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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 29333/14 

Î.M. RESAN S.R.L. 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 1 

decembrie 2020 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea menționată mai sus, depusă la 29 martie 2014, 

Având în vedere declarația prezentată de către Guvernul reclamat la 29 

mai 2020, prin care a solicitat Curții să radieze cererea de pe rol, și replica 

reclamantei la acea declarație,  

După deliberare, decide următoarele:  

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA 

Reclamanta, Î.M. Resan S.R.L., este o companie înregistrată în Republica 

Moldova. Ea a fost reprezentată în fața Curții de către dna G. Gutium, avocat 

în Chișinău. 

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

agentul său, dl O. Rotari. 

Societatea reclamantă s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și 

a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, că la 4 decembrie 2013 

Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârile pronunțate în favoarea sa de 

către două instanțe inferioare, în cadrul unui set de proceduri dintre aceasta și 
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o societate M., fără ca cel puțin să o informeze despre existența unui recurs 

depus de către societatea M., darămite să fie citată la ședință. Cele două 

instanțe inferioare care examinaseră cauza reclamantei înaintea Curții 

Supreme admiseseră acțiunea sa împotriva societății M. și constataseră că 

aceasta din urmă reziliase în mod ilegal un contract între cele două companii. 

Hotărârile casate de către Curtea Supremă se refereau doar la constatarea 

de mai sus, fără a se pronunța cu privire la despăgubiri. Intenția reclamantei 

era de a iniția proceduri separate pentru a solicita despăgubiri de la societatea 

M., după finalizarea procedurilor de mai sus. Cu toate acestea, având în 

vedere decizia Curții Supreme din 4 decembrie 2013, ea nu a mai putut 

continua planul său inițial. 

După comunicarea cauzei către Guvern, Agentul guvernamental a depus o 

cerere de revizuire la Curtea Supremă de Justiție. La 14 august 2019 ultima a 

admis cererea și a anulat hotărârea sa din 4 decembrie 2013. În acest sens, 

Curtea Supremă de Justiție a constatat o încălcare a dreptului reclamantei la 

un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, deoarece 

reclamanta nu fusese informată despre procedura de recurs și nu îi fusese 

oferită șansa de a se apăra în cadrul procedurii respective. De asemenea, 

instanța a dispus reexaminarea recursului depus de către societatea M. 

împotriva hotărârii instanțelor inferioare. 

La 13 noiembrie 2019 Curtea Supremă de Justiție a reexaminat recursul și 

l-a respins ca nefondat, susținând astfel hotărârile instanțelor inferioare în 

favoarea reclamantei. 

După hotărârea sus-menționată a Curții Supreme de Justiție, societatea 

reclamantă nu a introdus nicio acțiune nouă împotriva societății M., pentru a 

solicita despăgubiri. 

ÎN DREPT 

A. Plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

Reclamanta s-a plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție că procesul 

nu fusese echitabil, deoarece ea nu cunoscuse despre procedura în fața Curții 

Supreme și nu a putut să-și pregătească apărarea, din moment ce Curtea 

Supremă admisese un recurs depus în afara termenului-limită prevăzut de 

lege. 

În urma tentativelor nereușite de a soluționa cauza în mod amiabil, printr-

o scrisoare din 29 mai 2020, Guvernul a informat Curtea despre depunerea 

unei declarații unilaterale în scopul soluționării problemei ridicate de această 

parte a cererii. În continuare, el a solicitat Curții să radieze cererea de pe rol, 

în conformitate cu Articolul 37 din Convenție. 

Declarația prevedea următoarele: 

„Guvernul recunoaște că societatea reclamantă a suferit o încălcare a Articolului 6 § 

1 din Convenție, în modul comunicat de către Curte în scrisoarea sa din 13 martie 2019. 
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În acest sens, având în vedere criteriile care rezultă din jurisprudența Curții (a se 

vedea, inter alia, Haran v. Turcia (radiere), nr. 25754/94, 26 martie 2002), Guvernul 

consideră că recunoașterea sus-menționată ar constitui parțial o satisfacție echitabilă 

pentru orice prejudiciu material și moral, precum și pentru costuri și cheltuieli.  

Guvernul constată că, în prezenta cauză, situația societății reclamante a fost remediată 

în cadrul procedurilor de revizuire redeschise, inițiate de către Agentul guvernamental 

după comunicarea cererii. Astfel, prin decizia sa irevocabilă din 14 august 2019 (a se 

vedea în anexă), Curtea Supremă de Justiție, inter alia, a recunoscut în mod expres 

încălcarea drepturilor societății reclamante garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție, 

a admis cererea de revizuire a Agentului guvernamental, și-a casat propria decizie din 

4 decembrie 2013 (care a stat la baza încălcării drepturilor societății reclamante din 

Convenție) și a dispus o nouă examinare a cauzei. Printr-o ulterioară decizie irevocabilă 

din 13 noiembrie 2019 (a se vedea în anexă), Curtea Supremă de Justiție a menținut 

decizia instanței de apel din 28 mai 2013, pronunțată în favoarea societății reclamante. 

Guvernul subliniază că este în primul rând de competența autorităților naționale să 

remedieze orice presupusă încălcare a Convenției. Întrebarea dacă o persoană poate 

continua să se pretindă a fi victimă a unei presupuse încălcări a Convenției implică, în 

esență, din partea Curții, o examinare ex post facto a situației sale. Problema dacă 

reclamantul a primit, pentru prejudiciul provocat, despăgubiri comparabile cu 

satisfacția echitabilă, în modul prevăzut la Articolul 41 din Convenție, este un aspect 

important. Potrivit jurisprudenței constante a Curții, în cazul în care autoritățile 

naționale au constatat o încălcare, iar decizia lor constituie o reparație corespunzătoare 

și suficientă, părțile în litigiu nu mai pot pretinde a fi victime în sensul Articolului 34 

din Convenție (a se vedea Scordino v. Italia (nr. 1), nr. 36813/97, 29 martie 2006; 

Ciorap v. Moldova (2), nr. 7481/06, 20 octombrie 2010). 

De asemenea, efectuând propria sa evaluare a circumstanțelor prezentei cauze, în 

condițiile jurisprudenței pre-citate, Guvernul propune 1,500 (una mie cinci sute) de euro 

în calitate de satisfacție echitabilă, pentru acoperirea oricăror prejudicii materiale și 

morale suportate de către societatea reclamantă, precum și pentru costuri și cheltuieli. 

Guvernul declară că suma respectivă va fi convertită în lei moldovenești conform ratei 

aplicabile la data plății și va fi scutită de orice impozite care ar putea fi percepute. 

Aceasta va fi achitată în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curții, în 

conformitate cu Articolul 37 § 1 din Convenție. În cazul neachitării sumei respective în 

decursul perioadei menționate 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. Plata va constitui soluționarea definitivă a cauzelor și a oricăror 

altor pretenții care ar putea apărea din circumstanțele prezentelor cauze. 

Prin urmare, ținând cont de principiile de mai sus, Guvernul declară că prezenta 

recunoaștere, precum și suma compensației propuse de către Guvern pentru orice 

prejudiciu material și moral, precum și pentru costuri și cheltuieli, constituie o 

satisfacție echitabilă. Astfel, societatea reclamantă nu poate continua să se pretindă a fi 

victimă a presupusei încălcări, din cauza pierderii statutului său de victimă, în sensul 

Articolului 34 din Convenție. 

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

prevederile Articolului 37 § 1 (c) din Convenție.” 
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Printr-o scrisoare din 13 iulie 2020, societatea reclamantă a indicat că nu 

era satisfăcută de condițiile declarației unilaterale. În special, reclamanta a 

susținut că Guvernul nu recunoscuse încălcarea Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 și că hotărârile Curții Supreme de Justiție din 14 august și 13 noiembrie 

2019 erau inutile, deoarece ea nu mai putea să inițieze o acțiune împotriva 

societății M., pentru a solicita despăgubiri în legătură cu încălcarea 

contractului, din cauza termenului de prescripție. De asemenea, reclamanta a 

pretins despăgubiri pentru prejudiciul material în valoare de 632588 de lei 

(aproximativ 31600 de euro) și pentru prejudiciul moral în valoare de 10000 

de euro. 

Curtea reiterează că Articolul 37 din Convenție prevede că în orice stadiu 

al procedurii, Curtea poate decide radierea de pe rol a unei cereri atunci când 

circumstanțele conduc la una din concluziile prevăzute la litera (a), (b) sau 

(c) din alineatul 1 al Articolului respectiv. Articolul 37 § 1 (c) permite Curții, 

în special, 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”. 

De asemenea, Curtea reiterează că, în anumite circumstanțe, ea poate radia 

o cerere în conformitate cu Articolul 37 § 1 (c), în baza unei declarații 

unilaterale a unui Guvern reclamat, chiar dacă reclamantul dorește 

continuarea examinării cauzei. 

În acest scop, Curtea a examinat declarația în lumina principiilor care 

rezultă din jurisprudența sa, în special hotărârea Tahsin Acar (Tahsin Acar v. 

Turcia (obiecții preliminare) [MC], nr. 26307/95, §§ 75-77, CEDO 2003-VI; 

WAZA Sp. z o.o. v. Polonia (dec.), nr. 11602/02, 26 iunie 2007; și Sulwińska 

v. Polonia (dec.), nr. 28953/03, 18 septembrie 2007). 

Cu privire la afirmația reclamantei că nu mai poate iniția o acțiune 

împotriva societății M. pentru încălcarea contractului, din cauza expirării 

termenului de prescripție, Curtea notează că societatea reclamantă nu a 

indicat din ce moment ea considera că termenul de prescripție începuse să 

curgă în privința acțiunii sale împotriva societății M. În plus, Curtea observă 

că, în baza Articolului 395 din Codul civil, termenul de prescripție de trei ani 

începe să curgă de la data la care reclamantul a aflat sau ar fi trebuit să afle 

de încălcarea drepturilor sale. Deoarece în prezenta cauză încălcarea 

contractului a fost o chestiune de litigiu între societatea reclamantă și 

societatea M., și având în vedere faptul că instanțele naționale au confirmat 

că societatea M. încălcase contractul abia la 13 noiembrie 2019, atunci când 

Curtea Supremă de Justiție a decis, în cele din urmă, în privința litigiului, 

aparent, termenul de prescripție a început să curgă pentru reclamantă în ziua 

respectivă. Într-adevăr, nu era posibil ca reclamanta să inițieze, înainte de 

această dată, o cauză întemeiată împotriva companiei pârâte cu privire la 

solicitarea despăgubirilor pentru încălcarea contractului. Astfel, Curtea 

consideră că această afirmație nu este întemeiată și o respinge. 
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În lumina celor de mai sus și având în vedere caracterul concesiilor incluse 

în declarația Guvernului, precum și suma despăgubirii propuse – care este în 

conformitate cu sumele acordate în cauze similare – Curtea consideră că nu 

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

În plus, dată fiind jurisprudența clară și vastă la acest capitol, Curtea este 

satisfăcută că respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și prin 

Protocoalele sale nu impune continuarea examinării cererii (Articolul 37 § 1 

in fine). 

În final, Curtea subliniază că, în cazul în care Guvernul nu respectă 

termenii declarației sale unilaterale, cererea ar putea fi repusă pe rol, în 

conformitate cu Articolul 37 § 2 din Convenție (Josipović v. Serbia (dec.), nr. 

18369/07, 4 martie 2008). 

Având în vedere cele menționate supra, este oportun ca cererea să fie 

radiată de pe rol, în partea care se referă la plângerea de mai sus. 

B. Plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

Bazându-se pe Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamanta s-

a plâns și de încălcarea dreptului său la respectarea bunurilor sale. 

Având în vedere toate probele aflate în posesia sa și constatarea de mai 

sus, conform căreia, după hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție din 

13 noiembrie 2019, reclamanta avea posibilitatea să solicite despăgubiri de la 

societatea M., dar nu a făcut-o, această plângere trebuie respinsă în baza 

Articolului 35 §§ 1 și 4 din Convenție din cauza neepuizării remediilor 

interne. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Ia act de condițiile declarației Guvernului reclamat în baza Articolului 6 § 

1 din Convenție și de modalitățile prevăzute pentru asigurarea respectării 

angajamentelor asumate astfel;  

Decide să radieze acea parte a cererii de pe rol, în conformitate cu Articolul 

37 § 1 (c) din Convenție. 

Declară inadmisibil restul cererii. 

Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 14 ianuarie 2021. 

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 
 


