
 
 

 
 

 
 

SECȚIA A DOUA 

HOTĂRÂRE  

Cererea nr. 44085/08 

Ruslan STRATAN 

împotriva Republicii Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită pe 

10 Septembrie 2019 într-un Comitet compus din : 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Darian Pavli, judecători, 

and Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției,  

Având în vedere cererea de mai sus depusă la 2 septembrie 2008, 

Deliberând, decide după cum urmează: 

ÎN FAPT 

Reclamantul, dl Ruslan Stratan, este cetățean moldovean, care s-a născut 

în 1975 și locuiește la Chișinău. El a fost reprezentat în fața Curții de dl V. 

Corobovțev, avocat în Chișinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul 

său, dl L. Apostol. 

Dl Stratan a fost acuzat de escrocherie. După ce a fost achitat de instanța 

de fond, a plecat în străinătate și nu a mai apărut la proces. Avocatul său, dl 

Corobovțev, nu a apărut la câteva ședințe și în cele din urmă a fost înlocuit 

de un avocat numit de stat. 

La 2 septembrie 2008, din numele reclamantului a fost introdusă o cerere 

semnată de domnul Valerii Corobovțev. Niciun formular de împuternicire nu 

a fost anexat. 
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PLÂNGEREA 

Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 6 § 3 litera (c) din Convenție cu 

privire la înlocuirea avocatului numit fără cunoștința și acordul său. 

ÎN DREPT  

 

Curtea reiterează că, în cazul în care cererea nu este depusă personal de 

presupusele victime în persoană, Articolul 45 § 3 din Regulamentul Curții 

impune existența unei împuterniciri scrise semnată în mod corespunzător. 

Este esențial pentru reprezentanți să demonstreze că au primit instrucțiuni 

specifice și explicite de la presupusa victimă în numele căreia intenționează 

să acționeze în fața Curții (Lambert și Alții v. France [MC], nr.46043/14, 

§ 91, ECHR 2015 (fragmente), cu referințe ulterioare). 

În speță, formularul de cerere nu a fost semnat de domnul Stratan, care a 

fost listat ca reclamant. Nu a fost prezentat nici un înscris care îl autorizează 

pe domnul Corobovțev să acționeze în numele lui. În plus, nu au existat 

motive aparente pentru a considera că domnul Stratan a fost o persoană 

vulnerabilă care nu a putut să depună personal plângeri în fața Curții 

(comparație Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu 

v. România ([MC], nr. 47848/08, ECHR 2014). 

Având în vedere cele de mai sus, Curtea conchide că domnul Corobovțev 

nu a fost în măsură să prezinte cererea în numele domnului Stratan. Rezultă 

că cererea este incompatibilă ratione personae cu dispozițiile Convenției 

prevăzute la Articolul 35 § 3 litera (a) și trebuie respinsă în conformitate cu 

Articolul 35 § 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

    Declară plângerea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 3 Octombrie 2019. 

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier Adjunct Președinte 


