final decision of the judge is neither the exclusive result of a simple 
syllogism nor of a historical investigation. In other words, the decision is not a simple 
legally qualified fact [7, pp. 907-908]. The court decision is the result of the work of the 
administration of justice, and not the result of a work of formal legality. It is a work that 
is realized through a multitude of volitional acts. The final decision is an important legal 
act in the elaboration of which logic plays a very significant role, but which is necessarily 
materialized in acts of will (E. J. Couture [4, p. 289], quoted by I. Leș [7, p. 908 ]).

One of the main ideas that can be deduced from the stated reflections is related 
to the fact that before manifesting his will on the merits of a case, as its solution, the 
judge carries out an extensive process of logical analysis of the elements deduced be-
fore him to guarantee its final correctness, its legality and soundness. 2 In order for this 
whole legal syllogism to convince the litigant of the truth deduced by the judge and 
transposed in his decision, of its legality and validity, it is absolutely necessary to be 
expressed in a certain form and brought to his attention. The only way to achieve this 
goal is to transpose the syllogism into the content of the court decision.

Accordingly, the civil procedural law expressly establishes in art. 241 the content 
elements of the decision, as follows: “(2) The court decision consists of the introduc-
tory part and the operative part. In the cases provided in art. 236, para. (5), the court 
decision consists of the introductory part, the descriptive part, the reasoning and the 
operative part. Each part of the decision is highlighted separately in its text (3). The 
introductory part indicates the place and date of adoption, the name of the court that 
pronounces it, the names of the full members of the court, of the clerk, of the parties 
and of other participants in the trial, of the representatives, the object of the dispute 
and the claim submitted to the trial, the mention of the public or closed nature of the 
meeting. (4). The descriptive part briefly indicates the applicant’s claims, the defend-
ant’s objections and the explanations of the other participants in the proceedings (5). 
The reasoning indicates: the circumstances of the case found by the court, the evi-
dence on which its findings are based on these circumstances, the arguments invoked 
by the court in rejecting some evidence, and the laws that guided the court (6). The 
operative part contains the conclusion of the court on the admission or rejection of 
the action in whole or in part, the distribution of costs, the way and the term of appeal 
of the decision. If the court orders the immediate execution of the judgment, a state-
ment to that effect shall be made in the operative part. If it has rejected the plaintiff ’s 
claims, the court shall order the annulment of the measures to ensure the action”.

2 According to art. 239 of the Code of Civil Procedure of the Republic of Moldova: “The court decision must be legal and 
well-founded. The court bases its decision only on the circumstances directly ascertained by the court and on the evidence 
investigated in court”.
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As can be seen from the cited provisions, the judicial syllogism must be included in 
the part of the reasoning of the court decision. The obligation to state the reasons is 
required to show that the judges have examined every claim or objection submitted 
by the parties and, at the same time, to enable the higher courts to control whether 
the trial was conducted in compliance with the law [1; 6, pp. 86].

In the accurate opinion of Romanian researchers / practitioners [8, p. 7], the reason-
ing of the court decision should not be seen exclusively as an obligation of the judge. 
Much more important is that it be perceived as “a privilege for the judge, an opportu-
nity that the legislator provides to demonstrate the correctness of his judgment, the 
maturity of his reasoning, the power of his logic, the ability to corroborate the admin-
istrative evidence, the level of professional accumulations, all intended to convince 
not only the parties to the dispute and their defenders, but also any other person who 
would read that decision, on the legality and validity of the judgment, the professional 
capacity, intellectual maturity and personality balance of the judge, guarantees of a 
professional and impartial act of justice”.

The quality of the reasoning of the court decision. The reasoning of the judg-
ment is considered as “the work of the judge who must logically demonstrate the full 
concordance between the solution in question and reality” [1, p. 546].

In the traditional procedural system, reasoning has had and still has a very impor-
tant role. It is a strong guarantee of the impartiality of the judge, of the quality of the 
act of justice and offers the possibility of a wide circle of people to know the content 
of the reasons that determined the pronouncement of a certain court decision. The 
reasoning of the decision also offers the possibility for the superior courts to exercise 
an efficient and optimal judicial review, representing for the parties also a guarantee 
against the arbitrary [7, p. 912].

The doctrine has consistently considered that motivation is an essential and neces-
sary element of a court decision, and its lack attracts its annulment [5, p. 28; 2, pp. 2 
55; 6, pp. 86; 7, pp. 912]. In Western doctrine, prestigious authors (Cornu G., Foyer J., 
Vincent J., Guinchard S. - quoted by I. Leș [7, p. 913]) consider that reasoning is “a rule 
generally applicable in all matters”, with the exceptions provided by law and “before 
all jurisdictions”.

In general, reasoning is also a condition imposed by most Romanian-German-in-
spired3  legislation and especially by the jurisprudence of the ECHR, which considers 
that reasoning is an element of fair trial. 

Starting from its distinct necessity and importance, the reasoning must meet cer-
tain requirements, among which: it must be clear, precise and non-contradictory, so 
that from it results the fairness of the pronounced solution. A correct statement of 
reasons presupposes: precise answers to all the heads of claim and to all the defenses 
formulated on the basis of all the evidence administered in the case, of the legal argu-
ments and reasoning, of the principles and rules of substantial and procedural law; 
the reference to the reality of the facts and to the judgments verified concretely in 
the respective case by avoiding reasons based on general, abstract formulations; con-
sistency and principality, which exclude the existence of contradictory considerations 

3 In Italy and Spain, the reasoning of judgments is a constitutional principle (being regulated in art. 111 para. (1) of the 
Italian Constitution and art. 120 para. (1) of the Spanish Constitution). For details see: [7, p .913].
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(the law does not prohibit alternative or subsidiary reasoning, since in this case one con-
sideration does not exclude the other); strict observance of the solution of the device of 
the decision. Thus, the reasoning of a decision is not a matter of volume, but of content. 
The court must state the reasons that led it to rule, and not descriptive statements, ir-
relevant to the resolution of the case (for example, it is not sufficient to summarize the 
evidence administered, but state the grounds on which an evidence was rejected, why 
one of two pieces of evidence was chosen and the other was rejected, etc. [1, p. 455].

Beyond the doctrinal assessments, it was expressly stated in the recent jurisprudence 
of the High Court of Justice and Cassation of Romania that: “The reasoning of a decision 
must be clear and precise, to refer to the evidence administered in the case and to be 
consistent with it, to answer, in fact and legally, to all the incidental aspects in question, 
to lead logically and convincingly to the solution of the final ruling. The court’s decision 
must include, as a guarantee of the fairness of the judicial procedure and the observance 
of the parties’ right to defense, the factual and legal reasons that formed the court’s con-
viction, as well as those for which the parties’ claims / defenses were removed. The recit-
als of the judgment, representing the explanation of the solution, its necessary support 
form a common body with the final ruling and enter both in the authority of res judicata, 
related to the parts of the file and the object of the case ” (par. 171) [12]. 

The practice of reasoning court decisions. Ignoring the legal provisions in the 
matter, the assessments and suggestions outlined by the doctrine (stated above), the 
practice of reasoning court decisions is often a disappointing one. There are many 
situations in which the parties are absolutely disappointed when they receive the deci-
sion, finding either that it is not consistent or that the reasons set forth do not address 
their arguments or are downright “incomprehensible”.

In this context, specialists rightly point out that the drafting of a multi-page deci-
sion is not equivalent to its reasoning, because, as a rule, in the introductory part, the 
expositions of the parties are resumed, which - thanks to the electronic submission - 
are integrated ad literam and so we have more and more difficult decisions.

What is interesting is exactly the reasoning of the judge for which he adopts the 
respective solution, as a rule, this being “demarcated”, being preceded by the phrase 
“analyzing the acts and works…”

Therefore, the biggest disadvantage found in the activity of reasoning a court deci-
sion is the excessive extent of the recitals [8, p. 8] to the detriment of the quality of the 
reasoning. In the local literature, this issue is rarely discussed. Instead, in the Romanian 
doctrine some practitioners sound the alarm. Given the fact that for the most part the 
same minus also affects the quality of our justice, below we would like to present the 
situation in Romania, stating that it is largely typical of our own system as well.

Thus, as regards the length of the recitals, we emphasize that, even if the length of 
the recitals on a certain number of pages is determined in each case by the complexity 
of the case, the evidence administered by the parties, the number of heads of claim, 
the existence or lack of a counterclaim etc., however, the judicial practice of the last 
10-15 years has highlighted “a clearly erroneous tendency, namely: to equate between 
the largest possible number of pages of a decision, on the one hand, and the quality of 
the judgment, on the other hand, regardless of the complexity of the case, the number 
of parties, etc. ”.
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The ways in which judges artificially ferment the content of a decision to the most 
confusing dimensions are diverse, the main ones being the following [8, p. 10]:

a) scanning - avoiding the effort of making syntheses on all the requests contained 
in the materials of the file, the judges resorted to the full taking over of their content 
by scanning. As a result, an impressive number of court rulings appeared with over 20-
30 pages, frequently reaching 50, 60 or, more rarely, over a hundred pages, decisions 
in which the judge’s reasoning was contained in the end only on 1/2, 1 -2 pages or less.

Such an approach to the construction of a court decision has all sorts of negative 
consequences, especially with an impact on the professional reputation of the judge 
in question. From this perspective, it is reasonable to suspect that such a judge does 
not have the capacity to synthesize the documents subject to analysis and that he uses 
the convenient and striking solution for him to scan the entire document precisely 
because he is unable to produce a summary presentation. What is worse is that one 
such suspicion can generate another - regarding the judge’s ability to issue logical 
reasoning on the very merits of the case before the court. These moments should be 
of concern to the judges’ evaluation commissions.

At present, the need for scanning has fallen, because, as stated above, the parties 
send the materials to the court in electronic form, which makes them even more ac-
cessible for retrieving their text.

b) Another way of artificially “lengthening” the recitals of a court decision, but also 
of diluting its essence, is the excessive citation of some legal texts (sometimes sections 
of 10-15 articles) or of some points of view from the doctrine (copy-paste rendering 
of endless passages from all kinds of university courses). The negative effects of this 
moment not only concern the quantitative aspect of the unjustified loading of a court 
decision with a lot of irrelevant legal texts or aspects of doctrinal dispute, but also 
raise the suspicion that the given judge is unable to indicate the concrete legal basis 
of his solution and that he hides argumentatively behind some theoretical opinions 
expressed in legal journalism by respected and respectable authors, which should also 
be of concern to the evaluation commissions.

c) Closely related to point b) is the practice of many judges to include in the recitals 
of the decision, without any connection with the merits of the dispute, ample quota-
tions from the European Convention on Human Rights or from judgments of the Euro-
pean Court of Human Rights, or the Court of Justice of the European Union. Of course, 
in certain limiting situations the judge is obliged to express himself and clarify some 
aspects. Regrettably, however, in most cases (disputes under national law undisputed 
under European law, where neither party has any objections to the impact or effective-
ness of the national rule), the judge still feels unjustified to list a number of judgments 
of the European courts which seem to him to support the point of view which he has 
adopted by the decision. And this practice highlights the judge’s uncertainty about 
the fairness of his own court decision and the related logical-legal reasoning.

The suspicion of professional incompetence is not the only plausible one, especially 
where the methods of artificial “swelling” of the mentioned decision are cumulated by 
the judge in the “argumentation” of his decision. There is a risk of the appearance of 
the suspicion that the full scanning (copying) of all applications in the file, the incoher-
ent exposition, the cascade of unnecessary quotations from national or European legal 
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texts, ample quotations from the doctrine, the invocation of dozens of passages from 
European judgments cirrelevant to the case, the confusing expression or equivocal 
and unjustified stoning conclusions in relation to the broad content of the decision, 
in a word, an “argumentative pot” usually spread over 80-100 pages or more, is not in-
competence, but the judge’s intention to evade through a chaotic and loud reasoning 
a deliberately distorted decision [8, p. 15].

A final remark on the analyzed field is the accuracy of the expression in the consid-
erations of the court decision and we refer here to the conciseness of the sentences, 
phrases, the terms used, but also to the grammatical accuracy. Certainly, we are not 
the only ones who have encountered decisions from which you do not understand 
anything due to the confusing way of expression, the use of ambiguous words or ex-
pressions from which you can assume / retain / deduce several interpretive meanings, 
or decisions in which legal reasoning is completely replaced by all kind of impressions 
/ feelings / frustrations / complexes of the judge editor, a field of expression of at least 
worrying personalities [8, p. 15].

Generalizing on the findings made by Romanian specialists, we want to emphasize 
repeatedly that for the most part, the stated shortcomings also affect the judiciary in 
the Republic of Moldova, which can not leave the state, the society or litigants indiffer-
ent. It is absolutely necessary to remedy the given situation if we choose to complete 
the process of final consolidation of the rule of law.
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