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a instituţiilor statale europene. De 
asemenea, deciziile Înaltei Curţi 
au determinat atît Republica Mol-
dova, cît şi România să-şi ajusteze 
reglementările interne în domeniu, 
iar instanţele judecătoreşti invocă 
tot mai des, în procesul de adop-
tare a deciziilor, soluţiile adoptate 
de CEDO. 

Practica judiciară a Republicii 
Moldova prezintă un deosebit in-
teres mai ales acolo unde deciziile 
autorităţilor judecătoreşti se ba-
zează pe norme de lege asemănă-
toare. Astfel, aceste decizii pot fi 
utilizate în calitate de material de 
studiu, în vederea aplicării acelo-
raşi reguli de soluţionare a cauze-
lor în probleme similare. 
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Introducere. Un eveniment 
important în viaţa fiecărei 

familii este naşterea copilului. 
Relaţiile care se stabilesc între 
bărbat şi femeie şi copilul născut 
de ea sînt foarte complexe, dar 
inevitabil este prezent caracterul 
care ţine de drept, ceea ce duce 
la guvernarea legislativă asupra 
acestor relaţii.

Conform art. 46 din Codul 
familiei al Republicii Moldova 
[2], drepturile şi obligaţiile re-
ciproce ale părinţilor şi copiilor 
rezultă din provenienţa copiilor, 
atestată în modul stabilit de lege. 
Provenienţa copiilor de la anumiţi 
părinţi se numeşte filiaţie.

Conform „Dicţionarului expli-
cativ ilustrat al limbii române”, 
noţiunea de „filiaţie” are următo-
rul sens: legătură de rudenie între 
copii şi părinţi; descendenţă [7, 
p.730]. Altfel zis, noţiunea de fi-
liaţie este sinonim cu noţiunea de 
rudenie. Din aceste considerente, 
pe parcursul lucrării vom folosi în 
egală măsură ambele noţiuni.

Scopul studiului constă, pe de 
o parte, în analiza multilaterală 

a instituţiei filiaţiei copilului în 
dreptul internaţional privat, fă-
cînd referire la legislaţia internă 
a Republicii Moldova şi a altor 
state, precum şi în găsirea soluţi-
ilor pentru eventualele conflicte 
de legi; iar pe de altă parte – în 
găsirea legii competente pentru a 
putea fi aplicată anumitei situaţii, 
precum şi analiza domeniului ei 
de aplicare a legii astfel stabilite.

Rezultate şi discuţii. Notificăm 
de la bun început că, în conformita-
te cu dispoziţiile art. 50 din Codul 
familiei, copiii născuţi din afara 
căsătoriei au aceleaşi drepturi şi 
obligaţii faţă de părinţi şi rudele lor 
ca şi cei născuţi de la persoanele 
căsătorite. Aceeaşi prevedere o înt-
îlnim şi în Constituţia Republicii 
Moldova (art. 50 alin. l) [1].

Noţiunea de filiaţie are două 
înţelesuri. În sens larg, filiaţia 
desemnează un şir neîntrerupt de 
naşteri care leagă o persoană de un 
strămoş al ei, iar în sens restrîns, 
filiaţia reprezintă raportul de des-
cendenţă dintre un copil şi fiecare 
dintre părinţii săi, adică materni-
tatea şi paternitatea. Temeiul filia-
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de legea aplicabilă efectelor gene-
rale ale căsătoriei la data încetării 
sau desfacerii comuniunii conju-
gale. Pentru aceleaşi considerente, 
soluţia preconizată se va aplica şi 
în cazul desfiinţării căsătoriei prin 
nulitate.

Dispoziţiile privind cele două 
situaţii soluţionează şi un eventual 
conflict mobil de legi în materie. 
Întrucît legea aplicabilă se deter-
mină prin raportare la data cînd 
s-a născut copilul ori la data înce-
tării sau desfacerii căsătoriei, situ-
aţia juridică va fi reglementată de 
legea veche.

Referitor la tăgăduirea pater-
nităţii copilului din căsătorie [9, 
p. 407] şi dobîndirea numelui de 
către copil se aplică tot legea care 
cîrmuieşte efectele generale ale 
căsătoriei.

Domeniul de aplicare a legii fi-
liaţiei copilului din căsătorie impli-
că mai multe aspecte. Legea apli-
cabilă reglementează, în principal, 
următoarele: stabilirea filiaţiei faţă 
de mamă şi faţă de tată; efectele 
filiaţiei; tăgăduirea paternităţii co-
pilului născut din căsătorie; dobîn-
direa numelui de către copil.

În sfera de aplicare a legii fili-
aţiei se include şi legitimarea co-
pilului născut anterior prin căsă-
toria subsecventă a părinţilor săi. 
Condiţiile legitimării copilului 
născut anterior sînt prevăzute de 
legea care se aplică efectelor ge-
nerale ale căsătoriei. 

Totuşi, unele aspecte nu fac 
parte din domeniul de aplicare a 
legii filiaţiei. Astfel, competenţa 
jurisdicţională, procedura de jude-
cată şi administrarea probelor sînt 
supuse legii forului. De asemenea, 
proba filiaţiei şi puterea dovedi-
toare a actului de stare civilă sînt 
guvernate de legea locului unde 
s-a întocmit înscrisul.

Filiaţia copilului din afara că-
sătoriei se stabileşte potrivit legii 
naţionale a copilului de la data 
naşterii. În cazul în care copilul 

ia – legii domiciliului lor comun; 
filiaţia din afara căsătoriei este 
supusă legii naţionale a copilu-
lui. Legea menţionată cuprinde o 
reglementare diferită: filiaţia este 
supusă legii personale a mamei de 
la data naşterii copilului; în cazul 
în care mama copilului nu este 
cunoscută, se aplică legea perso-
nală a acestuia (soluţiile arătate se 
aplică filiaţiei din căsătorie şi celei 
din afara căsătoriei). Legitimarea 
se face prin căsătorie, dacă aceas-
ta era permisă fie de legea apli-
cabilă efectelor căsătoriei, fie de 
legea personală a unuia dintre 
soţi, fie de legea personală a co-
pilului. Legitimarea prin justiţie 
este supusă, la alegerea solicitan-
tului, fie legii personale a acestu-
ia, fie legii personale a copilului. 
Recunoaşterea paternităţii sau a 
maternităţii este valabilă dacă este 
permisa fie de legea personală a 
autorului, fie de legea personală a 
copilului. Acţiunea pentru subsidii 
alimentare (care este independentă 
de stabilirea filiaţiei) este supusă 
fie legii reşedinţei obişnuite a co-
pilului, fie legii reşedinţei obişnu-
ite a debitorului.

În România, potrivit prevede-
rilor Codului civil [5], filiaţia co-
pilului din căsătorie se stabileşte 
potrivit legii care, la data cînd s-a 
născut, cîrmuieşte efectele gene-
rale ale căsătoriei părinţilor săi [5, 
art. 26603 alin. l şi art. 2589 alin. 
l]. Aşadar, filiaţia copilului din că-
sătorie va fi guvernată de una din-
tre legile următoare: legea reşe-
dinţei obişnuite comune a soţilor; 
legea cetăţeniei comune a soţilor; 
legea statului pe teritoriul căruia 
căsătoria a fost celebrată.

În conformitate cu art. 2603 
alin. (2) din Codul civil, dacă, îna-
inte de naşterea copilului, căsăto-
ria părinţilor a încetat sau a fost 
desfăcută, se aplică legea care, 
la data încetării sau desfacerii, îi 
cîrmuia efectele. Filiaţia copilului 
conceput va fi determinată astfel 

ţiei îl constituie legătura de sînge 
dintre copil şi părinţi, care rezultă 
din faptul naşterii şi din cel al con-
cepţiei [8, p. 280].

În sensul celor enunţate mai sus 
sînt dispoziţiile art. 45 din Codul 
familiei al Republicii Moldova, 
care dispune că rudenia este legă-
tura bazată pe descendenţa unei 
persoane dintr-o altă persoană sau 
pe faptul că mai multe persoane 
au un ascendent comun. În primul 
caz, rudenia este în linie dreaptă, 
iar în al doilea caz – în linie cola-
terală (alin. l). Alineatul 2 preci-
zează că gradul de rudenie se sta-
bileşte prin numărul de naşteri.

Astfel, conform legislaţiei 
noastre, copiii din căsătorie şi cei 
din afara ei se bucură de o protec-
ţie egală în faţa legii. Totuşi, gra-
ţie provenienţei lor diferite, copiii 
din aceste două categorii necesită 
uneori o protecţie diferită. În cele 
ce urmează vom face o analiză a 
dispoziţiilor de drept internaţional 
privat din diferite state. 

Codul de drept internaţional 
privat al Tunisiei [3], în art. 52, 
prevede că judecătorul va aplica 
legea cea mai favorabilă pentru 
stabilirea filiaţiei copilului, ale-
gînd între:

Legea naţională a copilului - 
sau cea a domiciliului său.

Legea naţională a filiaţiei - 
este supusă legii în virtutea căreia 
a fost stabilită.

Codul civil al provinciei cana-
diene Quebec din 1991 [4], în art. 
3091, prevede că stabilirea filiaţiei 
este reglementată de legea domi-
ciliului sau a naţionalităţii copilu-
lui sau al unuia dintre părinţii săi 
la naşterea copilului, oricare din 
acestea fiind mai avantajoasă co-
pilului. Efectele adopţiei sînt su-
puse legii domiciliului copilului.

În dreptul francez, pînă la 
legea din 3 ianuarie 1972 [11] se 
considera că filiaţia din căsătorie 
este supusă legii naţionale comu-
ne a părinţilor, iar în lipsa aceste-
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are mai multe cetăţenii, altele decît 
cea română, se aplică legea cetăţe-
niei care îi este cea mai favorabilă 
[5, art. 2605 alin. (1)].

Aceste dispoziţii reprezintă o 
excepţie de la art. 2568 alin. (2) 
din Codul civil, după care, dacă 
persoana are mai multe cetăţenii, 
se aplică legea aceluia prin reşe-
dinţa sa obişnuită. Criteriile de lo-
calizare obiectivă nefiind aplica-
bile, copilul va beneficia de legea 
naţională care corespunde cel mai 
bine intereselor sale. Calificarea 
noţiunii de lege mai favorabilă va 
fi dată de instanţa forului.

Domeniul legii aplicabile fi-
liaţiei copilului din afara căsăto-
riei cuprinde mai multe aspecte. 
În mod special, art. 2605 alin. (2) 
din Codul civil enumera ca făcînd 
pate din sfera de aplicare a legii 
recunoaşterea, efectele şi contes-
tarea recunoaşterii filiaţiei.

Legea naţională a copilului nu 
se aplică însă în toate situaţiile. 
Astfel, potrivit art. 2606 din Codul 
civil, dreptul mamei de a cere ta-
tălui copilului din afara căsătoriei 
să răspundă pentru cheltuielile din 
timpul sarcinii şi pentru cele pri-
lejuite de naşterea copilului este 
supusă legii naţionale a mamei.

Codul familiei Federaţiei 
Ruse, în art. 162, prevede că sta-
bilirea şi contestarea paternităţii 
(maternităţii) se stabileşte în con-
formitate cu legislaţia statului al 
cărui cetăţean este la naştere co-
pilul. Iar modalitatea de stabilire 
şi de contestare a paternităţii (ma-
ternităţii) pe teritoriul Federaţiei 
Ruse este determinată de legislaţia 
acestei ţări. În cazurile în care este 
posibilă stabilirea paternităţii (ma-
ternităţii) la oficiile de stare civilă, 
părinţii copilului care locuiesc în 
afara teritoriului Federaţiei Ruse 
sînt în drept să se adreseze cu o 
declaraţie privind stabilirea pater-
nităţii (maternităţii) la misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare 
ale Federaţiei Ruse, dacă cel puţin 

unul dintre părinţi este cetăţean al 
Federaţiei Ruse [10, p. 403].

Aspectele legate de dreptul 
internaţional privat în Belgia sînt 
reglementate de Codul de drept in-
ternaţional privat al Belgiei, adop-
tat la 16 iulie 2004 [6]. Astfel, 
capitolul V din acest Cod regle-
mentează normele conflictuale ce 
ţin de filiaţie. În termenii art. 61, 
instanţele belgiene au competenţa 
de a judeca acţiunile privind sta-
bilirea sau refuzul de paternitate 
sau maternitate, în afară de cazu-
rile expres prevăzute de prezentul 
cod, dacă:

copilul are reşedinţa obiş-1) 
nuită în Belgia, în momentul in-
troducerii cererii;

persoana a cărei paternitate 2) 
sau maternitate este invocată sau 
contestată are reşedinţa obişnuită 
în Belgia, la momentul introduce-
rii cererii; sau

copilul şi persoana a cărei 3) 
paternitate sau maternitate este 
invocat sau contestată are naţiona-
litatea belgiană la momentul intro-
ducerii cererii.

Legea aplicabilă filiaţiei. 
Stabilirea sau contestarea paterni-
tăţii sau maternităţii unei persoane 
este reglementată de legea statului 
al cărui cetăţean este în momentul 
în care copilul se naşte sau această 
stabilire este rezultatul unui act vo-
luntar, la momentul actului. Cînd 
legea desemnată astfel nu prevede 
cerinţa unui atare acord, cerinţele 
şi condiţiile înaintate faţă de con-
simţămîntul copilului şi modul de 
exprimare a acestui consimţămînt 
sînt reglementate de legea statului 
pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa 
obişnuită în momentul consimţirii.

În cazul în care filiaţia este va-
labil stabilită în temeiul legii apli-
cabile în condiţiile prezentului cod 
cu privire la mai multe persoane 
de acelaşi sex, filiaţia reglemen-
tează dreptul ce determină efecte-
le filiaţiei. În caz de conflict între 
diversele filiaţii ce decurg din le-

gea astfel stabilită, se va aplica le-
gea statului cu care există cele mai 
strînse legături.

Cînd copilul este recunoscut în 
mod corespunzător în conformi-
tate cu legea aplicabilă în temeiul 
prezentei legi de către mai multe 
persoane de acelaşi sex, legea ce 
reglementează prima recunoaştere 
va determina efectul de recunoaş-
tere de mai tîrziu [6, art. 62].

Domeniul de aplicare a legii 
aplicabile filiaţiei. Astfel, legea 
aplicabilă în temeiul articolului 62 
în special va stabili:

persoanele îndreptăţite să • 
determine sau să conteste o filiaţie;

stabilirea modului şi a mij-• 
loacelor de probă;

condiţiile şi efectele posesi-• 
unii statutului;

termenele intentării unei • 
acţiuni.

Legea aplicabilă şi formalită-
ţile de recunoaştere. Condiţiile de 
formă ale actului de recunoaştere 
sînt stabilite de legea aplicabilă în 
temeiul articolului 62 § 1, sau de 
legea statului pe al cărui teritoriu 
este stabilit.

Competenţa de a primi recu-
noaştere o are:

autorul, dacă este belgian - 
îşi are domiciliul sau reşedinţa 
obişnuită în Belgia, în momentul 
stabilirii actului;

copilul, dacă s-a născut în - 
Belgia; sau

copilul, dacă are reşedinţa - 
obişnuită în Belgia, la stabilirea 
actului.

În dreptul englez, statutul co-
pilului din căsătorie este supus 
legii domiciliului tatălui din mo-
mentul naşterii copilului despre 
al cărui statut este vorba. Aceeaşi 
lege arată dacă acel copil este din 
căsătorie ori nu, deşi domiciliul co-
pilului din afara căsătoriei se află 
la domiciliul mamei lui. Problema 
validităţii căsătoriei părinţilor este 
distinctă. 

Rezultă că, în majoritatea sta-
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telor, stabilirea filiaţiei copilului 
din căsătorie se determină după 
legea care:

reglementa statutul personal - 
al părinţilor în momentul naşterii 
sale (în cazul în care părinţii au un 
statut similar);

în cazul în care statutele - 
personale ale părinţilor săi sînt di-
ferite, se va aplica legea cea mai 
favorabilă pentru stabilirea filiaţi-
ei copilului;

legea ce reglementează - 
efectele căsătoriei părinţilor săi şi 
care poate fi după caz:

legea naţională comună a a) 
soţilor;

în lipsa acesteia, legea do-b) 
miciliului comun al soţilor;

c) legea statului pe teritoriul 
căruia soţii au ori au avut reşedin-
ţa comună sau cu care întreţin în 
comun cele mai strînse legături;

- legea statului a cărei cetăţenie 
o are copilul la naştere;

- dacă unul dintre părinţi este 
cetăţean al unui stat, se pot adresa 
la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale statului în cauză, dacă 
legislaţia internă a statului respectiv 
permite o astfel de stabilire.

- legea naţională comună a 
soţilor, cînd aceştia au aceeaşi ce-
tăţenie;

legea naţională a soţilor, în - 
mod cumulativ, cînd aceştia au 
cetăţenii diferite, care însă practic 
îngreuiază stabilirea filiaţiei;

legea domiciliului comun al - 
soţilor sau a domiciliului copilului 
fie necondiţionat, fie numai dacă 
este mai favorabilă intereselor co-
pilului faţă de legea sa naţională.

Codul familiei al Republicii 
Moldova consacră acest lucru în 
art. 159, care dispune că în Re-
publica Moldova, în cazul părin-
ţilor (părintelui) cetăţeni străini 
sau apatrizi, paternitatea (mater-
nitatea) se stabileşte şi se contes-
tă conform legislaţiei Republicii 
Moldova.

Paternitatea (maternitatea) în 

raport cu copilul cetăţean al Repu-
blicii Moldova se stabileşte şi se 
contestă în ţara noastră conform 
legislaţiei proprii, indiferent de 
domiciliul copilului.

Dacă, conform legislaţiei Re-
publicii Moldova, este posibilă 
stabilirea paternităţii (maternităţii) 
la oficiile de stare civilă, părinţii 
copilului care locuiesc în străină-
tate sînt în drept să se adreseze cu 
o declaraţie privind stabilirea pa-
ternităţii (maternităţii) la misiuni-
le diplomatice şi oficiile consulare 
ale Republicii Moldova, dacă cel 
puţin unul dintre părinţi este cetă-
ţean al Republicii Moldova.

Din aceste prevederi legale re-
zultă că legislaţia ţării noastre se 
va aplica în materia stabilirii pa-
ternităţii (maternităţii) în urmă-
toarele cazuri:

cînd cu o asemenea cerere • 
se adresează părinţi (părinte) cetă-
ţeni străini;

cînd cu o asemenea cerere • 
se adresează părinţi (părinte) apa-
trizi;

cînd se pune problema de-• 
terminării paternităţii (maternită-
ţii) unui copil cetăţean al Republi-
cii Moldova indiferent de domici-
liul lui;

dacă legislaţia Republicii • 
Moldova permite stabilirea paterni-
tăţii (maternităţii) la oficiile de stare 
civilă, părinţii copilului care locu-
iesc în străinătate sînt în drept să 
se adreseze cu o declaraţie privind 
stabilirea paternităţii (maternităţii) 
la misiunile diplomatice şi oficiile 
consulare ale Republicii Moldova, 
dacă cel puţin unul dintre părinţi 
este cetăţean al R. Moldova.

Rezultă că în toate aceste ca-
zuri se va aplica lex fori, deoarece 
stabilirea paternităţii (maternităţii) 
se face în conformitate cu legisla-
ţia internă a Republicii Moldova, 
iar instanţele judecătoreşti şi alte 
organe competente în materie – 
oficiile de stare civilă, misiunile 
diplomatice şi oficiile consulare 

ale Republicii Moldova – activea-
ză în baza prevederilor legislaţiei 
noastre interne. Este un lucru de 
la sine înţeles, deoarece, dacă ar fi 
contrariul, ar rezulta că, de exem-
plu, judecătorul nu mai ascultă de 
legea noastră, ci de o lege străină, 
fapt imposibil, pentru că ar însem-
na negarea autorităţii statului nos-
tru şi denigrarea suveranităţii, fapt 
care nu poate fi admis.

Domeniul de aplicare al legii. 
Legea arătată se aplică, pe lîngă 
stabilirea filiaţiei, şi altor aspecte, 
cum ar fi:

tăgăduirii paternităţii copi-a) 
lului născut din căsătorie;

dobîndirii numelui de către b) 
copil;

raporturilor dintre părinţi şi a) 
copil, inclusiv obligaţia părinţilor 
de a întreţine copilul, de a-l educa 
şi de a-i administra bunurile.

Dar se poate întîmpla ca copilul 
să fie născut înaintea înregistrării 
căsătoriei părinţilor săi. Această 
procedură se numeşte legitimarea 
copilului. În Republica Moldova 
nu întîlnim o astfel de instituţie, 
dar esenţa ei rezultă din prevede-
rile Codului familiei.

În dreptul internaţional privat 
al Republicii Moldova acest lucru 
nu este prevăzut. De aceea, sîn-
tem de părerea că stabilirii filiaţiei 
copilului din afara căsătoriei vor 
fi aplicabile prevederile art. 159 
din Codul familiei – „Stabilirea şi 
contestarea paternităţii (materni-
tăţii)”. Credem că în egală măsu-
ră aceste dispoziţii pot fi aplicate 
stabilirii filiaţiei atît din căsătorie, 
cît şi în afara căsătoriei, deoarece 
însuşi textul legal nu face deose-
bire între stabilirea şi contestarea 
paternităţii (maternităţii) copiilor 
rezultaţi din căsătorie şi a copiilor 
rezultaţi din afara acesteia.

Concluzionînd cele expuse mai 
sus, sîntem de părerea că stabili-
rea filiaţiei copilului în dreptul 
internaţional privat trebuie făcută 
în interesul copilului. Cu alte cu-
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vinte, din multitudinea soluţiilor 
oferite trebuie aleasă cea care este 
mai potrivită copilului respectiv, 
indiferent dacă acesta rezultă din 
căsătorie sau din afara ei. Acest 
lucru este fundamentat pe princi-
piul egalităţii tuturor copiilor, fără 
a face deosebire de provenienţa lor 
– din căsătorie sau din afara ei.
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Introducere. Hotărîrea ju-
decătorească, fiind expresie 

a puterii judecătorului de a tranşa 
litigiile, are forţa, recunoscută de 
lege, de a se opune redeschiderii 
ulterioare a aceleiaşi judecăţi, asi-
gurînd astfel stabilitatea şi securi-
tatea raporturilor juridice. Ceea ce 
s-a tranşat jurisdicţional se opune 
între părţi cu valoare absolută, iar 
faţă de terţi – cu valoarea unei pre-
zumţii relative împotriva căreia se 
poate face dovada contrară.

Hotărîrea judecătorească şi 
efectele pe care le produce repre-
zintă instituţii esenţiale ale oricărui 
sistem juridic. Din acest motiv, o 
analiză amplă asupra acestui su-
biect prezintă un interes real pentru 
doctrina şi practica judiciară. Desi-

gur, importanţa instituţiei asigură 
şi multitudinea studiilor, tratatelor 
şi lucrărilor monografice. Cu toate 
acestea, prezentul studiu are ambi-
ţia de a încerca să prezinte unele 
aspecte particulare ale puterii de 
lucru judecat, în special cu referire 
la impactul pe care îl exercită asu-
pra securităţii raporturilor juridice.

Scopul acestui articol este de a 
dezvălui mai profund particulari-
tăţile instituţiei autorităţii de lucru 
judecat, respectiv relevarea efec-
telor pe care le produce o hotărîre 
irevocabilă, atît prin prisma trăsă-
turilor caracteristice acestora, na-
turii juridice, cît şi prin asigurarea 
respectării principiului securităţii 
raporturilor juridice.

Materiale şi metode aplicate. 
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SUMMARY
The institution of effects of final judgments, reflected by the concept of au-

thority or gloss power trial has paramount importance for stability of civil legal 
relations. There are legal social interest that the judgment which sliced dispute 
after adversarial proceedings to enjoy the presumption of absolute truth. No one 
can, by principle, still question the rights enshrined of final court decision, under 
such a judgment, using coercive force older people. The need litigants who won 
the lawsuit is reinstated them and also order them as troubled an antisocial act 
is restored or the subject of law which have been challenged certain individual 
rights, civil receives a confirmation indisputable rights. 

Keywords: Court work authority, irrevocable decision, the effects of the final 
judgment, the legal certainty

REZUMAT
Instituţia efectelor hotărîrilor judecătoreşti irevocabile, materializată prin 

conceptul de autoritate sau putere a lucrului judecat, are o importanţă covîrşitoa-
re pentru stabilitatea raporturilor juridice civile. Există interesul social-juridic ca 
hotărîrea judecătorească care a tranşat litigiul după dezbateri contradictorii să se 
bucure de prezumţia absolută de adevăr. Nimeni nu mai poate, de principiu, să 
mai pună în discuţie drepturile consfinţite prin hotărîrea judecătorească rămasă 
definitivă. În temeiul unei asemenea hotărîri, cu ajutorul forţei coercitive etatice, 
la nevoie, partea litigantă care a cîştigat procesul este repusă în drepturile ei şi, 
totodată, ordinea de drept tulburată printr-un act antisocial este restabilită sau 
subiectul de drept căruia i-au fost contestate anumite drepturi subiective civile 
capătă o confirmare indiscutabilă a drepturilor sale.

Cuvinte-cheie: autoritate de lucru judecat, hotărîre irevocabilă, efectele hotă-
rîrii irevocabile, securitatea raporturilor juridice


