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HOTĂRÂREA SNEGUR v. REPUBLICA MOLDOVA (FOND) 

În cauza Snegur v. Republica Moldova, 

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

compus din: 

Egidijus Kūris, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Darian Pavli, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al Secției, 

Deliberând la 12 noiembrie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 

PROCEDURA 

 
1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 22775/07) versus Republica Moldova, 

depusă la Curte în conformitate cu Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o cetățeană 

moldoveană, dna Lidia Snegur, la 24 aprilie 2007. 

2. Reclamanta a fost reprezentată de către dl V. Nagacevschi, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către Agentul său 

guvernamental. 

3. La 2 septembrie 2013 cererea a fost comunicată Guvernului. 

 

ÎN FAPT 
 

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

 
4. Reclamanta s-a născut în 1952 și locuiește în Chișinău. 

5. La 15 septembrie 1998 reclamanta a încheiat cu Primăria municipiului 

Chișinău un contract de arendă a unui imobil cu suprafața de 93,6 metri pătrați, 

destinat pentru desfășurarea activității de notariat. În aceeași zi, ea a încheiat un 

contract de sublocațiune pentru o jumătate din acel imobil cu notarul C. La 30 

octombrie 1998 Primăria municipiului Chișinău a autorizat sublocațiunea respectivă. 

6. La 19 ianuarie 2000 reclamanta a privatizat acel imobil în întregime. Ulterior, 

ea a semnat un contract de locațiune cu C., care continua să activeze în cealaltă 

jumătate de imobil. 

7. La 18 noiembrie 2002 reclamanta a informat notarul C. despre expirarea 

contractului de locațiune, invitând-o să părăsească imobilul. Textul scrisorii nu făcea 

nicio referire la contractul de privatizare. 

8. La 8 august 2003 C. a acționat reclamanta în judecată, pretinzând 

recunoașterea dreptului de proprietate asupra unei jumătăți din imobil. În particular, 

aceasta a susținut că ea fusese de acord ca reclamanta să privatizeze întregul imobil și, 

în același timp, să încheie un contract verbal cu aceasta din urmă pentru a vinde 

jumătate din imobilul în litigiu. De asemenea, C. a susținut că contractul de locațiune 

încheiat cu reclamanta fusese fictiv. 

9. La 16 septembrie 2005 C. și-a completat cererea de chemare în judecată, 

atrăgând Statul în calitate de co-pârât, și a cerut modificarea contractului de 

privatizare din 19 ianuarie 2000 pentru a fi recunoscută în calitate de cumpărător al 

unei jumătăți din imobil. De asemenea, ea a solicitat repunerea în termen. Cu privire 

la acest capăt de cerere, aceasta a susținut că termenul de prescripție urma să curgă 

din data de 18 noiembrie 2002 (a se vedea paragraful 7 supra). 

10. În referința sa, reclamanta a invocat tardivitatea acțiunii depuse de către C. 
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11. În paralel cu acțiunea civilă, în noiembrie 2005 C. s-a adresat cu o cerere 

prealabilă împotriva Primăriei municipiului Chișinău, solicitând modificarea 

deciziilor adoptate în 1998 cu referire la locațiunea și sublocațiunea imobilului și 

ulterioara recunoaștere a sa în calitate de locatar principal. La 2 decembrie 2005 

Primăria municipiului Chișinău a respins acea solicitare. 

12. La 12 decembrie 2005 C. a depus o acțiune în fața instanței de contencios 

administrativ prin care a solicitat modificarea deciziilor menționate în paragraful 

precedent, precum și modificarea unei decizii din 1999 prin care o instituție de stat 

autorizase privatizarea. 

13. Reclamanta a invocat în mod repetat tardivitatea acestei acțiuni depusă de 

către C. 

14. La 23 februarie 2006 Curtea de Apel Chișinău a decis conexarea ambelor 

acțiuni – civilă și de contencios administrativ – inițiate de către C. 

15. Prin hotărârea sa din 5 mai 2006, Curtea de Apel Chișinău a decis sa o 

repună pe C. în termenul de adresare în judecată. Pasajele acestei hotărâri relevante 

pentru prezenta cauză prevedeau următoarele: 

„Verificând temeinicia cererii cu privire la repunerea în termenul de adresare în judecată (...), 

instanța constată că [C.] a aflat despre încălcarea drepturilor sale la 18 noiembrie 2002 prin scrisoarea 

[expediată de către reclamantă (paragraful 7 supra)] (...), dată de la care a început să curgă termenul de 

prescripție. 

 

În același timp, [C.] s-a adresat către Primăria municipiului Chișinău cu cerere prealabilă în 

noiembrie 2005, prin care și-a înaintat pretențiile (...). La 2 decembrie 2005, Primăria municipiului 

Chișinău [a respins această solicitare]. La 12 decembrie 2005, [C.] a sesizat instanța de judecată cu 

privire la anularea actelor administrative. 

 

Cu toate acestea, ținând cont de faptul că [C.] a solicitat modificarea [contractului de privatizare din 

19 ianuarie 2000] (...), despre care nu luase cunoștință până la recepționarea scrisorii din 18 noiembrie 

2002, instanța de judecată consideră necesar de a o restabili pe [C.] în termenul de adresare în judecată, 

în conformitate cu articolul 116 din Codul de procedură civilă.” 

 

Cu privire la fondul cauzei, Curtea de Apel a admis integral acțiunile depuse de 

către C. Instanța de judecată a recunoscut-o pe aceasta în calitate de proprietară a 48 

de metri pătrați din imobilul în litigiu. 

16. La 24 februarie 2006 reclamanta a depus recurs. Aceasta a reținut, printre 

altele, că nu era de competența Curții de Apel să decidă repunerea în termen, deoarece, 

ținând cont de circumstanțele cauzei, C. fusese la curent despre privatizarea 

imobilului încă din anul 2000. 

17. Prin decizia sa din 29 noiembrie 2006, Curtea Supremă de Justiție a menținut 

hotărârea Curții de Apel Chișinău. Instanța s-a pronunțat doar cu privire la fondul 

cauzei. 
 

 

II. DREPTUL INTERN RELEVANT 

 

18. Pasajele Codului civil, în vigoare la momentul producerii faptelor și 

pertinente pentru prezenta cauză, prevedeau următoarele:  

 

Articolul 267. Termenul general de prescripție extinctivă 

 

(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-și apere, pe calea intentării unei 

acțiuni în instanța de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 

(...). 

Articolul 272. Începutul curgerii termenului de prescripție extinctivă 
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(1) Termenul de prescripție extinctivă începe să curgă de la data nașterii dreptului de acțiune. 

Dreptul la acțiune se naște la data când persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea 

dreptului. 

 (...). 

19. Pasajele Codului de procedură civilă, pertinente pentru prezenta cauză, 

prevedeau următoarele:  

Articolul 116. Repunerea în termen 

(1) Persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de 

procedură pot fi repuse în termen de către instanță. 

 (...). 

(3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea 

îndeplinirii actului. (...). 

 

20. Pasajele pertinente ale Legii contenciosului administrativ, în vigoare la 

momentul producerii faptelor, prevedeau următoarele: 

Articolul 14. Cererea prealabilă 

(1) Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său (…) printr-un act administrativ 

va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de 

la data comunicării actului, revocarea (…) a acestuia (…).    

 

 

ÎN DREPT 

 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

 
21. Invocând Articolului 6 § 1 din Convenție, reclamanta se plânge că repunerea 

în termen, în modul operat de către instanțele naționale de judecată în cauza sa, a fost 

neîntemeiată și că, astfel, a avut loc o încălcare a principiului securității raporturilor 

juridice. De asemenea, ea s-a plâns de eșecul instanțelor naționale de a se pronunța cu 

privire la respectarea de către partea adversă a termenului de prescripție aplicabil 

procedurilor în contenciosul administrativ. Pasajele relevante ale Articolului 6 § 1 din 

Convenție prevăd 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. Admisibilitatea 

 

22. Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că ea nu este inadmisibilă din vreun alt motiv. 

Prin urmare, Curtea o declară admisibilă. 

 

B. Fondul 

 

23. Reclamanta a pretins că în prezenta cauză C. a formulat mai multe capete de 

cerere, în care trebuiau să fie aplicate două tipuri diferite a termenelor de prescripție. 

Aceasta a susținut că pentru cererile de modificare a actelor administrative, fusese 

aplicabil termenul de treizeci de zile, prevăzut în Legea contenciosului administrativ. 
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Ea subliniază că, de asemenea, instanța de apel a eșuat să se pronunțe cu privire la 

respectarea de către C. a acestui termen de înaintare a cererii prealabile împotriva 

Primăriei municipiului Chișinău. 

Cu referire la cererea de modificare a contractului de privatizare din 19 ianuarie 

2000, reclamanta a reținut că a fost aplicabil termenul general de prescripție de trei 

ani, prevăzut de Codul civil. Cu toate acestea, ea a susținut că instanța de apel a ajuns 

la o concluzie eronată cu privire la respectarea acestui termen. Reclamanta a susținut 

că, ținând cont de circumstanțele cauzei, C. cunoștea încă de la începutul anului 2000 

despre privatizarea imobilului respectiv, deoarece însăși C. a reținut acest fapt în 

acțiunea depusă în instanța de judecată. Ea susține că argumentul invocat de către 

instanța de apel, potrivit căruia C. ar fi făcut cunoștință cu conținutul contractului de 

privatizare abia în 2002, este insuficient, deoarece, în opinia reclamantei, termenul de 

prescripție ar fi trebuit să curgă din momentul în care partea adversă a aflat sau 

trebuia să afle despre încălcarea dreptului. Prin urmare, aceasta a notat că ar exista 

contradicții în decizia curții de apel în măsura în care aceasta, aparent, a considerat că 

C. respectase termenul de trei ani, însă, în același timp, a decis repunerea în termen. 

24. Guvernul a susținut că instanța de apel a oferit o replică explicită la 

argumentul reclamantei cu privire la tardivitatea acțiunii civile depusă de către C., 

care ar fi constituit acțiunea principală, și că în aplicarea principiului accessorium 

sequitur principal (accesoriul urmează principalul), nu fusese necesar ca aceasta să se 

pronunțe, inter alia, cu privire la excepția tardivității recursului depus în contencios 

administrativ. El a notat că, respingând recursul reclamantei, Curtea Supremă de 

Justiție a confirmat concluziile instanței de apel.  

25. Curtea face trimitere la jurisprudența anterioară în care a statuat că 

respectarea criteriilor de admisibilitate la depunerea unui recurs reprezintă un aspect 

important al dreptului la un proces echitabil. Rolul termenelor de prescripție este de o 

importanță majoră atunci când este interpretat în lumina Preambulului Convenției, 

care, în partea sa relevantă, enunță supremația dreptului ca fiind parte indispensabilă a 

patrimoniului comun al statelor contractante (a se vedea, Dacia SRL v. Moldova, nr. 

3052/04, § 75, 18 martie 2008, și Nichifor v. Republica Moldova, nr. 52205/10, § 28, 

20 septembrie 2016). 

26. Curtea reiterează că Articolul 6 § 1 din Convenție obligă instanțele naționale 

să-și motiveze hotărârile (a se vedea, printre altele, Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. 

Portugalia [MC], nr. 55391/13 și alte două, § 185, 6 noiembrie 2018). 

27. De asemenea, Curtea notează că stabilirea faptelor cauzei, precum și 

interpretarea și aplicarea dreptului intern, țin în principiu de competența exclusivă a 

instanțelor interne. Prin urmare, Curtea nu poate pune la îndoială interpretarea 

dreptului intern stabilit de către instanțele interne, în afara cazurilor de arbitrar vădit 

(a se vedea, printre altele, García Ruiz v. Spania [MC], nr. 30544/96, §§ 28-29, 

CEDO 1999-I, și Ādamsons v. Letonia, nr. 3669/03, § 118, 24 iunie 2008). Acest 

lucru este valabil, în special, cu privire la interpretarea instanțelor naționale a 

dreptului intern, cum ar fi forma și termenele de depunere a unui recurs, iar rolul 

Curții este limitat la a verifica compatibilitatea cu Convenția a efectelor unei astfel de 

interpretări (Platakou v. Grecia, nr. 38460/97, § 37, CEDO 2001-I). În cele din urmă, 

Curtea amintește, că se conturează existența unui arbitrar evident în cazul în care ea 

constată că instanțele naționale au aplicat prevederile legale în mod vădit eronat, 

ajungând la concluzii arbitrare și/sau la o denegare de justiție (Anđelković v. Serbia, 

nr. 1401/08, § 24, 9 aprilie 2013). 

28. În prezenta cauză, Curtea notează că, având în vedere circumstanțele cauzei, 

respectarea termenelor de prescripție a constituit una din întrebările esențiale care 

trebuia soluționată de către judecătorii naționali și că această chestiune a avut o 
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importanță decisivă pentru soluționarea cauzei (a se compara cu Ruiz Torija v. Spania, 

9 decembrie 1994, § 30, seria A nr. 303-A). 

29. Curtea notează că, potrivit legislației naționale, în principiu, au fost aplicabile 

termene de prescripție diferite în cazul acțiunii civile și celei de contencios 

administrativ ale C. (a se vedea paragrafele 18 și 20 supra). 

30. În continuare, Curtea constată că Curtea de Apel Chișinău a decis să 

conexeze examinarea celor două acțiuni, însă nici aceasta, nici ulterior Curtea 

Supremă de Justiție nu s-au pronunțat cu privire la respectarea termenului de 

prescripție de treizeci de zile pentru înaintarea cererii în contencios administrativ. 

Părțile nu au contestat acest ultim aspect. În acest sens, Curtea nu poate accepta 

argumentul Guvernului prin aplicarea în speță a principiului accessorium sequitur 

principal (a se vedea paragraful 24 supra). De fapt, Guvernul nu a prezentat nici o 

prevedere legală sau un exemplu de jurisprudență națională pentru susținerea acestui 

argument. Prin urmare, Curtea consideră că Guvernul nu a prezentat probe că în 

legislația moldovenească acest principiu ar fi fost aplicabil în situația în care ar fost 

posibilă aplicarea diferitor termene de prescripție, ca în prezenta cauză.  

31. În aceeași ordine de idei, Curtea notează că acțiunea lui C. în instanța de 

contencios administrativ a fost depusă peste mai mult de șase ani după adoptarea unor 

acte administrative contestate de către aceasta și că se impunea un răspuns specific și 

explicit cu privire la respectarea termenului respectiv de treizeci de zile. Cu toate 

acestea, instanțele naționale au eșuat să o facă și este imposibil să se identifice 

aspectul dacă ele au ignorat argumentul invocat de către reclamantă cu privire la 

tardivitatea acțiunii sau au dorit să-l respingă și, în această ultimă ipoteză, din ce 

motive (a se compara cu Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 

iunie 2015 și Nichifor, pre-citată, § 30). 

32. Cu privire la acțiunea civilă depusă de către C., Curtea de Apel Chișinău a 

considerat că dies a quo a fost data de 18 noiembrie 2002, invocând că C. nu 

cunoscuse până la acea dată despre contractul de privatizare din 19 ianuarie 2002 (a 

se vedea paragraful 15 supra). Cu toate acestea, Curtea evidențiază următoarele 

aspecte. În primul rând, însăși C. a recunoscut că i-a permis reclamantei să privatizeze 

întregul imobil în litigiu (a se vedea paragraful 8 supra). În al doilea rând, este evident 

că, luând în locațiune de la reclamantă jumătate din imobil (a se vedea paragraful 6 

supra), C. nu putea să nu cunoască de la bun început (id est din ianuarie 2000) faptul 

că aceasta din urmă era proprietarul imobilului, ceea ce, în mod necesar, presupunea 

că acesta fusese privatizat. Prin urmare, din materialele dosarului rezultă că C. 

cunoștea despre principalele aspecte ale contractului de privatizare, inclusiv obiectul 

și părțile contractante, cu mult înainte de 18 noiembrie 2002, ceea ce i-ar fi permis în 

principiu să înțeleagă că avusese loc o încălcare a pretinsului său drept de proprietate. 

33. Curtea observă că elementele menționate nu au fost contestate de către părți, 

că acestea au fost invocate în fața instanțelor naționale și că au fost, cel puțin, foarte 

relevante pentru a susține argumentul tardivității acțiunii civile depuse de către C. Cu 

toate acestea, judecătorii Curții de Apel Chișinău pur și simplu au omis să examineze 

acest aspect. În același timp, decizia lor de a considera dies a quo data de 18 

noiembrie 2002 a fost surprinzătoare în măsura în care scrisoarea expediată la această 

dată (a se vedea paragraful 7 supra) nu făcea nicio referire la însuși contractul de 

privatizare. 

34. Mai mult ca atât și după cum notează reclamanta în mod întemeiat, Curtea 

reține că, luând în considerare data de 18 noiembrie 2002 în calitate de dies a quo, a 

rezultat că C. ar fi respectat termenul de prescripție de trei ani aplicabil în prezenta 

cauză. În pofida acestui fapt, ea observă că Curtea de Apel Chișinău a decis repunerea 

în termen a acțiunii depusă de către C. 
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35. În contextul celor redate supra, Curtea consideră că nu există nicio legătură 

între faptele constatate, normele legale și concluziile judecătorilor naționali cu privire 

la respectarea termenului de prescripție aplicabil în respectiva procedură civilă. Prin 

urmare, Curtea consideră că hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost arbitrară (a se 

compara cu Khamidov v. Rusia, nr. 72118/01, § 173-174, 15 noiembrie 2007, și 

Anđelković, pre-citată, § 27) ). În acest sens, ea consideră că Curtea Supremă de 

Justiție nu a remediat erorile admise în hotărârea pronunțată de către instanța ierarhic 

inferioară. 

36. În concluzie, cu privire la chestiunea esențială referitor la respectarea 

termenului de prescripție invocat de către reclamantă în prezenta cauză, Curtea relevă 

faptul că judecătorii naționali fie au eșuat să se pronunțe în acest sens, fie au ajuns la 

concluzii arbitrare. În consecință, reclamanta nu a beneficiat de un proces echitabil și 

a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție. 

 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA 

CONVENȚIE  

 

37. Reclamanta s-a plâns de încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale. Ea 

invocă Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, pasajele relevante ale căruia 

prevăd 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. (…)” 

 

A. Admisibilitatea 

 

38. Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în sensul 

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că ea nu este inadmisibilă din vreun alt motiv. 

Prin urmare, Curtea o declară admisibilă. 

 

B. Fondul 

 

39. Reclamanta a susținut că ea a fost lipsită de o parte din imobil, din cauza 

unui pretins proces inechitabil. Ea a invocat că încălcarea dreptului la respectarea 

bunurilor sale a fost cauzată de încălcarea dreptului la un proces echitabil. 

40. Guvernul a contestat alegațiile reclamantei. 

41. Curtea reiterează principiile generale aplicabile în prezenta cauză, rezumate 

în cauzele Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia ([MC], nr. 73049/01, § 83, CEDO 2007 

I) și Kotov v. Rusia ([MC], nr. 54522/00, §§ 112-114, 3 aprilie 2012). 

42. În prezenta cauză, Curtea este invitată să verifice dacă deciziile instanțelor 

interne au fost pronunțate într-un mod vădit arbitrar sau în mod evident eronat, 

contrar Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. În acest context, ea nu poate 

decât să raporteze deficiențe grave, în contextul Articolului 6 § 1 din Convenție, din 

cauza erorilor de procedură în prezenta cauză, deficiențe pe care le-a redat în 

concluziile sale precedente (a se vedea paragrafele 32-35 supra). 

43. Curtea consideră că inechitatea procedurilor în fața instanțelor de judecată, 

ținând cont în special de constatările cu privire la respectarea termenului de 

prescripție aplicabil în acțiunea civilă depusă de către C., are o legătură directă cu 

dreptul reclamantei la respectarea bunurilor sale. În particular, ea reamintește că a 

constatat că aceste concluzii au fost arbitrare. Această constatare este suficientă 

pentru a ajunge la concluzia că procedurile naționale nu au oferit reclamantei garanții 
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procedurale necesare pentru protejarea dreptului său de proprietate (a se compara cu 

Vulakh și alții v. Rusia (nr. 33468/03, § 49, 10 ianuarie 2012, și a se vedea, a 

contrario, Dabić v. „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” (dec.), nr. 59995/00, 

23 octombrie 2001). 

44. În consecință, a avut loc încălcarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție.  

 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 
45. Potrivit Articolului 41 din Convenție, 

“În cazul în care Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale și dacă 

dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor 

acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

 
A. Prejudiciul material 

 

46. Reclamanta a solicitat 114715,68 euro (EUR) pentru prejudiciul material 

suferit, pretins de către aceasta. În opinia sa, această sumă reprezintă valoarea bunului 

de care a fost privată, id est suprafața de 48 metri pătrați a imobilului în litigiu, 

precum și dobânda aferentă acesteia. Reclamanta a prezentat un certificat din partea 

unei agenții imobiliare cu indicarea unei game de prețuri per metru pătrat, atestat în 

luna noiembrie 2006, în cazul bunurilor situate în același sector ca și cel al 

reclamantei.  

47. Guvernul a contestat suma pretinsă. 

48. Ținând cont de circumstanțele cauzei, Curtea consideră că examinarea 

aplicării Articolului 41 din Convenție cu privire la prejudiciul material nu este 

pregătită pentru soluționare. Prin urmare, este necesar rezervarea acestei chestiuni și 

stabilirea unei proceduri ulterioare, ținând cont de posibilitatea încheierii unui acord 

între Guvern și reclamantă. În acest scop, Curtea acordă părților trei luni de la data 

prezentei hotărâri.  

 

B. Prejudiciul moral 

 

49. De asemenea, reclamanta a pretins 3000 EUR pentru prejudiciul moral 

suferit. 

50. Guvernul a contestat suma pretinsă. 

51. Curtea consideră că reclamanta în mod cert a suferit un prejudiciu moral din 

cauza încălcărilor constatate supra. Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă suma 

pretinsă de către reclamantă integral. 

 

C. Costuri și cheltuieli 

 

52. În cele din urmă, reclamanta a pretins 1955 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. Ea a prezentat un raport detaliat al orelor de lucru 

petrecute de către avocatul său în fața Curții în prezenta cauză, precum și dovada 

plății. 

53. Guvernul a contestat suma pretinsă.  

54. Ținând cont de documentele de care dispune, de complexitatea cauzei, 

precum și de jurisprudența sa, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantei 1500 

EUR pentru costuri și cheltuieli.  
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 
1. Declară cererea admisibilă; 

 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

 

3. Hotărăște că nu se impune examinarea aplicării Articolului 41 din Convenție cu 

privire la prejudiciul material; în consecință, 

a) o rezervă, 

b) invită Guvernul și reclamanta să-i adreseze în scris, în decurs de trei luni, 

observațiile lor cu privire la această chestiune și, în special, să-i aducă la 

cunoștință despre orice acord la care ei ar putea ajunge, 

c) rezervă procedura ulterioară și împuternicește președintele cu misiunea de a o 

stabili în caz de necesitate; 

 

4. Hotărăște că statul reclamat trebuie să achite reclamantei, 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: 

(a) 3000 EUR (trei mii de euro), plus orice taxă care poate fi percepută, pentru 

prejudiciul moral; 

(b) 1500 EUR (una mie cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi percepută, 

pentru costuri și cheltuieli; 

 
Redactată în limba franceză și notificată în scris la 3 decembrie 2019, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

 

 

Hasan Bakırcı 

Grefier adjunct 

Egidijus Kūris  

Președinte 

 


