
Dosarul nr. 2-1241/17

(12-2405-11052017)

 

 

Î N C H E I ER E
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Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Președintele ședinței                                                         Victor Sandu

Grefier                                                                                 Daniela Surdu

 

examinînd în cadrul ședinței  de judecată publică cererea depusă de Biroul
Asociat  de  Avocați  ”Popa  &  Asociații”  către  Vladimir  Filat  privind  confirmarea
tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită,

 

a constatat:

La data de 10.05.2017, reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați
”Popa & Asociații”, avocat Cristina Bancu s-a adresat cu o cerere privind confirmarea
tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită.

Prin cererea nominalizată reprezentantul reclamantului a indicat că, în fapt la
17 martie 2015, B.A.A „POPA & ASOCIAȚII” (reclamantul) a încheiat cu Vladimir
FILAT contractul de asistență juridică nr. 17/15-VF din 17.03.2015, în temeiul căruia
primul s-a angajat să presteze servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor
servicii conform prevederilor art. 2.2 din Contract.

Menționează că în prezent, Pârâtul înregistrează o restanță de plată pentru
serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 - aprilie 2017. Astfel, la moment
datoria lui Vladimir FILAT față de BAA ”PОРА & ASOCIAȚII” în temeiul Contractului
de asistență juridică supra constituie suma totală de:

-                  1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii, trei sute



patruzeci și trei) EURO;
-                  105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii, una sută nouăzeci și unu mii,

șapte) Dolari USD;
-                  233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii 14 lei, 47 bani) lei

MDL.

Suma datoriei indicată mai sus constituindu-se din:
-                  751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL - datoria

de bază;
-                   544.716,96 EURO, 44.683,42 Dolari USD; 98.980,48 lei MDL -

penalitatea contractuală și:
-                  20.893.25 EURO; 1.713.88 Dolari USD; 3.796.51 lei MDL - dobânda de

întârziere.

Relevă că, la 21 aprilie 2017, întru prevenirea unui proces civil, precum și în
vederea  soluționării  pe  cale  amiabilă  a  litigiului  (disensiunilor)  dintre  părți,
reclamantul a încheiat cu pârâtul o tranzacție de mediere, avînd ca obiect plățile
restante (datoria) ale pârâtului rezultând din Contractul de asistență juridică nr.
17/15-VF din 17.03.2015.

Subsidiar  remarcă  că,  tranzacția  de  mediere  a  fost  semnată  în  prezența
mediatorului Dumitru LEFTER, în conformitate cu pct. 4.6 din Tranzacția de mediere,
părțile consimt că în cazul în care debitorul achită datoria în termen de 7 (șapte) zile (datoria
de bază 751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL), Creditorul renunță
la încasarea penalității contractuale în sumă de 155.220,59 EURO; 13.405,02 Dolari USD;
29.694,14 lei MDL și a dobânzii de întârziere datorată.

Explică că,părțile consimt și acceptă că în cazul în care debitorul nu execută
în termenul stabilit la pct. 4.6 al prezentei Tranzacții obligațiile cei revin în temeiul
acesteia, creditorul va fi în drept să purceadă la executarea silită a sumei datorate,
inclusiv penalitățile și dobânzile de întârziere calculate în conformitate cu pct. 4.4. -
4.5 din prezenta Tranzacție.

în context, reține reprezentantul reclamantului că tranzacția de mediere nu a
fost executată benevol în termenul stabilit de către părți, iar potrivit pct. 4.6. al
Tranzacției  de  mediere,  suma  datoriei  în  condițiile  de  executare  silită  include
penalitățile și dobânzile de întârziere și constituie:

-                  1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii trei sute
patruzeci și trei, 05) Euro,

-                  105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii una sută nouăzeci și unu, 7)
Dolari USD, calculate în valuta națională la ziua efectuării plății; și 233.014,47 lei
MDL (două sute treizeci și trei mii paisprezece lei, 47 bani).

În  contextul  celor  menționate,  având  în  vedere  semnarea  tranzacției  de
mediere  și  intenția  părților  de  a  evita  inițierea  unui  proces  civil,  solicită



reprezentantul reclamantului  Biroul Asociat de Avocați ”Popa & Asociații”, Cristina
Bancu confirmarea tranzacției de mediere și eliberarea titlului de executare silită.

În ședință de judecată reprezentantul reclamantului Biroul Asociat de Avocați
”Popa & Asociații”, Cristina Bancu a declarat că susține cererea pe motivele de fapt
și de drept invocate în ea, solicitînd totodată confirmarea tranzacției de mediere nr.
1/04 și eliberarea titlului de executare silită.

În  ședință  de  judecată  pîrîtul  Vladimir  Filat  nu  s-a  prezentat,  instanța
recepționând refuzul acestuia de a fi etapat în ședință de judecată.

Audiind participanții  la  proces,  studiind materialele  dosarului,  instanța de
judecată consideră necesar de a respinge cererea de confirmare a tranzacția de
mediere dintre părți în procedură de mediere, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 61 alin.(l) Cod de procedură civilă, părțile sînt obligate
să  se  folosească  cu  bună-credință  de  drepturile  lor  procedurale.  Instanța
judecătorească  pune  capăt  oricărui  abuz  de  aceste  drepturi  dacă  prin  abuz  se
urmărește tergiversarea procesului sau inducerea sa în eroare.

În  ședința  de  judecată  s-a  constatat  la  17  martie  2015,  B.A.A  „POPA &
ASOCIAȚII”  (reclamantul)  a  încheiat  cu Vladimir  FILAT,  Contractul  de asistență
juridică nr. 17/15-VF din 17.03.2015, în temeiul căruia primul s-a angajat să presteze
servicii juridice, iar ultimul să achite costul acestor servicii conform prevederilor art.
2.2 din Contract.

Totodată din actele cauzei rezultă că, pârâtul înregistrează o restanță de plată
pentru serviciile juridice prestate în perioada ianuarie 2016 - aprilie 2017. Astfel, la
moment datoria lui Vladimir FILAT față de BAA ”PОРА & ASOCIAȚII” în temeiul
Contractului de asistență juridică supra constituie suma totală de:

-                  1.317.343,05 EURO (un milion trei sute șaptesprezece mii, trei sute
patruzeci și trei) EURO;

-                  105.191,7 Dolari USD (una sută cinci mii, una sută nouăzeci și unu mii,
șapte) Dolari USD;

-                  233.014,47 lei MDL (două sute treizeci și trei mii 14 lei, 47 bani) lei
MDL.

Subsidiar instanța remarcă că, suma datoriei indicată mai sus constituindu-se
din:

-                  751.732,84 EURO, 58.793,97 Dolari USD, 130.237,48 lei MDL - datoria
de bază;

-                   544.716,96 EURO, 44.683,42 Dolari USD; 98.980,48 lei MDL -
penalitatea contractuală și:

-                  20.893.25 EURO; 1.713.88 Dolari USD; 3.796.51 lei MDL - dobânda de
întârziere.



La fel instanța remarcă că, la 21 aprilie 2017, întru prevenirea unui proces
civil, precum și în vederea soluționării pe cale amiabilă a litigiului (disensiunilor)
dintre părți, reclamantul a încheiat cu pârâtul o tranzacție de mediere, avînd ca
obiect plățile restante (datoria) ale pârâtului rezultând din Contractul de asistență
juridică nr. 17/15-VF din 17.03.2015.

În conformitate cu art.2 al Legii nr.137, medierea reprezintă o modalitate alternativă
de soluționare a conflictului dintre părți pe cale amiabilă

Conform art. 25 alin.(1) din Legea cu privire la mediere Nr. 137 din 03.07.2015, pot
fi supuse medierii litigiile civile cu privire la drepturile și obligațiile care sînt sau pot
face obiect de examinare în instanța de judecată sau arbitraj și de care părțile pot
dispune liber prin tranzacție, în condițiile legii, (2) Medierea în litigiile civile poate
avea loc în afara procesului judiciar sau arbitral, precum și în cadrul procesului
judiciar sau arbitral.

În  conformitate  cu  art.32  alin.(1)  din  Legea  cu  privire  la  mediere  Nr.  137 din
03.07.2015, tranzacția este acordul încheiat de părți și contrasemnat de mediator, ca
urmare  a  procesului  de  mediere,  prin  care  părțile  consimt  asupra  soluționării
amiabile a unui litigiu.

Astfel,  art.4  al  Legii  nr.137  evidențiază  principiile  de  bază  ale  medierii,  în
conformitate cu care medierea se efectuează în baza accesului liber și egal la această
procedură,  liberului  consimțământ,  confidențialității,  imparțialității,  neutralității,
independenței  și  liberei  alegeri  a  mediatorului.

Avînd în vedere tranzacția de mediere încheiată la 21 aprilie 2017 în cadrul medierii,
între participanți, instanța reține că, medierea judiciară este o modalitate flexibilă,
rapidă și centrată pe soluționarea litigiului, ea înlătură diverse carențe ale sistemului
contradictoriu  și  reprezintă  o  alternativă puternică în  raport  cu un proces care
tranșează și mai puțin conciliază.

Subsecvent,  medierea  este  perfect  adaptată  litigiilor  care  au  rezistat  tuturor
celorlalte  forme de înțelegere extrajudiciară.  Prin mediere părțile  sunt  aduse în
situația de a-și reasuma litigiul de care s-au desesizat și de a încerca să îl soluționeze
potrivit intereselor lor.

Prin urmare, medierea subzistă atât timp cît subzistă dreptul la mediere, or dreptul
la mediere este stipulat în mod expres în art.21 din Legea cu privire la mediere Nr.
137 din 03.07.2015.

Este de menționat că, medierea a fost reglementată, în primul rând, prin Convenția I
de la Haga, din 1907, care prevede că mediatorului îi revine rolul de “a pune de
acord pretențiile opuse și de a atenua resentimentele care s-au ivit între statele în
conflict” (art.4). Ea mai precizează că medierea are, “în mod exclusiv, însemnătatea



unui sfat și nu poate fi considerată nicidecum obligatorie” (art.6).

În continuarea ideii  prefigurate instanța reține că Uniunea Europeană a adoptat
numeroase Rezoluții, Regulamente, Decizii etc. întru implementarea și dezvoltarea
instituției de mediere.

 Astfel, prin recomandarea R (81) 7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei
cu privire la accesul la justiție își propune să încurajeze procedurile care simplifică
acest acces, printre care „concilierea părților și reglementarea diferendelor pe cale
amiabilă, înaintea oricărei proceduri judiciare sau în cursul unei proceduri angajate”.

 Iar prin, recomandarea R (86) 12 cu privire la diminuarea sarcinii  tribunalelor,
preconizează „reglementarea pe cale amiabilă a diferendelor, fie în afara ordinului
judiciar, fie înainte sau după procedura judiciară”.

 Totodată instanța reține că, prin recomandarea R (94) 12 a Comitetului de Miniștri
cu  privire  la  independența,  la  eficacitatea  și  rolul  judecătorilor  consacră,  ca  o
veritabilă obligație judiciară, „încurajarea părților în obținerea unei reglementari pe
cale  amiabilă”,  or  prin  recomandarea  R  (95)  5,  cu  privire  la  îmbunătățirea
funcționării sistemelor și procedurii de recurs în materie civilă și comercială, cere în
mod expres judecătorului să vegheze asupra „încurajării la reglementarea pe cale
amiabilă”.

Instanța lecturând textul tranzacției de mediere încheiată la 21 aprilie 2017, în parte
capitolul nr.IV Obiectul Tranzacției, nr. V Efectul Juridic al Tranzacției de Mediere,
cît și capitolul cu nr. VI  cu titlu Clauze Speciale, se atestă inopinanța acestora cu
actul juridic încheiat anterior, în speță Contractul de Asistență juridică nr.17/15-VF
din 17 martie 2015 încheiat între Biroul Asociat de Avocați „POPA & ASOCIAȚII”,
prin reprezentant avocatul Igor Popa și pârâtul Vladimir Filat.

În conformitate cu art. 60 alin.(l) CPC în afară de drepturile specificate la art.56,
părțile dispun de drepturi speciale.

În conformitate cu art. 489 CPC al RM, Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care
părţile previn un proces civil se examinează în regim de urgenţă, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data depunerii, fără citarea părţilor. Instanţa trimite părţii care se
opune  executării  benevole  a  tranzacţiei  copiile  de  pe  cererea  de  confirmare  a
tranzacţiei  şi  de pe materialele anexate, stabilind un termen pentru prezentarea
referinţei.  Dacă  instanţa  consideră  necesar,  aceasta  convoacă  părţile  interesate
pentru audieri,  înştiinţîndu-le  despre data,  ora  şi  locul  şedinţei,  fără  întocmirea
procesului-verbal.

Judecătorul refuză confirmarea tranzacţiei dacă aceasta:

a) contravine legii ori încalcă drepturile, libertăţile şi interesele legitime
ale persoanei, interesele societăţii sau ale statului;



b) a fost încheiată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la mediere.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că, persoană având, la nivel
intern, o pretenție care poate da naștere unei acțiuni în justiție poate depinde nu
doar de conținutul propriu-zis al dreptului cu caracter civil relevant, astfel cum este
definit în dreptul național, ci și de existenta unor bariere procedurale („procedural
bars”),  care împiedică sau limitează posibilitățile  de sesizare a unei  instanțe cu
eventuale plângeri (Fayed împotriva Regatului Unit, pct. 65). Art. 6 § 1 din Convenție
se poate aplica în această ultimă categorie de cauze [Al-Adsani împotriva Regatului
Unit (MC), pct. 47: McElhinney împotriva Irlandei (MC), pct. 25].

Pentru a aprecia dacă există un „drept” cu caracter civil și pentru a stabili care este
încadrarea - materială sau procedurală - care trebuie aplicată unei restricții, trebuie,
înainte de toate, să se țină seama de formularea dispozițiilor dreptului național și de
modul în care le-au interpretat instanțele interne (Masson și  Van Zon împotriva
Țărilor de Jos. pct. 49). Dincolo de aparențe, este necesar să se examineze modul în
care dreptul intern încadrează o restricție specifică și să se discearnă realitatea (Van
Droogenbroeck împotriva Belgiei, pct. 38).

Fiecare justițiabil  are dreptul  să prezinte în fața unei  instanțe orice contestație
referitoare  la  „drepturile  și  obligațiile  sale  cu  caracter  civil”.  Astfel,  art.  6  §  1
consacră „dreptul la instanță”, între care dreptul de acces, și anume dreptul de a
sesiza instanța în materie civilă, constituie un aspect (Golder împotriva Regatului
Unit, pct. 36). „Dreptul la instanță”, la fel ca și dreptul de acces, nu are un caracter
absolut: drepturile pot da naștere la limitări, dar nu pot restricționa accesul liber a
unui individ într-un mod sau până la un punct astfel încât dreptul să fie afectat în
însăși  esența  sa  [Pliilis  împotriva  Greciei,  pct.  59;  De  Geouffre  de  la  Pradelle
împotriva Franței, pct. 28; și Stanev împotriva Bulgariei (MC), pct. 229],

Luînd în considerație cele expuse supra, instanța remarcă că, potrivit pct. 4.4 – 4.7
Cap.IV se menționează că ”..... 4.4. Avînd în vedere principiile medierii şi concesiile
dintre Părţi, Creditorul renunţă la penalitatea contractuală de 1% pentru fiecare zi
de întirziere, ce rezultă din Acordul de recunoaştere a datoriei şi amânarea plăţii
acesteia din 16 decembrie 2016 şi consimte la reducerea penalităţii contractuale la
valoare de 0.3%. Ca urmare a concesiilor dintre Părţi suma Datoriei Debitorului faţă
de Creditor se reduce şi va constitui în continuare: 936.041,18 EURO (nouă sute
treizeci şi şase mii patruzeci şi unu, 18) EURO;  73.912,87 Dolari USD (șaptezeci şi
trei mii nouă sute doispreze, 87) Dolari USD; 163.728,13 lei MDL (una sută șaizeci şi
trei șapte sute douăzeci şi opt, 13) lei MDL.

4.6. Totodată, părțile consimt că în cazul în care Debitorul achită datoria în termen
de  7  (şapte)  zile  (datoria  de  bază  751.732,84  Euro,  58.793,97  Dolari  USD,
130.237,48 lei MDL), Creditorul renunţă la încasarea penalităţii contractuale în sumă
de 155.220,59 EURO; 13.405,02 Dolari USD; 29.694,14 lei MDL şi a dobânzii de



întârziere datorată.

4.7. Părțile consimt şi acceptă că în cazul în care Debitorul nu execută în termenul
stabilit la pct. 4.6 al prezentei Tranzacții obligațiile cei revin în temeiul acesteia,
Creditorul va fi în drept să purceadă la executarea silită a sumei datorate, inclusiv
penalitățile (convenite prin prezenta Tranzacție de 0.3 % ) şi dobânzile de întârziere
calculate în conformitate cu pct. 4.4. - 4.5 din prezenta Tranzacție....”.

Conform capitolului V pct.5.4 a tranzacției încheiate părțile au convenit ”..... Prin
semnarea Tranzacției de Mediere, Părțile conștientizează că toate acordurile
anterioare semnate între Părți își pierd efectul juridic cu excepția clauzelor
privind confidențialitatea procesului de mediere din cadrul Contractului de
mediere nr. 1/04 din 21.04.2017....”.

Dintr-o altă perspectivă instanța remarcă că, conform art.233 Cod civil, persoana
îndreptățită are dreptul să ceară anularea actului juridic afectat de eroare (art.227
Cod civil), încheiat prin dol (art.228 Cod civil), prin leziune (art.230 Cod civil) în
termen de 6 luni de la data cînd a aflat sau trebuia să afle despre temeiul anulării, iar
în cazul în care actul juridic a fost încheiat prin violență (art.229 Cod civil), cererea
de anulare poate fi depusă în termen de 6 luni de la data cînd a încetat violența.

În sensul art.644 Cod civil, existența temeiurilor ce conduc la stingerea obligației,
precum  și  însuși  faptul  stingerii  obligației  urmează  să  fie  legalizate  în  modul
respectiv.

Or, în temeiul de drept menționat supra se atestă că contractul cu nr.17/15-VF din
17.03.2015 nu se pretează normelor indicate.

Corelativ instanța menționează că, conform regulii generale, stingerea obligației se
legalizează prin aceleași modalități ca și adoptarea ei.

Potrivit art.195 Cod Civil actul juridic civil este manifestarea de către persoane fizice
și juridice a voinței îndreptate spre nașterea, modificarea sau stingerea drepturilor și
obligațiilor civile.

Mai  mult  ca  atît,  se  va  menționa  că  instanța  de  judecată  urmează  a  confirma
prevederi  certe  și  necondiționate,  situație  contrară  prevederilor  tranzacției  de
mediere,

În asemenea împrejurări, instanța constată că admiterea cererii privind confirmarea
tranzacției  ar  contravine  și  principiului  securității  raporturilor  juridice,  încalcă
drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei, și ar constitui o violare a
art.6 §1 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților
Fundamentale.

O  distanțare  de  la  principiul  respectiv  este  justificată  doar  atunci  când  este



determinată de circumstanțe cu caracterele substanțiale și obligatorii.

Din considerentele menționate și în conformitate cu art. 489 alin.(3) CPC, instanța de
judecată ajunge la concluzia de a respinge cererea de confirmare a tranzacției de
mediere încheiată la data de 21 aprilie 2017 între Biroul Asociat de Avocați „POPA &
ASOCIAȚII”, prin reprezentant avocatul Cristina Bancu și pârâtul Vladimir Filat.

În conformitate cu art. 489 alin.(3), art. 269-270 CPC, instanța de judecată,

 

DISPUNE:

Se respinge cererea privind confirmare tranzacției de mediere încheiată la data
de  21  aprilie  2017  între  Biroul  Asociat  de  Avocați  „POPA & ASOCIAȚII”,  prin
reprezentant avocatul Cristina Bancu și pârâtul Vladimir Filat.

Încheierea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău în termen de
15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

           Președintele ședinței,

                  Judecătorul:                                /semnătura/                         Victor Sandu

 

Copia corespunde originalului

                  J udecă tor                                                                                   V i c to r
Sandu


