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

Comitet compus din: 
 Julia Laffranque, Președinte, 
 Valeriu Griţco, 
 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în secret la 22 ianuarie 2019, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 6338/11) versus Republica 
Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 
pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
(„Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl Sergiu Carpov 
(„reclamantul”), la 13 ianuarie 2011. 

2. Reclamantul a fost reprezentat de dl V. Duca, avocat în Orhei. Guvernul 
Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de Agentul său, dl O. 
Rotari. 

3. La 20 decembrie 2017 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4. Reclamantul s-a născut în 1963 și locuiește în Orhei. 
5. În septembrie 2009 reclamantul a inițiat o acțiune civilă împotriva unei 

companii, care se afla în proces de insolvabilitate. 
6. La 18 decembrie 2009 Judecătoria Drochia a hotărât în favoarea 

reclamantului și a obligat compania pârâtă să-i achite 24957 lei (MDL) 
(echivalentul a 1413 euro (EUR)) pentru prejudiciul material și 749 MDL 
(echivalentul a 42 EUR) pentru costuri și cheltuieli. Reprezentantul 
companiei pârâte nu a fost prezent la ședința de judecată. 

7. La 28 decembrie 2009 secretariatul Judecătoriei Drochia a expediat 
companiei pârâte prin poștă o copie a hotărârii motivate. 

8. La 11 ianuarie 2010, în baza hotărârii judecătorești din 18 decembrie 
2009, aceeași instanță a emis un titlu executoriu pe numele reclamantului. 

9. La 10 februarie 2010, în cadrul unui alt set de proceduri privind 
insolvabilitatea companiei pârâte, administratorul insolvabilității acesteia a 
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actualizat lista creditorilor, referindu-se expres la hotărârea din 18 decembrie 
2009 și la sumele exacte acordate în respectiva hotărâre. Instanța care a 
examinat procedura insolvabilității a pronunțat la aceeași dată o decizie 
privind lista actualizată a creditorilor. 

10. La 26 aprilie 2010 administratorul insolvabilității companiei pârâte a 
depus apel împotriva hotărârii din 18 decembrie 2009. Reclamantul a obiectat 
împotriva apelului, invocând că a fost depus în afara termenului. El a indicat 
că același termen pentru depunerea apelului expirase douăzeci de zile după 
executarea hotărârii contestate și că administratorul insolvabilității companiei 
pârâte cunoștea despre hotărârea din 18 decembrie 2009 din moment ce în 
februarie 2010 el informase instanța care examina procedura de 
insolvabilitate despre hotărârea respectivă. 

11. La 28 septembrie 2010 Curtea de Apel Bălți a admis apelul depus de 
către administratorul insolvabilității companiei pârâte și a casat hotărârea din 
18 decembrie 2009. Curtea de Apel a răspuns la obiecția invocată de către 
reclamant și, după reexaminarea fondului cauzei, a respins acțiunea 
reclamantului împotriva companiei pârâte. Reclamantul a depus recurs, 
invocând aceleași argumente ca în apel. 

12. La 26 ianuarie 2011 Curtea Supremă de Justiție a respins recursul 
reclamantului și a menținut decizia instanței inferioare. Curtea Supremă de 
Justiție nu a făcut referire la obiecția reclamantului cu privire la tardivitatea 
apelului. 

II. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PERTINENTĂ 

13. Potrivit articolului 362 din Codul de procedură civilă, în vigoare la 
momentul desfășurării evenimentelor, hotărârea pronunțată de către prima 
instanță putea fi atacată cu apel în termen de 20 de zile de la data comunicării 
hotărârii motivate. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

14. Reclamantul s-a plâns că decizia Curții de Apel Bălți de casare a 
hotărârii din 18 decembrie 2009 pronunțate în favoarea sa, în urma unui apel 
depus cu omiterea termenului, i-a încălcat dreptul la un proces echitabil în 
sensul Articolului 6 § 1 din Convenție, care prevede, în pasajele relevante, 
următoarele: 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public 
şi în termen rezonabil, de către o instanță independentă şi imparțială, instituită de lege, 
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care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale cu caracter civil, fie 
asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. ...” 

A. Admisibilitatea 

15. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că nu este 
inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 
admisibilă. 

B. În fond 

16. Reclamantul a susținut că hotărârea din 18 decembrie 2009 a fost 
expediată companiei pârâte la 28 decembrie 2009. Având în vedere că pârâtul 
nu a depus apel, aceasta a devenit irevocabilă,  la 11 ianuarie 2010 fiind emis 
un titlu executoriu. Compania pârâtă a recepționat hotărârea respectivă, iar la 
10 februarie 2010 administratorul insolvabilității a prezentat detalii din 
această hotărâre instanței care examina procesul de insolvabilitate. Apelul 
companiei pârâte din aprilie 2010 a fost depus în afara termenului. Prin 
urmare, decizia Curții de Apel prin care a fost admis apelul depus de 
compania pârâtă a constituit o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

17. Guvernul a susținut că reprezentantul companiei pârâte nu a fost 
prezent la ședința de judecată din 18 decembrie 2009 când s-a pronunțat 
hotărârea contestată. El a aflat despre hotărâre abia la 23 aprilie 2010, atunci 
când a solicitat o copie a hotărârii de la secretariatul Judecătoriei Drochia. El 
a depus apel trei zile mai târziu, id est în interiorul termenului de douăzeci de 
zile din momentul în care a primit copia hotărârii contestate. Prin urmare, 
apelul a fost depus în termenul stabilit de lege. Guvernul nu a negat faptul că, 
la 28 decembrie 2009, secretariatul Judecătoriei Drochia a expediat o copie a 
hotărârii din 18 decembrie 2009 companiei pârâte. Totuși, el a invocat că nu 
existau probe potrivit cărora compania pârâtă ar fi primit-o. Din acest motiv, 
termenul-limită de douăzeci de zile trebuia să fie calculat din 23 aprilie 2010. 

18. Curtea reiterează faptul că dreptul la un proces echitabil în fața 
instanței, în modul prevăzut de către Articolul 6 § 1 din Convenție, trebuie să 
fie interpretat prin prisma Preambulului Convenției, care, în partea sa 
pertinentă, declară că statul de drept este parte a patrimoniului comun al 
Statelor Contractante. Unul din aspectele fundamentale ale statului de drept 
este principiul securității juridice, care impune, printre altele, ca atunci când 
instanțele s-au pronunțat asupra unei cauze, decizia acestora nu trebuie pusă 
la îndoială (a se vedea Brumărescu v. Romania [MC], nr. 28342/95, § 61, 
CEDO 1999-VII). 

19. În cauza Roşca v. Moldova (nr. 6267/02, 22 martie 2005), Curtea a 
constatat că recursul în anulare, în baza căruia Procurorul General putea 
contesta oricând o hotărâre irevocabilă, încălca principiul securității 
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raporturilor juridice. O încălcare a fost constatată în baza acelorași temeiuri 
în cauza Popov v. Moldova (nr. 2) (nr. 19960/04, 6 decembrie 2005), în care 
o hotărâre irevocabilă a fost casată într-un mod incompatibil cu Articolul 6. 
În ambele cazuri Curtea a menționat că „pierderea” de către o parte litigantă 
a unei hotărâri irevocabile în favoarea sa era incompatibil cu Convenția. 

20. În prezenta cauză, reclamantul la fel a „pierdut” o hotărâre 
judecătorească favorabilă lui. Este disputat de către părți dacă apelul din 
26 aprilie 2010 a fost depus în termenul limită legal prevăzut de articolul 362 
din Codul de procedură civilă. 

21. Curtea notează că părțile nu contestă faptul că la 28 decembrie 2009 
Judecătoria Drochia a expediat o copie a hotărârii judecătorești din 18 
decembrie 2009 companiei pârâte. Guvernul a contestat faptul că această 
copie ar fi ajuns la pârât și a susținut că nu existau probe de recepționare. Cu 
toate acestea, el nu a oferit nici o explicație pentru faptul că la 10 februarie 
2010 administratorul insolvabilității companiei pârâte cunoștea despre 
hotărâre și cunoștea despre sumele exacte acordate în calitate de compensații 
(a se vedea paragraful 9 supra). În lipsa unei explicații plauzibile, Curtea 
consideră stabilit că compania pârâtă a primit o copie a hotărârii cel târziu la 
10 februarie 2010. În asemenea circumstanțe, apelul depus la 26 aprilie 2010 
pare în mod clar să fi fost depus în afara termenului limită de douăzeci de zile 
prevăzut de articolul 362 din Codul de procedură civilă. 

22. În continuare, Curtea notează că, prin admiterea apelului depus de către 
compania pârâtă, Curtea de Apel și ulterior Curtea Supremă de Justiție nu au 
ținut cont de un întreg proces judiciar care s-a finalizat cu o hotărâre 
irevocabilă şi executorie şi, prin urmare, res judicata. În acest sens, instanțele 
au încălcat principiul securității raporturilor juridice și au încălcat dreptul 
reclamantului la un proces echitabil conform Articolului 6 § 1 din Convenție 
(a se vedea Brumărescu v. Romania, pre-citată, §§ 61 și 62). 

23. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 
LA CONVENȚIE 

24. Reclamantul a susținut că prin casarea hotărârii judecătorești din 
18 decembrie 2009 i-a fost încălcat dreptul la respectarea bunurilor sale, 
garantat de către Articolul 1 din Protocolul Nr. 1, care prevede: 

“ Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 
nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condițiile 
prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional. 

Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care 
le consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 
pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor.” 



 HOTĂRÂREA CARPOV v. REPUBLICA MOLDOVA 5 

 

A. Admisibilitatea 

25. Curtea notează că plângerea nu este vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea constată că nu este 
inadmisibilă din vreun alt motiv. Prin urmare, aceasta trebuie declarată 
admisibilă. 

B. În fond 

26. Curtea reiterează că o datorie în baza unei hotărâri judecătorești poate 
fi considerată un „bun” în sensul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea, 
printre multe altele, Burdov v. Russia, nr. 59498/00, § 40, CEDO 2002-III, şi 
cauzele citate în hotărârea respectivă). Mai mult, casarea unei astfel de 
hotărâri după ce a devenit definitivă și irevocabilă va constitui o ingerință în 
dreptul beneficiarului hotărârii judecătorești la respectarea bunurilor sale (a 
se vedea Brumărescu, pre-citată, § 74). Chiar și admițând că o astfel de 
ingerință poate fi privită ca servind unui interes public, Curtea consideră că 
aceasta nu a fost justificată, deoarece nu a fost asigurat un echilibru just, iar 
reclamantul a fost obligat să suporte o sarcină individuală şi excesivă (cf. 
Brumărescu, pre-citată, § 75-80). 

27. Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 
la Convenție. 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

28. Articolul 41 din Convenție prevede: 

“Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 
şi dacă dreptul intern al Înaltei Pârți Contractante nu permite decât o înlăturare 
incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este cazul, 
o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul material  

29. Reclamantul a pretins 3200 EUR pentru prejudiciul material suferit în 
urma casării hotărârii irevocabile pronunțate în favoarea sa, dintre care 24957 
MDL constituie suma datorată lui în baza hotărârii irevocabile a Judecătoriei 
Drochia din 18 decembrie 2009, iar restul corespunde dobânzii calculate de 
către el în baza prevederilor Codului civil privind calcularea dobânzii de 
întârziere. 

30. Guvernul a solicitat Curții să respingă pretențiile reclamantului pentru 
prejudiciul material. 

31. Curtea consideră că reclamantul a suferit un prejudiciu material în 
rezultatul imposibilității de a dispune și de a folosi banii acordați prin 
hotărârea irevocabilă din 18 decembrie 2009 (a se vedea Prodan v. Moldova, 
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nr. 49806/99, § 71, CEDO 2004-III (extrase). Având în vedere circumstanțele 
cauzei, Curtea acordă reclamantului suma de 2500 EUR pentru prejudiciul 
material. 

B. Prejudiciul moral 

32. Reclamantul a pretins 2500 EUR pentru prejudiciul moral suferit în 
urma casării hotărârii irevocabile pronunțate în favoarea sa. 

33. Guvernul a contestat suma pretinsă de reclamant și a solicitat Curții să 
o respingă. 

34. Curtea consideră că, în urma casării hotărârii irevocabile din 18 
decembrie 2009 și a imposibilității utilizării banilor săi pentru o perioadă de 
aproximativ nouă ani, reclamantului i-a fost provocat stres și frustrare. Ea îi 
acordă 2000 EUR pentru prejudiciul moral suferit. 

B. Costuri și cheltuieli 

35. De asemenea, reclamantul a pretins 1480 pentru costurile și cheltuielile 
suportate în fața Curții. 

36. Guvernul a contestat suma pretinsă și a solicitat Curții să o respingă. 
37. Curtea reiterează că, pentru a acorda costurile și cheltuielile în baza 

Articolului 41 din Convenție, trebuie să se demonstreze că acestea au fost 
suportate realmente în mod necesar în limita unui cuantum rezonabil (a se 
vedea, de exemplu, Mozer, citat mai sus, § 240). Ținând cont de 
circumstanțele relevante și de Articolul 60 § 2 din Regulamentul Curții, 
Curtea acordă întreaga sumă solicitată pentru costuri și cheltuieli. 

C. Dobânda de întârziere 

38. Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie stabilită 
conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca 
Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 
 
2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 
 
3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 
 



 HOTĂRÂREA CARPOV v. REPUBLICA MOLDOVA 7 

 

4. Hotărăște 
(a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în decurs de trei 
luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda națională 
a Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data achitării: 

(i) 2500 EUR (două mii cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, pentru prejudiciul material; 
(ii) 2000 EUR (două mii euro), plus orice taxă care poate fi 
percepută, pentru prejudiciul moral; 
(iii) 1480 EUR (o mie patru sute optzeci euro), plus orice taxă care 
poate fi percepută, pentru 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, restul pretențiilor reclamantului cu titlu de satisfacție 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 12 februarie 2019, 
potrivit Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Julia Laffranque 
 Grefier adjunct Președinte 
 




