Hotărâri
judecătorești
în regim online
O arhivă digitală cu hotărâri
judecătorești, în regim online, cu
funcție de căutare, având drept
surse de date Curtea Supremă
de Justiție din Moldova și
Judecătoria raionului Nisporeni.

arhiva.csj.md

Î

mi face o deosebită plăcere să
anunț că, actualmente, toate hotărârile Curții Supreme de Justiție și cele ale judecătoriei raionului
Nisporeni sunt arhivate pe suport
digital și sunt accesibile publicului
absolut gratuit.

Mihai Poalelungi
Președintele Curții Supreme de
Justiție din Moldova

Fapte esențiale
• Baza de date online,
cu funcție de căutare,
ce conține hotărârile
Curții Supreme de
Justiție și ale Judecătoriei raionului Nisporeni,
poate fi accesată la adresa – arhiva.csj.md
• Include peste 213 000+
hotărâri judecătorești,
pentru perioada 1976 –
2013 pe aproximativ
837 000 file.
• Acces gratuit/liber.

Baza de date conține informații despre toate hotărârile Curții Supreme
de Justiție și ale judecătoriei raionului Nisporeni, pentru perioada
1976-2013, cuprinzând în total 213
350 hotărâri. Aceasta înseamnă, de
asemenea, că toate dosarele judecătorești anterioare aflate pe suport
de hârtie și scrise de mână, ce reprezintă cea mai mare parte a arhivei, au fost totalmente digitizate și
pot fi ușor accesate și vizualizate în
format PDF.
Implementarea bazei de date electronice a hotărârilor judecătorești
înseamnă o etapă nouă în dezvoltarea sistemului informațional al
instanțelor de judecată și o nouă
abordare. Asigurarea unui acces
mai comod la hotărârile instanțelor
de judecată reprezintă nu doar un
pas important în direcția eficientizării și transparentizării activității judecătorești dar este și o componentă
necesară pentru dezvoltarea unor
relații bazate pe încredere între autorități și cetățeni.

Hotărâri judecătorești în regim online
Accesul electronic la arhiva instanțelor judecătorești permite accesul rapid și ușor, în regim online,
la informațiile și datele privind activitatea curților.
Cum căutăm
Hotărârile din baza de date pot fi
căutate aplicând diferite criterii de
căutare. Există posibilitatea aplicării unor filtre. Astfel, hotărârile pot fi
căutate după:
• Denumirea instanței: Curtea Supremă de Justiție, judecătoria
raionului Nisporeni;
• Numărul complet al hotărârii;
• Data hotărârii;
• Părțile implicate în procesul de
judecată;
• Tipul dosarului: civil, economic,
penal, administrativ;
• Completul de judecată;
• Subiectul/tema dosarului.
Hotărârile pot fi deschise accesând
linkul VEZI. Pentru a asigura integ-

ritatea documentelor precum și a
păstra formatarea, notele de subsol
și structura textului original, documentele sunt prezentate în format
PDF/A.
Apăsând pe linkul INFO veți accesa o fișă cu date în format unificat
standard, ce conține o sinteză a
deciziilor judecătorești, de exemplu
fișa cuprinde date succinte cu privire la instanța de judecată, avocați,
judecători, articolele relevante din
legislație, etc.
Pentru a obține instrucțiuni detaliate cu privire la utilizarea bazei de
date, accesați site-ul: arhiva.csj.md
Dacă aveți probleme în utilizarea sistemului, contactați Curtea
Supremă de Justiție la adresa:
Chişinău, strada M. Kogălniceanu
70, Republica Moldova, MD-2009,
tel. (+373 22) 22 15 47,
tel./ fax: (+373 22) 22 52 27,
e-mail: info@csj.md

Informații despre proiect
Implementat în perioada noiembrie
2015 – ianuarie 2017.
Proiectul vine să susțină unul din
obiectivele strategice ale Guvernului Republicii Moldova și anume,
îmbunătățirea interacțiunii dintre
Guvern și cetățean (G2C) prin asigurarea unor servicii publice mai
comode, cost-eficiente și orientate
spre client.

Academia pentru e-Guvernare
(eGA) din Estonia este o organizație ce desfășoară activități de
consultanță și cercetări, creată în
scopul dezvoltării și transferului
de cunoștințe și bune practici în
materie de e-guvernare, e-democrație și dezvoltarea unei societăți informaționale deschise.

Implementat de Academia pentru
e-Guvernare din Estonia, în colaborare cu companiile Estoniene specializate în prestarea serviciilor din
domeniul IT.
•
•
•

Andmevara Ltd
andmevara.ee
Ratus Ltd
ratus.ee
Estonian Business Archive Ltd.
eba.ee

În cadrul acestui program, Academia pentru e-Guvernare a
monitorizat toate activitățile din
proiect, a gestionat activitățile
ce țin de planificarea, implementarea și evaluarea proiectului și a
asigurat îndrumarea și orientarea
necesară.
Pentru mai multa informatie: ega.ee

Proiect finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională
și Agenția Estoniană pentru Cooperare și Dezvoltare.

