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În Cauza Covalenco v. Republica Moldova,  

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

Cameră compusă din:  

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte,  

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris,  

 Ivana Jelić, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Darian Pavli, 

 Saadet Yüksel, judecători,  

și Stanley Naismith, Grefier al Secției,  

Având în vedere: 

Cererea (nr. 72164/14) 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 Dumitru Covalenco („reclamantul”), la 28 octombrie 2014; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților;  

Deliberând la 19 mai 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

INTRODUCERE 
 

Cauza se referă la anularea de către Curtea Supremă de Justiție a două 

hotărâri adoptate în favoarea reclamantului, în cadrul unui proces civil, de 

către două instanțe inferioare. Examinarea recursului de către Curtea Supremă 

de Justiție a avut loc fără participarea părților, iar la baza casării au stat 

argumente completamente noi, care nu fuseseră dezbătute anterior de către 

părți în fața instanțelor inferioare. 

 

CIRCUMSTANȚELE 
 

1. Reclamantul s-a născut în anul 1983 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl G. Ionaș, avocat în Chișinău. 

2. Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

3. Circumstanțele cauzei, în modul în care au fost prezentate de către părți, 

pot fi rezumate în felul următor. 

4. La 13 iulie 2009 soția reclamantului conducea mașina lui și a fost 

implicată într-un accident rutier. În rezultatul accidentului, mașina a fost grav 

avariată. 

5. În aceeași zi, reclamantul a contactat compania sa de asigurare și a 

informat-o despre accident. Potrivit materialelor cauzei, aparent reclamantul 

o declarase pe soția sa în calitate de șofer autorizat al automobilului, în scopul 

asigurării.  

6. Reclamantul a expediat multe scrisori către compania de asigurare, 

solicitând achitarea indemnizației de asigurare, dar fără niciun rezultat. De 

asemenea, el a depus numeroase plângeri la autoritățile publice de 

reglementare în domeniul asigurărilor, dar fără niciun rezultat, deoarece 

compania de asigurare nu a dat răspuns la niciuna din scrisori. În schimb, 
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compania de asigurare a depus plângeri penale împotriva reclamantului, 

invocând că el intenționa să o fraudeze. În rezultatul acestor plângeri, a fost 

inițiată o urmărire penală, în cadrul căreia, în 2012, reprezentantul companiei 

de asigurare a admis, inter alia, că automobilul avariat al reclamantului era 

păstrat de către compania de asigurare și că soția reclamantului era un șofer 

autorizat al automobilului. Această informație nu a devenit disponibilă 

reclamantului decât după finalizarea procesului civil existent între el și 

compania de asigurare. Potrivit materialelor cauzei, urmărirea penală aparent 

nu a condus la punerea sub învinuire a reclamantului, iar rezultatul nu îi este 

cunoscut Curții.  

7. La 12 iulie 2012 reclamantul a inițiat o acțiune civilă împotriva 

companiei de asigurare și a solicitat achitarea indemnizației de asigurare și a 

dobânzii de întârziere.  

 8. Printr-o hotărâre din 2 aprilie 2013, Judecătoria sectorului Botanica a 

constatat că, în urma accidentului, automobilul reclamantului a fost deteriorat 

în proporție de peste 75%, și că acesta nu putea fi reparat. Astfel, instanța a 

obligat compania de asigurări să achite 20858 de euro (EUR) în beneficiul 

reclamantului, sumă care consta din valoarea automobilului, minus 

excedentul de 10%, plus dobânda de întârziere. 

9. Compania de asigurare a contestat hotărârea de mai sus și a susținut că, 

deși soția reclamantului era un șofer autorizat al automobilului asigurat, nu 

ea, ci reclamantul conducea automobilul în timpul producerii accidentului. 

Din moment ce reclamantul nu a fost supus testului de alcoolemie imediat 

după producerea accidentului, compania de asigurare avea dreptul să nu 

achite indemnizația de asigurare. În plus, compania de asigurare a afirmat că, 

dispunând achitarea valorii integrale a automobilului, instanța de fond eșuase 

să se refere la persoana urma să păstreze vehiculul avariat.  

10. La 26 noiembrie 2013 Curtea de Apel Chișinău a admis parțial apelul 

depus de către compania de asigurări și a dispus ca vehiculul avariat să fie 

păstrat la compania de asigurări. Curtea de Apel a respins argumentul 

companiei de asigurări, potrivit căruia reclamantul condusese automobilul. În 

acest sens, instanța s-a referit la o decizie judecătorească irevocabilă adoptată 

în cadrul unei proceduri paralele, în care constatarea ofițerului de poliție, 

potrivit căreia soția reclamantului condusese mașina în momentul 

accidentului, a fost atacată fără succes.  

11. Compania de asigurări a depus o cerere de recurs, în care a invocat 

argumente care nu fuseseră menționate anterior. În primul rând, ea a susținut 

că reclamantul refuzase să prezinte vehiculul avariat și că ea nici măcar nu 

văzuse fotografii ale automobilului. În al doilea rând, compania de asigurări 

a pus la îndoială modul în care instanțele de judecată determinaseră faptul că 

automobilul fusese avariat într-o proporție mai mare de 75%, în absența unui 

raport de expertiză. 

12. În comentariile sale scrise drept răspuns la cererea de mai sus, 

reclamantul a susținut că, imediat după accident, reprezentanții companiei de 

asigurări fuseseră cei care preluaseră vehiculul avariat de la sectorul de 

poliție, depozitându-l spre păstrare. Reclamantul a afirmat că, de fapt, 

compania de asigurări a manifestat lipsă de onestitate atunci când a declarat 

că nu văzuse vehiculul avariat, iar acest lucru putea fi dovedit prin faptul că 

argumentul respectiv nu fusese invocat niciodată, nici în timpul procedurilor 

în fața primei instanțe, nici în apelul său împotriva hotărârii instanței de fond. 

Mai mult, reclamantul a susținut că, de fapt, compania de asigurări anexase 
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la cererea sa de apel un raport de expertiză pe care îl solicitase, cu referire la 

starea tehnică a autovehiculului avariat. Acest fapt demonstra accesul 

companiei de asigurări la automobil și că ea cunoștea locul aflării acestuia.  

13. La 30 aprilie 2014 Curtea Supremă de Justiție a examinat cauza în 

absența părților. Ea a admis cererea de recurs, a anulat hotărârile instanțelor 

ierarhic inferioare și a adoptat o hotărâre nouă cu privire la fondul cauzei, 

respingând cererea reclamantului împotriva companiei de asigurări. Curtea 

Supremă a constatat, în primul rând, că polița de asigurare eliberată de către 

compania de asigurări nu conținea numele soției reclamantului. În al doilea 

rând, la materialele cauzei nu exista nicio dovadă care ar fi confirmat faptul 

că reclamantul ar fi prezentat companiei de asigurări vehiculul avariat sau 

orice alte documente care ar confirma daunele.  

 

DREPT INTERN RELEVANT 
 

14. Pasajele relevante din Codul de procedură civilă, în vigoare la data 

desfășurării evenimentelor, prevedeau următoarele: 

„Articolul 26. Contradictorialitatea şi egalitatea părților în drepturile procedurale 

(1) Procesele civile se desfășoară pe principiul contradictorialității şi egalității 

părților în drepturile procedurale... 

… 

(3) Instanța care judecă cauza își păstrează imparțialitatea şi obiectivitatea, creează 

condiții pentru exercitarea drepturilor participanților la proces, pentru cercetarea 

obiectivă a circumstanțelor reale ale cauzei. 

Articolul 444. Procedura de judecare a recursului 

 Recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces. Completul din 5 

judecători decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a 

reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate 

invocate în cererea de recurs.” 

 

ÎN DREPT 
 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

 

 15. Reclamantul s-a plâns că procesul în fața Curții Supreme nu fusese 

echitabil. El s-a bazat pe Articolul 6 § 1 din Convenție, care prevede 

următoarele: 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public 

(...) de către o instanță (...) care va hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale 

cu caracter civil (...)” 

A. Admisibilitatea  

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

Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. În continuare, ea notează că plângerea 

nu este inadmisibilă din niciun alt motiv. Prin urmare, ea trebuie declarată 

admisibilă.  

 

B. În fond 

 

1. Argumentele părților  
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17. Reclamantul a susținut, inter alia, că procesul  în fața Curții Supreme 

de Justiție nu fusese echitabil, deoarece instanța nu a examinat argumentele 

expuse în comentariile sale scrise și că nu a invitat părțile să participe la 

examinarea cauzei. În opinia reclamantului, decizia Curții Supreme de Justiție 

a fost nemotivată și arbitrară, deoarece ea s-a bazat exclusiv pe declarațiile 

false ale companiei de asigurări.  

18. Guvernul a susținut că, în timpul examinării recursului, Curtea 

Supremă de Justiție a constatat că atât instanța de fond, cât și cea de apel 

examinaseră litigiul incorect. Astfel, după administrarea probelor acumulate 

de către instanțele inferioare, Curtea Supremă a ajuns la concluzia că 

reclamantul nu îi oferise companiei de asigurări accesul la vehiculul avariat 

sau orice alte documente referitoare la pagubele provocate acestuia în urma 

accidentului. Mai mult, Curtea Supremă a constatat că polița de asigurare nu 

includea numele soției reclamantului.  

2. Analiza Curții  

 

(a) Principii generale  

19. Curtea reiterează că dreptul la o audiere orală nu este relaționat doar 

cu chestiunea dacă procesul implică o audiere a martorilor care vor face 

declarații verbale. Este important și ca justițiabilii să aibă oportunitatea de a-

și prezenta cauza în mod oral în fața instanțelor naționale (a se vedea Göç v. 

Turcia [MC], nr. 36590/97, § 48, CEDO 2002-V, și Ramos Nunes de 

Carvalho e Sá v. Portugalia [MC], nr. 55391/13 și altele două, § 187, 6 

noiembrie 2018). Astfel, dreptul la o audiere orală reprezintă un element care 

fundamentează egalitatea în ansamblu a armelor între părțile la proces (a se 

vedea, mutatis mutandis, Margaretić v. Croația, nr. 16115/13, §§ 127-28, 5 

iunie 2014). 

20. De asemenea, Curtea reiterează că, potrivit jurisprudenței sale 

constante, în cadrul procedurilor în fața unei prime și unice instanțe, dreptul 

la „o audiere publică” în sensul Articolului 6 § 1 din Convenție include un 

drept la o „audiere orală”, cu excepția unor circumstanțe excepționale care 

justifică renunțarea la o astfel de audiere (a se vedea Göç, pre-citată, § 47). 

21. Curtea a identificat următoarele situații în care circumstanțele 

excepționale sus-menționate ar putea justifica renunțarea la audiere:  

 (a) în cazul în care nu există probleme de credibilitate sau fapte contestate 

care necesită o audiere, iar instanțele pot soluționa litigiul în mod 

echitabil și rezonabil, în baza materialelor cauzei (a se vedea Döry v. 

Suedia, nr. 28394/95, § 37, 12 noiembrie 2002, și Saccoccia v. Austria, 

nr. 69917/01, § 73, 18 decembrie 2008); 

 (b) în cazuri care ridică probleme pur juridice, cu domeniu de aplicare 

limitat (a se vedea Allan Jacobsson v. Suedia (nr. 2), 19 februarie 

1998, § 49, Culegeri 1998-I, și Mehmet Emin Şimşek v. Turcia, 

nr. 5488/05, §§ 29-31, 28 februarie 2012) sau probleme de drept care 

nu prezintă o complexitate particulară (a se vedea 

Varela Assalino v. Portugalia (dec.), nr. 64336/01, 25 aprilie 2002, 

și Speil v. Austria (dec.), nr. 42057/98, 5 septembrie 2002); 

 (c) în situații în care cauza se referă la aspecte foarte tehnice. De exemplu, 

Curtea a luat în considerare natura tehnică a litigiilor referitoare la 
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prestațiile de protecție socială, care pot fi examinate mai bine în scris 

decât într-o dezbatere orală. Curtea a hotărât de câteva ori că în 

domeniul dat, autoritățile naționale au dreptul, luând în considerare 

cerințele de eficiență și economie, să renunțe la audieri, deoarece 

organizarea lor sistematică poate prezenta un obstacol în calea 

diligenței necesare în cauzele referitoare la protecția socială (a se 

vedea Schuler-Zgraggen, § 58, și Döry, § 41, ambele pre-citate). 

22. A contrario, Curtea a considerat ca fiind necesară organizarea unei 

audieri, spre exemplu: 

 (a) în cazul în care există necesitatea de a evalua dacă circumstanțele au 

fost stabilite corect de către autorități (a se vedea Malhous v. 

Republica Cehă [MC], nr. 33071/96, § 60, 12 iulie 2001); 

 (b) atunci când circumstanțele cer ca instanța să-și formeze propria 

impresie referitoare la justițiabili, prin acordarea dreptului de a explica 

propria lor situație personală, în mod direct sau prin intermediul unui 

reprezentant (a se vedea Göç, pre-citată, § 51; Miller, pre-citată, 

§ 34 in fine; și Andersson v. Suedia, nr. 17202/04, § 57, 7 decembrie 

2010); 

 (c) în cazul în care instanța are nevoie de a obține o clarificare cu privire 

la anumite detalii, inter alia prin intermediul unei audieri (a se 

vedea Fredin v. Suedia (nr. 2), 23 februarie 1994, § 22, Seria A nr. 

283-A, și Lundevall v. Suedia, nr. 38629/97, § 39, 12 noiembrie 2002). 

23. De asemenea, Curtea reiterează că din jurisprudența sa bine-stabilită 

rezultă că, deși Articolul 6 nu prescrie un drept de apel, este necesar ca, în 

cazul în care legislația națională prevede posibilitatea de contestare, Articolul 

6 să se aplice chiar și în cadrul procedurilor de apel respective, în măsura în 

care se poate afirma în mod rezonabil că aceste proceduri implică 

“determinarea” unei acuzații penale împotriva reclamantului sau a 

“drepturilor sau obligațiilor sale cu caracter civil” (a se vedea Reichman v. 

Franța, nr. 50147/11, § 29, 12 iulie 2016; Maresti v. Croația, nr. 55759/07, § 

33, 25 iunie 2009; Delcourt v. Belgia, nr. 2689/65, § 25, 17 ianuarie 1970). 

Mai mult, Curtea accentuează că modul de aplicare a Articolului 6 § 1 la 

procedurile de după apel, inclusiv la instanțele supreme, depinde de 

caracteristicile specifice procedurilor implicate; trebuie luat în considerare 

întregul sistem procedural în ordinea juridică internă și rolul unei anumite 

instanțe în cadrul acesteia (a se vedea Júlíus Þór Sigurþórsson v. Islanda, 

nr. 38797/17, 16 iulie 2019, § 32; Styrmir Þór Bragason v. Islanda, nr. 

36292/14, § 63, 16 iulie 2019; Lazu v. Republica Moldova, nr. 46182/08, § 

33, 5 iulie 2016; Hermi v. Italia [MC], nr. 18114/02, § 60, 18 octombrie 

2006; Sigurþórsson Arnarsson v. Islanda, nr. 44671/98, § 30, 15 iulie 

2003; Botten v. Norvegia, nr. 16206/90, § 39, 19 februarie 1996). 

24. În continuare, Curtea amintește că Articolul 6 impune instanțele 

naționale să explice în mod adecvat motivele pe care se bazează deciziile lor. 

Fără a necesita un răspuns detaliat la fiecare argument invocat de către un 

reclamant, această obligație presupune, totuși, că o parte la procedura 

judiciară poate aștepta un răspuns specific și expres la acele argumente care 

sunt decisive pentru rezultatul procedurii în litigiu (a se vedea, printre multe 

altele, Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, §§ 29-30, Seria A nr. 303-

A). 

 

(b) Aplicarea principiilor de mai sus în prezenta cauză  
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25. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează, în primul 

rând, că Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârile instanțelor inferioare și 

nu a făcut nici o referire la constatările acestor instanțe în propria sa hotărâre. 

Ea a examinat cauza chiar de la început, înlocuind aprecierile date anterior 

circumstanțelor de fapt și de drept de către instanțele inferioare cu cele 

proprii, acționând ca și cum cauza nu ar fi fost niciodată examinată de către 

aceste instanțe. În aceste circumstanțe, este sigur de concluzionat că, deși era 

o instanță de ultim nivel, competentă să examineze un recurs, în realitate, 

Curtea Supremă a acționat ca o instanță de fond. Faptul că audierile au avut 

loc în fața instanțelor inferioare nu este relevant, iar reclamantul nu poate fi 

învinuit că nu a solicitat o audiere orală în fața Curții Supreme, deoarece el 

nu a fost în măsură să cunoască domeniul de examinare care urma să fie 

efectuată de către aceasta. 

În continuare, Curtea notează că părțile au contestat pentru prima dată în 

fața Curții Supreme probleme de fapt, cum ar fi locul aflării mașinii avariate 

și accesul companiei de asigurări la aceasta. Având în vedere declarațiile 

contradictorii cu privire la starea de fapt, credibilitatea părților a fost, de 

asemenea, o chestiune care urma să fie stabilită de către Curtea Supremă. 

Astfel, Curtea Supremă nu putea, în cadrul unui proces echitabil, să renunțe 

la o ședință publică înainte de a adopta decizia sa, care urma să fie hotărârea 

irevocabilă pronunțată în cadrul litigiului respectiv (a se vedea paragrafele 

19-22 de mai sus). 

26. Pe lângă aceasta, Curtea notează că, de fapt, Curtea Supremă de 

Justiție a admis argumentul companiei de asigurări, potrivit căruia ea nu 

avusese acces la automobilul avariat. În acest sens, Curtea Supremă nu a 

acordat atenție contraargumentului reclamantului cu privire la faptul că 

automobilul se afla în posesia acesteia din urmă și că un expert ales de către 

compania de asigurări efectuase o expertiză a automobilului. În opinia Curții, 

contraargumentul reclamantului a fost unul esențial și, în cazul în care ar fi 

fost admis, putea conduce la adoptarea unei soluții diferite în cauza dată. În 

pofida acestui fapt, Curtea Supremă de Justiție a rămas tăcută la acest subiect. 

În absența unui răspuns specific și expres, este imposibil de determinat dacă 

instanța respectivă pur și simplu a neglijat argumentul invocat de către 

reclamant sau dacă a intenționat să-l respingă și, în această ultimă ipoteză, 

care puteau fi motivele acestei decizii (a se vedea Ruiz Torija, pre-citată, 

§ 30; Hiro Balani v. Spania, 9 decembrie 1994, § 28, Seria A nr. 303-B; 

și Lebedinschi v. Republica Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015). 

27. În cele din urmă, Curtea nu poate decât să constate că, respingând 

acțiunea reclamantului împotriva companiei de asigurări, Curtea Supremă s-

a bazat în hotărârea sa, proprio moțu, pe un motiv nou care nu fusese invocat 

de către părți și care nu fusese supus dezbaterilor. Și anume, ea a decis că  

polița de asigurare nu acoperea situația în care automobilul asigurat era 

condus de către soția reclamantului. Compania de asigurări nu s-a bazat 

niciodată pe acest argument; mai mult, ea chiar recunoscuse anterior în cadrul 

procesului că polița de asigurare se referea inclusiv la soția reclamantului (a 

se vedea paragraful 9 de mai sus). 

28. În lumina celor expuse mai sus, Curtea ajunge la concluzia că 

procedura judiciară nu a avut un caracter echitabil și că, prin urmare, a avut 

loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 
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II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 ȘI A ARTICOLULUI 1 

DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

 

29. Reclamantul s-a plâns în continuare de încălcarea drepturilor sale 

garantate de Articolul 13 coroborat cu Articolul 6 și de Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Având în vedere circumstanțele cauzei, 

observațiile părților și constatările sale în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să examineze nici 

admisibilitatea, nici fondul plângerii reclamantului în baza Articolului 13 și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (a se vedea Eze v. România, nr. 80529/13, 

§ 65, 21 iunie 2016, și Michał Korgul v. Polonia, nr. 36140/11, § 59, 21 martie 

2017). 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

30. Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

 
„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul 

 

31. Reclamantul a pretins 22128 de euro pentru prejudiciul material. El a 

susținut că suma respectivă reprezenta suma care i-a fost acordată de către 

primele două instanțe, plus dobânda de întârziere. De asemenea, reclamantul 

a solicitat 6000 de euro pentru prejudiciul moral. 

32. Guvernul a obiectat și a susținut că sumele solicitate erau excesive. 

33. Curtea nu poate specula în privința faptului dacă reclamantul ar fi 

suferit un prejudiciu material, în cazul în care încălcarea Articolului 6 § 1 n-

ar fi avut loc; prin urmare, ea respinge această pretenție. În acest context, 

Curtea remarcă faptul că Articolul 449 (h) din Codul de procedură civilă oferă 

posibilitatea revizuirii unei hotărâri în care Curtea a constatat o încălcare a 

drepturilor și a libertăților fundamentale. 

 34. Pe de altă parte, Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi suferit 

un anumit stres și frustrare în urma încălcării dreptului său la proces echitabil. 

Pronunțându-se în echitate, Curtea îi acordă reclamantului o sumă de 3500 de 

euro pentru prejudiciului moral.  

 

B. Costuri și cheltuieli  

 

35. Reclamantul a solicitat și 1500 de euro pentru costurile și cheltuielile 

suportate în fața Curții. 

36. Guvernul a contestat această sumă, ca fiind excesivă. 

37. Având în vedere circumstanțele cauzei și documentele prezentate de 

către reclamant, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantului întreaga 

sumă solicitată pentru costuri și cheltuieli.  

 

C. Dobânzi de întârziere  
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38. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 6 § 1; 

 

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

 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerilor în baza Articolului 13 și a Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție; 

 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamantului, în termen de trei luni 

de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu Articolul 

44 § 2 din Convenție, următoarele sume care trebuie convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) EUR 3500 (trei mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) EUR 1500 (una mie cinci sute 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; 

 

5. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

 

 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 16 iunie 2020, în 

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

 Stanley Naismith                                                               Jon Fridrik Kjølbro 

         Grefier                                                                                 Președinte 

  

 
 


