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În cauza Construct Confort S.R.L. v. Republica Moldova,  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din:   

Ivana Jelić, Președinte,   

Valeriu Grițco,   

Darian Pavli, judecători,  

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției,  

     Deliberând la 30 aprilie 2019 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

PROCEDURA  

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 16974/15) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

("Convenția") de către o companie fondată în baza legislației Republicii 

Moldova, Construct Confort SRL („compania reclamantă”), la 4 aprilie 2015. 

2.  Compania reclamantă a fost reprezentată de dna I. Țirulinic, avocat în 

Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

către Agenții săi, dl M. Gurin și dna R. Revencu. 

3.  Compania reclamantă a invocat, în special, încălcarea drepturilor sale 

garantate de către Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție, din cauza anulării abuzive a unei hotărâri judecătorești 

definitive pronunțate în favoarea sa. 

4.  La 2 decembrie 2015 cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT  

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Compania reclamantă este o societate cu răspundere limitată fondată în 

baza legislației Republicii Moldova. 

6.  La 24 decembrie 2012 și, respectiv, la 21 iunie 2013, compania 

reclamantă a inițiat două procese civile prin care contesta două decizii emise 

de către Inspectoratul Fiscal de Stat Strășeni (în continuare „Inspectoratul”), 

potrivit cărora companiei i se aplicase o amendă pentru nerespectarea 

reglementărilor cu privire la raportarea TVA. La 5 septembrie 2013 aceste 

două acțiuni au fost comasate. 
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7.  La 26 decembrie 2013, Judecătoria sectorului Strășeni a admis cererile 

societății reclamante și a anulat deciziile contestate. Reprezentantul 

Inspectoratului nu a fost prezent la pronunțarea hotărârii, deși fusese informat 

în mod corespunzător cu privire la data și ora ședinței. 

8.  La 5 februarie 2014 Inspectoratul a atacat cu apel hotărârea Judecătoriei 

Strășeni. El nu a depus vreo cerere de prelungire a termenului legal pentru 

depunerea apelului. Compania reclamantă a formulat obiecții la apelul depus 

și a susținut că acesta fusese depus în afara termenului de treizeci de zile și 

că Inspectoratul nu solicitase prelungirea termenului legal în acest sens. 

9.  Prin încheierea  sa din 3 septembrie 2014, Curtea de Apel Chișinău a 

calculat termenul aplicabil și a constatat că acesta expirase la 27 ianuarie 2014 

și, prin urmare, apelul depus de către Inspectorat fusese tardiv. Prin urmare, 

ea a decis să restituie apelul ca fiind depus cu încălcarea termenului. 

Inspectoratul a contestat această decizie. Acesta a susținut că Curtea de Apel 

Chișinău nu a putut respinge apelul Inspectoratului după ce a purces la 

examinarea fondului cauzei. 

10.  La 8 octombrie 2014 Curtea Supremă de Justiție a casat încheierea 

Curții de Apel Chișinău din 3 septembrie 2014. Fără a contesta modul de 

calculare de către Curtea de Apel a termenului pentru depunerea apelului, 

Curtea Supremă de Justiție a acceptat argumentul înaintat de către 

Inspectorat, și a constatat că Curtea de Apel a încălcat normele de procedură 

prin anularea unei decizii după începerea examinării fondului cauzei. În cele 

din urmă, cauza a fost expediată la Curtea de Apel Chișinău pentru 

reexaminare. 

11.  La 28 ianuarie 2015, după reînregistrare, Curtea de Apel Chișinău a 

admis apelul Inspectoratului, a anulat hotărârea Judecătoriei Strășeni din 26 

decembrie 2013 și a pronunțat o nouă hotărâre prin care acțiunea companiei 

reclamante a fost respinsă ca nefondată. 

12.  La 10 iunie 2015 Curtea Supremă de Justiție a declarat inadmisibil 

recursul companiei reclamante. 

II. LEGISLAȚIA INTERNĂ RELEVANTĂ  

13.  Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă prevăd 

următoarele: 

 

  Articolul 254. Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile 

“... 

(2) Rămân irevocabile hotărârile judecătoreşti: 

a)  emise în primă instanță, după expirarea termenului de apel, dacă participanții 

interesați nu au exercitat calea de atac corespunzătoare”. 
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Articolul 362. Termenul de declarare a apelului  

“(1) Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunţării 

dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel”.  

Articolul 365. Conținutul unui recurs  

“... 

(11)   Elementele unei cereri de recurs prevăzute la alin. (1) lit. (d), (e) și (h) [cu privire 

la motive de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul] pot fi incluse într-o cerere de 

apel suplimentară depusă după data întocmirii hotărârii integrale”. 

 

Articolul 369. Restituirea cererii de apel 

“(1)  Instanţa de apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă: 

... 

b)  apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea 

în termen...” 

Decizia explicativă a Plenului Curţii Supreme de Justiţie  

nr. 6 din 11 noiembrie 2013 

“... 

5.  În conformitate cu articolul 362 din [Codul de procedură civilă], termenul de 

introducere a căii de atac este de treizeci de zile de la data pronunțării hotărârii, cu 

excepția cazului în care legea prevede altfel, indiferent dacă partea era sau nu prezentă 

la data pronunțării hotărârii. 

... 

6.  Pentru persoanele care nu au depus un recurs în termenul stabilit din motive 

întemeiate, termenul poate fi restabilit, la cerere, de către instanța de apel”. 

ÎN DREPT 

14.  Compania reclamantă s-a plâns de faptul că decizia Curții Supreme de 

Justiție din 8 octombrie 2014 a încălcat dreptul său la un proces echitabil 

prevăzut la Articolul 6 din Convenție care, în partea relevantă, prevede 

următoarele: 

“În determinarea drepturilor și obligațiilor sale civile sau a oricărei acuzații penale 

împotriva sa, fiecare are dreptul la o audiere corectă și publică într-un termen rezonabil 

de către un tribunal independent și imparțial instituit prin lege...” 

15.  Compania reclamantă s-a plâns și de faptul că, admițând recursul 

formulat de către Inspectorat, Curtea Supremă de Justiție i-a încălcat dreptul 

de a beneficia de bunurile sale, garantate prin Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție, care, în partea sa relevantă, prevede următoarele: 

“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 și în condițiile 

prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional ...” 
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I.  ADMISIBILITATEA  

16.  Guvernul a susținut că societatea reclamantă nu a epuizat căile de atac 

interne, când a depus recurs la Curtea Supremă de Justiție împotriva deciziei 

Curții de Apel Chișinău din 28 ianuarie 2015. În opinia Guvernului, compania 

reclamantă ar fi trebuit să invoce argumentul cu privire la depunerea cu 

întârziere a apelului Inspectoratului. 

17. Compania reclamantă nu a fost de acord și a susținut că epuizase toate 

căile de atac interne disponibile. Chestiunea admisibilității recursului 

Inspectoratului a fost hotărâtă irevocabil de către Curtea Supremă de Justiție 

în decizia sa definitivă din 8 octombrie 2014, prin care a anulat decizia Curții 

de Apel cu privire la anularea încheierii de respingere a apelului ca fiind 

depus peste termen. Compania reclamantă a susținut că, prin urmare, nu a fost 

obligată să invoce din nou această chestiune în fața Curții Supreme de Justiție, 

atunci când tot instanța respectivă a examinat fondul cauzei. 

18. Curtea reiterează că există o repartizare a sarcinii de probațiune cu 

privire la chestiunea epuizării căilor de atac interne. Este obligatorie 

invocarea de către Guvern a neepuizării pentru a convinge Curtea că remediul 

a fost unul eficient atât în teorie, cât și în practică la momentul respectiv, că 

fusese accesibil, fiind în stare să remedieze plângerile reclamantului, oferind 

perspective rezonabile de succes (a se vedea, printre altele, Akdivar și alții v. 

Turcia, 16 septembrie 1996, §§ 66-68, Rapoarte de hotărâri și decizii 1996-

IV). 

În prezenta cauză, societatea reclamantă a formulat o obiecție cu privire la 

expirarea termenului de depunere a recursului din partea Inspectoratului 

împotriva hotărârii Judecătoriei Strășeni din 26 decembrie 2013 (a se vedea 

paragraful 8 supra). Această obiecție a fost respinsă de către Curtea Supremă 

de Justiție printr-o decizie irevocabilă din 8 octombrie 2014. Astfel, Curtea 

nu poate accepta opinia cu privire la neepuizarea căilor de atac interne de 

către societatea reclamantă. În consecință, obiecțiile Guvernului trebuie 

respinse. 

19.  Curtea notează că cererea nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 din Convenție. De asemenea, ea constată că aceasta nu este 

inadmisibilă pe niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

II.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

20.  Compania reclamantă a susținut că hotărârea Judecătoriei Strășeni a 

fost pronunțată la 26 decembrie 2013 și, în consecință, termenul de treizeci 

de zile pentru depunerea unui apel împotriva acestei hotărâri a expirat la 25 

ianuarie 2014. Apelul Inspectoratului a fost depus la 5 februarie 2014, id est 

la zece zile după expirarea termenului. Mai mult, Inspectoratul nu a solicitat 

repunerea în termen. În consecință, decizia Curții Supreme de Justiție din 8 

octombrie 2014 a constituit o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 
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21.  Guvernul nu a fost de acord cu compania reclamantă și a susținut că 

termenul în care una din părți a avut dreptul de a depune apel a început să 

curgă la data la care părților li s-a oferit o copie a hotărârii motivate. 

22.  Curtea reiterează că dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal, 

în modul garantat de către Articolul 6 § 1 din Convenție, trebuie interpretat 

în lumina Preambulului Convenției, care, în partea sa relevantă, declară că 

statul de drept este parte a patrimoniului comun al statelor contractante. Unul 

din aspectele fundamentale ale statului de drept este principiul securității 

raporturilor juridice, care impune, printre altele, că atunci când instanțele 

judecătorești au soluționat o problemă în mod irevocabil, hotărârea lor nu 

trebuie să fie pusă în discuție (a se vedea Brumărescu v. România [MC], nr. 

28342/95, § 61, CEDO 1999-VII). 

23.  Curtea reiterează în continuare că ea nu se poate substitui instanțelor 

naționale în interpretarea legislației interne. În primul rând, autoritățile 

naționale, în special instanțele judecătorești, trebuie să soluționeze 

problemele unei astfel de interpretări. Aceasta se aplică în special la 

interpretarea de către instanțe a normelor de natură procedurală, precum 

termenul prevăzut pentru depunerea apelului. Rolul Curții este limitat la 

verificarea compatibilității efectelor unei astfel de interpretări cu prevederile 

Convenției în general și, în special, cu principiul securității raporturilor 

juridice, garantat de către Articolul 6 din Convenție (a se vedea, mutatis 

mutandis, Platakou v. Grecia, nr. 38460/97, § 37, CEDO 2001-I). 

24.  Cu referire la circumstanțele prezentei cauze, se remarcă faptul că, în 

conformitate cu art. 254 alin. (2) din Codul de procedură civilă, hotărârea 

pronunțată de către primă instanță devine irevocabilă după expirarea 

termenului de depunere a apelului. În conformitate cu art. 362 din același cod, 

în modul interpretat de către Curtea Supremă de Justiție (a se vedea paragraful 

13 de mai sus), termenul pentru depunerea apelului este de treizeci de zile din 

data prezentării dispozitivului hotărârii, indiferent dacă părțile erau prezente 

sau nu la această pronunțare. Art. 369 alin. (1) lit. (b) din Codul de procedură 

civilă prevede că, în cazul în care o parte nu a respectat termenul de 

introducere a căii de atac și nu solicită prelungirea acestuia, instanța de apel 

trebuie să restituie cererea de apel. 

25.  În decizia sa din 3 septembrie 2014, Curtea de Apel Chișinău a calculat 

termenul pe care Inspectoratul l-a avut pentru depunerea apelului și a ajuns la 

concluzia că acest termen expirase la 27 ianuarie 2014. Calculul de mai sus 

nu a fost contestat de către Inspectorat sau Curtea Supremă de Justiție și pare 

să fie în conformitate cu hotărârea explicativă a Curții Supreme de Justiție (a 

se vedea paragraful 13 de mai sus). În consecință, Curtea nu poate decât să 

constate că termenul Inspectoratului pentru depunerea apelului împotriva 

hotărârii din 26 decembrie 2013 a expirat la 27 ianuarie 2014 și că, în 

consecință, apelul din 5 februarie 2014 a fost depus în afara termenului.  

26. În asemenea circumstanțe, Curtea consideră că, admițând recursul 

Inspectoratului din 8 octombrie 2014, Curtea Supremă de Justiție a anulat un 
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întreg proces judiciar încheiat printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă și 

executorie, constituind, prin urmare, res judicata. În consecință, aceasta a 

încălcat principiul securității raporturilor juridice și a încălcat dreptul 

reclamantului la un proces echitabil în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

(a se vedea Brumărescu, pre-citată, §§ 61 și 62). 

27.  Astfel, a avut loc o încălcare a Articolului 6 din Convenție. 

III.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL 

NR. 1 LA CONVENȚIE 

28. Compania reclamantă s-a plâns de faptul că decizia Curții Supreme din 

8 octombrie 2014 i-a încălcat dreptului său la respectarea bunurilor sale, în 

modul garantat de către Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

29. Curtea reiterează faptul că o creanță stabilită printr-o hotărâre 

judecătorească poate fi considerată un „bun” în sensul Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 (a se vedea, printre altele, Burdov v. Rusia, nr. 59498/00, § 

40, CEDO 2002-III, și cauzele citate acolo). În plus, anularea unei astfel de 

hotărâri după ce ea a devenit irevocabilă și nesusceptibilă va constitui o 

ingerință în dreptul beneficiarului hotărârii la respectarea bunurilor sale (a se 

vedea Brumărescu, pre-citată, § 74). Chiar presupunând că o astfel de 

ingerință poate fi considerată servind unei cauze de utilitate publică, Curtea 

constată că ea nu a fost justificată din moment ce nu s-a păstrat un echilibru 

echitabil și că societatea reclamantă a fost obligată să suporte o povară 

individuală excesivă (a se vedea Brumărescu, pre-citată, § 75-80). 

30.  Rezultă că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție. 

IV.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

31. Articolul 41 din Convenție prevede: 

"Dacă Curtea constată că a avut loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor 

acesteia și dacă legea internă a Înaltei Părți Contractante în cauză nu permite decât o 

reparare parțială, Curtea va acorda, dacă este necesar, partea vătămată." 

A. Prejudiciul material 

32.  Compania reclamantă a solicitat 442544,46 lei moldovenești 

(echivalentul a 21073,44 euro (EUR)), compusă suma de MDL 250394,50 

(echivalentul a EUR 11923,49 la acel moment) care a reprezentat suma 

acordată companiei reclamante prin hotărârea judecătorească definitivă a 

judecătoriei Strășeni din 26 decembrie 2013, care include rambursarea TVA, 

a amenzilor și a taxelor pe care le plătise anterior. Restul sumei, în cuantum 

de 192149,92 lei (EUR 9149,95), corespunde cu venitul ratat în contextul 
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acelei sume, calculat în baza prevederilor Codului civil cu privire la calculul 

dobânzilor de întârziere. 

33.  Guvernul a susținut că nu există legătură de cauzalitate dintre suma 

solicitată pentru prejudiciul material și presupusa încălcare. 

34.  Curtea consideră că societatea reclamantă trebuie să fi suferit un 

prejudiciu material ca urmare a imposibilității de a utiliza și de a beneficia de 

sumele acordate prin hotărârea judecătorească irevocabilă din 26 decembrie 

2013 (a se vedea Prodan v. Moldova, nr. 49806/99, § 71 , CEDO 2004-III 

(extrase)). Ținând cont de circumstanțele acestui caz particular, Curtea acordă 

companiei reclamante suma de EUR 15544,66 pentru prejudiciul material. 

B.  Prejudiciul moral 

35.  Compania reclamantă a pretins suma de MDL 250394,50 

(echivalentul a EUR 11923,49 la momentul respectiv) pentru prejudiciul 

moral. 

36.  Guvernul și-a reiterat poziția, așa cum a fost stabilit la paragraful 35 

supra, și a susținut că pretențiile companiei reclamante erau excesive și 

incompatibile cu sumele acordate de către Curte în cauze similare.  

37.  Curtea reiterează faptul că ea poate acorda o compensație pecuniară 

pentru prejudiciul moral provocat unei societăți comerciale. Prejudiciul moral 

în acest sens poate include aspecte care sunt într-o măsură mai mare sau mai 

mică „obiective” sau „subiective”. Printre aspectele care pot fi luate în 

considerare se numără reputația companiei, incertitudinea în planificare, 

încetarea conducerii societății (pentru care nu există o metodă precisă de 

calcul al consecințelor) și, în final, într-o măsură mai mică, anxietatea și 

neplăcerile provocate membrilor echipei de conducere (a se vedea 

Comingersoll SA v. Portugalia [MC], nr. 35382/97, § 35, CEDO 2000-IV și 

Centro Europa 7 Srl și Di Stefano v. Italia [MC], nr. / 09, § 221, CEDO 2012). 

38. Ținând cont de circumstanțele prezentei cauze și natura încălcărilor 

constatate, Curtea consideră rezonabil să acorde societății reclamante EUR 

2000 pentru prejudiciul moral. 

C.  Costuri și cheltuieli 

39.  De asemenea, compania reclamantă a pretins MDL 10000 

(echivalentul a EUR 476 la acel moment) pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața Curții și MDL 250 (echivalentul a EUR 11 la acel moment) 

pentru cheltuielile de secretariat. Ea a furnizat Curții documente justificative. 

40.  Guvernul a contestat și a susținut că sumele solicitate erau excesive. 

41.  Curtea reiterează că, pentru ca anumite costuri și cheltuieli să fie 

incluse într-o hotărâre judecătorească în baza Articolului 41 din Convenție, 

trebuie să fie demonstrat că acestea au fost suportate în mod efectiv și necesar, 

cuantumul lor fiind rezonabil (a se vedea, de exemplu, Mozer v. Republica 
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Moldova și Rusia [MC], nr. 11138/10, § 240, 23 februarie 2016). Având în 

vedere toți factorii relevanți și Articolul 60 § 2 din Regulamentul Curții, 

Curtea acordă întreaga sumă solicitată pentru costuri și cheltuieli. 

 

D.  Penalități 

42.  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;  

 

4.   Hotărăște 

(a)  că statul reclamat trebuie să achite companiei reclamante, în termen 

de trei luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda 

statului pârât, la rata aplicabilă la data efectuării transferului:  

(i)   EUR 15544,66 (cincisprezece mii cinci sute patruzeci și patru 

euro și șaizeci și șase cenți), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru prejudiciul material; 

(ii)  EUR 2000 (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(iii)  EUR 487 (patru sute optzeci și șapte de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli;  

(b)  că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumelor de mai sus, la 

o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de 

Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și 

majorată cu trei puncte procentuale; 
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Redactată în limba engleză și notificată în scris la 28 mai 2019, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı  Ivana Jelić 

 Grefier adjunct  Președinte 

 


