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În cauza Sultan v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o 

Cameră compusă din: 
 Robert Spano, Președinte, 
 Paul Lemmens, 
 Ledi Bianku, 
 NebojšaVučinić, 
 Valeriu Grițco, 
 Jon Fridrik Kjølbro, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în secret la 7 mai 2018, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la acea dată: 

PROCEDURA  

1. Cauza a fost inițiată în baza unei cereri (nr. 17047/07) depusă la 
Curte împotriva Republicii Moldova în baza Articolului 34 din Convenția 
pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Alexei Sultan 
(„reclamant”), la 28 martie 2007. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de către dl D. Cobzac, avocat în 
Chișinău. Guvernul Moldovei („Guvernul”) a fost reprezentant de către 
Agentul său, dl L. Apostol. 

3. Reclamantul susține, în particular, că respingerea de către Curtea 
Supremă de Justiție a recursului său i-a încălcat dreptul de acces la un 
tribunal, garantat de Articolul 6 din Convenție.  

4. La 16 septembrie 2014 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI  

5. Reclamantul s-a născut în 1960 și locuiește în Holercani. 
6. La o dată nespecificată, reclamantul a intentat o acțiune civilă cu 

privire la încasarea unor despăgubiri de la primăria și consiliului 
local Holercani. El a solicitat plata salariului neachitat, compensarea 
daunelor morale și materiale suportate și achitarea cheltuielilor de 
judecată.  

7. Prin hotărârea sa din 5 mai 2006, Judecătoria Dubăsari a respins 
acțiunea reclamantului ca nefondată. Instanța de fond a menționat că 
hotărârea putea fi atacată cu apel. Reclamantul a contestat-o cu apel. 
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8. Prin decizia sa din 5 septembrie 2006, Curtea de Apel Chișinău a 
respins apelul reclamantului ca nefondat. Aceasta a specificat că 
decizia putea fi atacată cu recurs. La 3 noiembrie 2006 reclamantul a 
înaintat recurs la Curtea Supremă de Justiție.  

9. Prin scrisoarea sa din 7 noiembrie 2006, Curtea Supremă de Justiție 
a respins recursul reclamantului fără examinare și a informat 
reclamantul că decizia Curții de Apel, care examinase cauza în 
recurs, devenise irevocabilă în momentul pronunțării acesteia în 
conformitate cu articolul 421 din Codul de Procedură Civilă (CPC). 
Această scrisoare a fost semnată de către vicepreședintele colegiului 
civil și de contencios administrativ al Curții Supreme.  

II. LEGISLAȚIA NAȚIONALA PERTINENTA  

10. Pasajele CPC relevante pentru prezenta cauză, în vigoare la acel 
moment, prevedeau următoarele:  

« Articolul 421. Puterea legală a deciziei instanței de recurs 

Decizia instanței de recurs este irevocabilă din momentul pronunțării acesteia. 

Articolul 429. Deciziile care pot fi atacate cu recurs 

(1) Pot fi atacate cu recurs deciziile pronunțate de curțile de apel în calitate de instanță de 
apel. 

(...) 

Articolul 430. Persoanele în drept să declare recurs  

Sânt în drept să declare recurs: 

a) părțile și alți participanți la proces ; 

(...) 

Articolul431. Instanța competentă să examineze recursul 

(1) Examinarea recursului împotriva deciziilor instanțelor de apel ține de competența Curții 
Supreme de Justiție. 

(...) 

Articolul 438. Restituirea cererii de recurs 

(3) Restituirea cererii de recurs nu împiedică declararea repetată a recursului după 
lichidarea neajunsurilor și respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru declararea lui. 

(...). » 
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ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA INCALCARE A ARTICOLULUI 6 AL 
CONVENȚIEI 

11. Reclamantul pretinde că refuzul Curții Supreme de Justiție de a 
examina recursul său i-a încălcat dreptul de acces la un tribunal, garantat de 
Articolul 6 din Convenție, care prevede următoarele: 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 
instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 
caracter civil (...) » 

A. Cu privire la admisibilitate  

12. Guvernul susține neepuizarea căilor interne de recurs. El 
argumentează că, după ce a primit scrisoarea de la Curtea Supremă de 
Justiție din 7 noiembrie 2006 (a se vedea § 9 supra), reclamantul trebuia să 
depună din nou cererea sa de recurs în baza articolului 438 (3) din CPC (a 
se vedea § 10 supra). El precizează că, în conformitate cu legislația în 
vigoare la acel moment, instanța judecătorească avea dreptul să restituie 
recursul printr-o scrisoare simplă, dacă cererea de recurs nu era conformă 
prevederilor legale, fără a adopta o decizie sau hotărâre provizorie în acest 
sens. Guvernul notează că scrisoarea nu a fost adusă la cunoștința unui 
complet de judecată, ci semnată de către un președinte de colegiu în calitate 
de corespondență administrativă, și nu judiciară. El precizează că 
reclamantul avea posibilitatea de înainta în mod repetat cererea sa de recurs 
sau să semnaleze Curții Supreme de Justiție despre eroarea comisă de către 
personalul grefei. În concluzie, Guvernul susține că această situație rezultă 
dintr-o simplă greșeală administrativă în cadrul grefei și nu reprezintă în 
nici un caz o practică stabilită a Curții Supreme. 

13. Reclamantul afirmă că a înaintat un recurs efectiv în fața Curții 
Supreme de Justiție, doar că aceasta a refuzat să-l examineze.  

14. Curtea reamintește că reglementarea epuizării căilor de recurs 
naționale oferă posibilitatea Statelor Contractante de a preveni sau redresa 
încălcările presupuse împotriva lor, înainte ca aceste pretenții să le fie 
înaintate (a se vedea, printre altele, Remli v. Franța, 23 aprilie 1996, § 33, 
Rapoarte de hotărâri și decizii 1996-II, Selmouni v. Franța [MC], nr. 
25803/94, § 74, CEDO 1999-V, și Vučković și alții v. Serbia, nr. 17153/11 
și alte încă 29 cereri, § 68, 28 august 2012). Această regulă se bazează pe 
ipoteza prevăzută de Articolul 13 din Convenție că ordinea internă oferă un 
recurs efectiv cu privire la încălcarea presupusă (Kudła v. Polonia [MC], nr. 
30210/96, § 152, CEDO 2000-XI). 

15.  Cu toate acestea, obligația care decurge din Articolul 35 din 
Convenție se limitează la a recurge în mod normal la recursurile cu adevărat 
efective, suficiente și accesibile (a se vedea, printre multe altele, Sejdovic 
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v. Italia [MC], nr. 56581/00, § 45, CEDO 2006-II). În special, Convenția nu 
prescrie epuizarea decât a recursurilor disponibile și adecvate cu referire la 
încălcările incriminate. Ele trebuie să aibă un nivel suficient de certitudine 
nu doar în teorie, dar și în practică, fără a fi lipsite de eficacitatea și 
accesibilitatea dorită (Paksas v. Lituania [MC], nr. 34932/04, § 75, CEDO 
2011 (extrase)). În cazul în care invocă neepuizarea, Statului pârât îi revine 
să demonstreze că aceste condiții fuseseră respectate în momentul faptelor 
(Akdivar și alții v. Turcia, 16 septembrie 1996, § 68, Rapoarte 1996-IV, 
Selmouni, pre-citată, § 75, și Vučković și alții, pre-citată, § 69). 

16. În prezenta cauză, Curtea constată că, prin scrisoarea sa din 7 
noiembrie 2006, Curtea Supremă a informat reclamantul că decizia Curții de 
apel devenise definitivă și că nu mai putea fi atacată cu recurs la Curtea 
Supremă de Justiție (a se vedea § 9 supra). Curtea Supremă nu a informat 
reclamantul despre vreo omisiune în sensul articolului 438 (3) din Codul de 
Procedură Civilă, pe care îl invocă Guvernul, nici despre posibilitatea de a 
înainta din nou cererea de recurs. În continuare, Curtea constată că 
Guvernul admite abia în observațiile sale că s-a produs o greșeală în cadrul 
grefei Curții Supreme.  

17. De asemenea, Curtea constată că reclamantul a înaintat recurs contra 
deciziei Curții de Apel în baza prevederilor Codului de Procedură Civilă și 
că scrisoarea Curții Supreme de Justiție era semnată de către 
vicepreședintele acesteia, și nu de un simplu colaborator al grefei (a se 
vedea § 9 supra). Ea consideră că, în aceste circumstanțe, reclamantul nu 
este obligat să depună din nou cererea sa de recurs, nici să semnaleze Curții 
Supreme despre eroarea comisă de personalul grefei. În consecință, excepția 
Guvernului cu privire la neepuizarea căilor interne de recurs trebuie 
respinsă.  

18. Constatând că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 
sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și în absența unui alt motiv de 
inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

19. Reclamantul susține că avea dreptul să atace cu recurs decizia 
adoptată la 5 septembrie 2006 de către Curtea de Apel Chișinău. El adaugă 
că recursul nu fusese examinat în cadrul procedurii de contencios 
administrativ și că Curtea Supremă nu ar fi avut dreptul să-i restituie 
recursul.  

20. Guvernul nu s-a pronunțat asupra fondului cauzei.  
21. Curtea reamintește că garanțiile procedurale prevăzute de Articolul 6 

din Convenție asigură dreptul fiecăruia ca instanța să cunoască despre orice 
contestație cu privire la drepturile și obligațiile sale civile; Articolul 6 
consacră în acest fel „dreptul la o instanță de judecată”, deci un drept de 
acces, id est dreptul de a sesiza o instanță civilă (a se vedea Golder 
v. Regatul Unit, 21 februarie 1975, §§ 28-36, seria A nr. 18). În speță, 
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scopul este de a constata dacă reclamantul a putut recurge la calea de recurs 
pe care o oferea sistemul judiciar intern, și anume acțiunea civilă civilă cu 
privire la încasarea unor despăgubiri de la primăria și consiliului local 
Holercani.  

22. Acest fapt în sine nu satisface deloc imperativele Articolului 6 § 
1 din Convenție: este necesar de constatat că nivelul de acces asigurat de 
către legislația națională era suficient pentru a asigura unui individ „dreptul 
la un tribunal” ținând cont de principiul „statului de drept” într-o societate 
democratică (a se vedea Ashingdane v. Regatul Unit, 28 mai 1985, § 57, 
seria A nr. 93). Curtea amintește că unul din scopurile Convenției este să 
protejeze drepturi concrete și eficiente, și nu teoretice sau iluzorii (a se 
vedea, mutatis mutandis, Airey v. Irlanda, 9 octombrie 1979, § 24, seria A 
nr. 32, et García Manibardo v. Spania, nr. 38695/97, § 43, CEDO 2000-II). 

23. În acest context, Curtea reamintește că Articolul 6 § 1 din Convenție 
garantează dreptul de acces la un tribunal pentru soluționarea litigiilor 
civile. Curtea consideră că dreptul de acces la un tribunal garantează nu 
doar înaintarea unei acțiuni, dar și dreptul la o „soluționare” juridică a 
litigiului. Ar fi iluzoriu faptul ca ordinea juridică internă a unui Stat 
contractant să permită unei persoane să înainteze în cadrul instanței o 
acțiune civilă fără a beneficia de o decizie definitivă la încheierea procedurii 
judiciare (Kutić v. Croația, nr. 48778/99, § 25, CEDO 2002-II). 

24. De asemenea, Curtea reamintește că Articolul 6 din Convenție nu 
obligă Statele contractante să creeze instanțe de apel sau recurs. Totuși, un 
Stat care deține astfel de instanțe este obligat să supravegheze ca justițiabilii 
să beneficieze în cadrul acestora de garanțiile fundamentale ale Articolului 
6. Astfel, în caz contrar, ar exista riscul unor grave consecințe. Într-o 
societate democratică în sensul Convenției dreptul la o bună administrare a 
justiției ocupă un loc atât de important încât o interpretare restrictivă a 
Articolului 6 § 1 nu ar corespunde scopului și obiectului acestei prevederi (a 
se vedea, printre altele, Delcourt v. Belgia, 17 ianuarie 1970, § 25, seria A 
nr. 11). 

25. În speță, Curtea observă că cererea reclamantului a fost examinată în 
fond de către Judecătoria Dubăsari și în apel de către Curtea de Apel 
Chișinău. De asemenea, Curtea menționează că în conformitate cu legislația 
Republicii Moldova reclamantul avea posibilitatea de a contesta decizia 
Curții de Apel și a înaintat recurs împotriva deciziei menționate la Curtea 
Supremă de Justiție (a se vedea § 8 supra). Curtea constată, printre altele, că 
Guvernul a recunoscut în observațiile sale faptul că grefa Curții Supreme de 
Justiție comisese o greșeală, returnând recursul fără examinare. Astfel, 
eșecul Curții Supreme de Justiție de a examina recursul susmenționat a 
privat reclamantul de dreptul de acces la această instanță pentru a-i fi 
examinat recursul (a se vedea, de exemplu, Platakou v. Grecia, nr. 
38460/97, §§ 36-39, CEDO 2001-I, Anghel v. Italia, nr. 5968/09, § 61, 25 
iunie 2013, și Bochan v. Ucraina (nr. 2) [MC], nr. 22251/08, §§ 61-62, 
CEDH 2015; și a se compara cu Zubac v. Croația [MC], nr. 40160/12, §§ 
90-95 și 114-121, 5 aprilie 2018). 
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26. Aceste elemente sunt suficiente Curții pentru a hotărî că a avut loc o 
încălcare a Articolul 6 § 1 din Convenție. 

II. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA INCALCARE A ARTICOLULUI 13 
DIN CONVENȚIE 

27. De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolul 13 din 
Convenție că el nu a beneficiat de un recurs intern eficient pentru a-i fi 
respectat dreptul de acces la un tribunal. 

28. Curtea relevă că această afirmație este legată de cea examinată mai 
sus și, respectiv, trebuie să fie declarată admisibilă.  

29. Curtea constată că această plângere, în esență, este identică cu cea 
înaintată în baza Articolului 6 din Convenție, referindu-se la refuzul Curții 
Supreme de Justiție de a examina recursul. Ea amintește că, atunci când 
dreptul revendicat este un drept cu caracter civil, Articolul 6 constituie lex 
specialis în raport cu Articolul 13, ale cărui garanții sunt absorbite de cele 
ale Articolului 6 (a se vedea Brualla Gómez de la Torre v. Spania, 
19 decembrie 1997, § 41, Rapoarte de hotărâri și decizii 1997-VIII). 

30. Prin urmare, ținând cont de constatarea sa cu privire la încălcarea 
Articolului 6 § 1 din Convenție (a se vedea §§  25-26 supra), Curtea nu 
consideră necesar să examineze Articolul 13 din Convenție (a se vedea 
Posti și Rahko v. Finlanda, nr. 27824/95, § 89, CEDO 2002-VII). 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN 
CONVENȚIE 

31. Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

« Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 
și dacă legislația internă a înaltei părți contractante nu permite decât înlăturarea 
incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții vătămate, dacă este 
cazul, o despăgubire echitabilă.» 

A. Prejudiciul  

32. Reclamantul a pretins 5000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral din 
cauza refuzul Curții Supreme de Justiție de a-i examina recursul. 

33. Guvernul consideră că pretenția reclamantului în acest sens este 
excesivă.  

34. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă reclamantului 1500 euro 
pentru prejudiciul moral.  

B. Costuri și cheltuieli  

35. De asemenea, reclamantul a pretins 3040 EUR în calitate de costuri 
și cheltuieli. Întru susținerea pretenției sale, el a prezentat Curții un contract 
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încheiat cu avocatul său, în baza căruia el se angajează să-i achite suma 
menționată. El a prezentat la fel o evidență detaliată a orelor petrecute de 
către avocatului său în prezenta cauză.  

36. Guvernul contestă suma solicitată. El susține că, potrivit 
jurisprudenței Curții, un reclamant nu poate obține restituirea cheltuielilor 
de judecată decât în măsura în care se stabilește că acestea au fost reale,  
necesare și rezonabile. 

37. În prezenta cauză, ținând cont de documentele prezentate, Curtea 
consideră că este rezonabil să acorde reclamantului 1000 EUR în calitate de 
costuri și cheltuieli.  

C.  Penalități  

38. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie egală 
cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală 
Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei procente. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, 

1. Declară, în unanimitate, cererea admisibilă; 
 
2. Hotărăște, în unanimitate, că a avut loc o violare a Articolul 6 § 1 din 

Convenție; 
 
3. Hotărăște, cu 5 voturi contra 2, că nu este necesar de a examina 

plângerea în baza Articolului 13 din Convenție; 
 
4. Hotărăște, în unanimitate, 

a) că Statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei 
luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda Statului 
pârât la rata aplicabilă la data achitării: 

i) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, pentru prejudiciul moral; 
ii) 1000 EUR (una mie euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli; 

b) că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la 
executarea hotărârii, urmează să se achite o penalitate la sumele de mai 
sus, egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 
Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei 
procente; 
 

5. Respinge, în unanimitate, restul pretențiilor reclamantului cu privire la 
satisfacția echitabilă. 
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Redactată în limba franceză, comunicată în scris la 5 iunie 2018, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Robert Spano 
 Grefier adjunct Președinte 
 

 
 
În conformitate cu Articolele 45 § 2 din Convenție și 74 § 2 din 

Regulament, la prezenta hotărâre este anexată opinia parțial disidentă 
comună a judecătorilor Lemmens și Bianku. 

 

R.S. 
H.B. 
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OPINIA PARȚIAL DISIDENTĂ COMUNĂ A 
JUDECĂTORILOR LEMMENS ȘI BIANKU 

1. Noi am votat împreună cu colegii constatarea încălcării Articolului 6 
§ 1 din Convenție.  

Cu toate acestea, noi am votat contra deciziei conform căreia nu era 
necesară examinarea plângerii cu privire la încălcarea Articolului 13 din 
Convenție. În opinia noastră, cele două plângeri din speță sunt destul de 
diferite ca să fie lăsate fără răspuns de către Curte. 

2. Plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție ține de dreptul de 
acces la un tribunal care trebuia să decidă asupra acțiunii civile înaintate de 
către reclamant, anume dreptul de a obține achitarea salariilor neachitate și a 
dobânzilor de întârziere (a se vedea § 6 din hotărâre). În special, reclamantul 
se plânge de faptul că nu a avut acces la Curtea Supremă de Justiție, ultima 
instanță în ierarhia instanțelor naționale care urma să decidă asupra cauzei.  

Plângerea în baza Articolului 13 ține de dreptul la un recurs eficient în 
caz de încălcare a unui drept fundamental garantat de Convenție, în prezenta 
cauză dreptul de acces la Curtea Supremă de Justiție. 

Majoritatea estimează că plângerea în baza Articolului 13 „este, în 
esență, aceeași ca și cea formulată în baza Articolului 6 din Convenție cu 
privire la refuzul Curții Supreme de Justiție de a examina recursul”. 
Conform poziției majorității, deoarece dreptul revendicat (în contextul 
Articolului 13) este un drept cu caracter civil, „Articolul 6 constituie lex 
specialis în raport cu Articolul 13, ale cărui garanții sunt absorbite de cele 
ale Articolului 6” (a se vedea § 29 din hotărâre). 

Noi ne exprimăm în mod respectuos dezacordul nostru cu majoritatea cu 
privire la aceste ultime puncte.   

3. În primul rând, drepturile materiale respective nu sunt aceleași 
pentru ambele plângeri. Dacă în cazul primei plângeri este vorba despre un 
drept civil care constituie obiectul unui litigiu în raport cu care reclamantul 
avea așteptări să-i soluționat în instanță, în cazul celei de-a doua plângere 
este vorba despre un alt drept, recunoscut de către Convenție, în privința 
căruia reclamantul declară că nu s-a putut prevala de un recurs eficient în 
cadrul instanței naționale. 

În timp ce prima plângere ține de imposibilitatea examinării recursului de 
către Curtea Supremă de Justiție, cea de a doua plângere ține de 
imposibilitatea de a înainta recurs împotriva refuzului Curții Supreme de 
Justiție de a examina recursul.  

În aceste circumstanțe, noi nu vedem cum am putea spune că Articolul 6 
§ 1 constituie lex specialis în raport cu Articolul 13. O astfel de situație nu 
ar fi posibilă decât atunci când dreptul civil, constituind obiectul unui litigiu 
examinat în instanță, este în același timp un drept fundamental garantat de 
Convenție (pentru un exemplu recent, a se vedea Baka v. Ungaria [MC], nr. 
20261/12, §§ 177-182, CEDO 2016). 
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Ținând cont de considerentele menționate supra, considerăm că nu a fost 
cazul să nu se examineze plângerea în baza Articolului 13. 

4. Cu referire la temeinicia plângerii, considerăm că este evident că 
Articolul 13 nu impune un recurs direct contra unei decizii emise de către o 
instanță supremă națională.  

Totuși, este nevoie de știut dacă Articolul 13 nu impune un recurs de alt 
tip, e.g. un recurs compensatoriu contra Statului, care să permită 
justițiabilului să depună plângere în caz de încălcare a drepturilor sale 
fundamentale printr-o astfel de decizie. Anume această chestiune, după 
părerea noastră, necesita să fie examinată în cadrul plângerii, și pe care, 
majoritatea nu a considerat-o ca fiind necesară să fie examinată.  


