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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 18998/12 

Rodion GAVRILOI 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 19 

noiembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Carlo Ranzoni, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Liv Tigerstedt, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 20 martie 2012, 

Având în vedere declarația Guvernului reclamat, prin care i se solicită 

Curții să radieze cererea de pe rol, 

După deliberare, decide următoarele: 

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Informațiile detaliate cu privire la reclamant sunt incluse în tabelul 

anexat.  

El a fost reprezentat în fața Curții de către dna S. Macrinici, avocat în 

Chișinău.  

Plângerea reclamantului în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție (cu privire la anularea de către instanțele naționale a unei clauze 

contractuale referitoare la plata unei recompense de concediere, negociată 

de către reclamant și fostul său angajator) a fost comunicată Guvernului 

Republicii Moldova („Guvernul”). 
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ÎN DREPT 

În urma negocierilor eșuate cu privire la soluționarea amiabilă a cauzei, 

Guvernul a informat Curtea despre propunerea sa de a prezenta o declarație 

unilaterală, în vederea soluționării problemelor invocate în această cerere. 

De asemenea, el a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol, în 

conformitate cu Articolul 37 din Convenție. 

Declarația prevedea următoarele:  

„Guvernul recunoaște că reclamantul a suferit o încălcare a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție.   

(...) 

Guvernul observă că, în prezenta cauză, reclamantul a obținut despăgubiri în urma 

procedurilor de revizuire inițiate de către Agentul guvernamental ulterior comunicării 

cauzei. În rezultat, prin decizia definitivă din 23 octombrie 2019, Curtea Supremă de 

Justiție, inter alia, a recunoscut în mod expres încălcarea dreptului reclamantului 

garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, a admis cererea de revizuire 

depusă de către Agentul guvernamental, a casat propria sa decizie din 21 septembrie 

2011 (care a stat la baza încălcării drepturilor reclamantului garantate de Convenție) și 

a transmis cauza spre o nouă examinare în fond. Prin decizia sa definitivă ulterioară 

din 22 ianuarie 2020, Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții de Apel din 8 

decembrie 2010 și a menținut hotărârea Judecătoriei Buiucani din 7 iulie 2010, 

pronunțată în favoarea reclamantului. 

(...) 

În rezultatul propriei sale aprecieri a circumstanțelor prezentei cauze (...), Guvernul 

propune suma de 2000 (două mii) de euro pentru satisfacția echitabilă, care ar acoperi 

prejudiciul material și moral, inclusiv costurile și cheltuielile.  

(...) 

Guvernul declară că această sumă va fi convertită în lei moldovenești conform ratei 

aplicabile la data plății și va fi achitată în termen de trei luni de la data notificării 

deciziei Curții (...). În cazul neachitării sumei respective în decursul perioadei de trei 

luni, Guvernul se angajează să plătească, de la expirarea acestei perioade până la 

efectuarea plății, o dobândă egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de 

către Banca Centrală Europeană și majorată cu trei puncte procentuale.  

(...) 

În consecință, Guvernul invită Curtea să radieze cererea de pe rol în conformitate cu 

Articolul 37 § 1 c) din Convenție.” 

Reclamantului i-au fost expediate condițiile declarației unilaterale cu 

câteva săptămâni înainte de data adoptării prezentei decizii. Curtea a 

recepționat răspunsul reclamantului, potrivit căruia el nu accepta termenii 

declarației.  

Curtea reamintește că Articolul 37 § 1 c) din Convenție îi permite să 

radieze o cerere de pe rol, în cazul în care: 

„(...) din orice alt motiv constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai 

justifică.” 
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Astfel, potrivit acestei prevederi, Curtea poate radia cereri de pe rolul său 

în baza unei declarații unilaterale a Guvernului reclamat, chiar dacă 

reclamantul își dorește continuarea examinării cauzei sale (a se vedea, în 

special, hotărârea Tahsin Acar v. Turcia (obiecții preliminare) [GC], nr. 

26307/95, §§ 75-77, CEDO 2003-VI). 

Jurisprudența Curții cu privire la aplicabilitatea și respectarea Articolului 

1 din Protocolul nr. 1 la Convenție este clară și amplă (a se vedea, spre 

exemplu, Béláné Nagy v. Ungaria [MC], nr. 53080/13, §§ 72-79 și 112-115, 

13 decembrie 2016, și cauzele citate în aceasta).  

Având în vedere concesiile incluse în declarația Guvernului, cuantumul 

compensației propuse (sumă care este comparabilă cu cele acordate în alte 

cauze similare; a se compara, spre exemplu, cu Pojoga v. Republica 

Moldova [Comitet], nr. 39635/08, § 40, 19 mai 2020), precum și faptul 

redeschiderii procedurii naționale și că, printr-o decizie irevocabilă, 

reclamantul a obținut câștig de cauză, Curtea consideră că nu mai este 

justificată continuarea examinării cererii (Articolul 37 §  1 c)). 

În plus, în lumina considerațiilor de mai sus, Curtea consideră că 

respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele 

sale nu impune continuarea examinării cererii (Articolul 37 § 1 in fine).  

În cele din urmă, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul eșuează 

să respecte termenii declarației sale unilaterale, cererea poate fi repusă pe 

rol, în conformitate cu Articolul 37 § 2 din Convenție (a se vedea Josipović 

v. Serbia (dec.), nr. 18369/07, 4 martie 2008). 

Având în vedere cele menționate mai sus, cererea trebuie radiată de pe 

rol.  

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Ia act de termenii declarației Guvernului reclamat și de modalitățile 

prevăzute pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate astfel; 

Decide să radieze cererea de pe rol în baza Articolului 37 § 1 c) din 

Convenție.  

Întocmită în limba franceză și notificată în scris la 10 decembrie 2020.  

         Liv Tigerstedt Branko Lubarda 

Grefier adjunct interimar Președinte 
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ANEXĂ 

Cererea referitoare la plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

Numărul și data 

înregistrării cererii 

Numele reclamantului  

și anul nașterii 

Numele și localitatea 

reprezentantului 

Data recepționării declarației 

Guvernului 

Data recepționării 

scrisorii reclamantului 

Suma acordată pentru 

prejudiciul material și 

moral, inclusiv costuri și 

cheltuieli (în euro)1  

18998/12 
20/03/2012 

Rodion GAVRILOI 

1981 
Sorina Macrinici 

Chișinău 
09/06/2020 29/07/2020 2 000 

 

 

                                                 
1 Plus orice taxă care poate fi percepută reclamantului. 

 


