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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 17873/15 

Andrei BELOBROV 

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 Liv Tigerstedt, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererile menționate mai sus, depuse la 9 aprilie 2015, 

Având în vedere observațiile depuse de către Guvernul reclamat și replica 

reclamanților la acestea, 

După deliberare, decide următoarele: 

ÎN FAPT 

Reclamantul, dl Andrei Belobrov, este un cetățean moldovean, născut în 

anul 1969 și locuiește în Chișinău. El a fost reprezentat în fața Curții de către 

dl A. Tighinean, avocat în Chișinău. 

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

agentul său, dl O. Rotari. 

Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi rezumate 

după cum urmează. 
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În calitatea sa de director executiv al unei societăți cu răspundere limitată, 

reclamantul a încheiat cu o societate germană un contract privind vânzarea 

unei mașini-unelte la prețul de 400000 de euro (patru sute de mii de euro). 

Potrivit contractului, prețul trebuia plătit în câteva tranșe, ultima tranșă fiind 

scadentă după expedierea mărfii către cumpărător. După recepționarea a două 

treimi din preț, între părți a apărut un litigiu cu privire la unele defecțiuni ale 

mașinii-unelte respective. Partea adversă germană a solicitat o reducere 

substanțială a prețului, dar reclamantul nu a fost de acord. În urma 

conflictului, reclamantul a refuzat să expedieze marfa, în modul prevăzut de 

contract, până la plata ultimei tranșe. Deoarece partea germană a refuzat să se 

conformeze, reclamantul a vândut mașina-unealtă unei companii terțe, pentru 

420000 de euro. Partea germană a depus o plângere penală, argumentând că 

nu avea bani pentru cheltuielile de judecată în cadrul procedurilor civile. În 

urma procedurilor penale, reclamantul a fost condamnat pentru escrocherie și 

condamnat la trei ani de închisoare. De asemenea, instanțele au obligat 

reclamantul să ramburseze părții adverse germane banii primiți în 

conformitate cu contractul. 

Hotărârea definitivă în cadrul procesului penal împotriva reclamantului a 

fost adoptată de către Curtea Supremă de Justiție la 27 mai 2014. Data 

înmânării acestei hotărâri reclamantului este contestată de către părți: 6 

august 2014, potrivit Guvernului, și 15 octombrie 2014, potrivit 

reprezentantului reclamantului. 

PLÂNGERI 

Reclamantul s-a plâns, în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 4, că fusese 

privat de libertate pentru o datorie. De asemenea, el s-a plâns în baza 

Articolelor 5 și 6, că detenția și condamnarea sa fuseseră ilegale și 

inechitabile, deoarece au avut loc după expirarea termenului de prescripție de 

cinci ani, impus de Codul penal. 

ÎN DREPT 

Reclamantul s-a plâns că detenția sa a constituit o privare de libertate 

pentru singurul motiv că nu era în măsură să execute o obligație contractuală,  

contrar Articolului 1 din Protocolul nr. 4 la Convenție. De asemenea, el s-a 

plâns că detenția și condamnarea sa fuseseră contrare Articolelor 5 și 6 din 

Convenție. Articolele relevante din Convenție stabilesc următoarele: 
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Dreptul la libertate şi la siguranţă 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi lipsit de 

libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale: 

 

(a)  dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de către un tribunal 

competent; 

(b)  dacă a făcut obiectul unei arestări sau deţineri legale pentru nerespectarea unei 

hotărâri pronunţate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantării executării 

unei obligaţii prevăzute de lege; 

(c)  dacă a fost arestat sau reţinut în vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare 

competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o 

infracţiune sau când există motive temeinice ale necesităţii de a-l împiedica să 

săvârşească o infracţiune sau să fugă după săvârşirea acesteia; 

(d)  dacă este vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaţia sa sub 

supraveghere sau despre detenţia sa legală, în vederea aducerii sale în faţa autorităţii 

competente; 

(e)  dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane, susceptibile să transmită o 

boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui 

vagabond; 

(f)  dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală unei persoane în scopul 

împiedicării pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o 

procedură de expulzare ori de extrădare. 

... 

3. Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) 

din prezentul articol … are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată 

în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să 

asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.  

...” 

Dreptul la un proces echitabil 

 „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, … de către o 

instanţă … care va hotărî … asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 

îndreptate împotriva sa. ...” 

 

Interzicerea privării de libertate pentru datorii 

„Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură 

să execute o obligaţie contractuală. ” 

 

Guvernul a susținut că reclamantul omisese termenul limită de șase luni la 

depunerea cererii sale la 9 aprilie 2015 și a indicat faptul că la 6 august 2014 

administrația penitenciarului îi înmânase o copie a hotărârii motivate a Curții 

Supreme de Justiție din 27 mai 2014. Guvernul a prezentat o copie a hotărârii 

respective, având semnătura reclamantului și data olografă de 6 august 2014 

pe prima pagină a acesteia, și o inscripție scrisă de mână „primită la 6 august 

2014”, urmată de semnătura reclamantului pe o pagină separată. 

Reprezentantul reclamantului a contrazis Guvernul și a susținut că 

reclamantul recepționase o copie a hotărârii Curții Supreme din 27 mai 2014 

la 15 octombrie 2014. El s-a bazat pe o copie a acestei hotărâri, care fusese 
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anexată la formularul de cerere și care purta o semnătură și data de 15 

octombrie 2014. 

Curtea reiterează că, în conformitate cu Articolul 35 § 1 din Convenție, o 

cerere trebuie depusă în termen de șase luni de la epuizarea ultimei „căi de 

atac eficiente” care ar putea fi utilizată în statul reclamat, sau, în cazul în care 

nu există astfel de căi de atac, de la data actului sau a măsurii reclamate, sau 

de la data luării la cunoștință a acestora (a se vedea D.P. și J.C. v. Regatul 

Unit (dec.), nr. 38719/97, 26 iunie 2001). 

În continuare, Curtea constată că reprezentantul reclamantului nu a 

contestat autenticitatea semnăturilor reclamantului și a inscripțiilor olografe 

ale acestuia de pe copiile prezentate de către Guvern în sprijinul obiecției sale. 

Într-adevăr, acele semnături se aseamănă cu semnătura aplicată de către 

reclamant în formularul său de cerere. În același timp, Curtea nu poate decât 

să constate că semnătura de pe copia hotărârii invocate de către reprezentantul 

reclamantului nu se aseamănă în niciun fel cu cea aplicată de către reclamant 

pe formularul de cerere, ci mai degrabă pare a fi cea a avocatului care a 

reprezentat reclamantul în procedurile din fața Curții Supreme, dl A. 

Barbaros.  

În aceste circumstanțe, Curtea consideră stabilit, dincolo de orice dubiu 

rezonabil, faptul că reclamantul a recepționat o copie a hotărârii Curții 

Supreme de Justiție din 27 mai 2014 la 6 august 2014, și nu la 15 octombrie 

2014. Curtea constată că reclamantul, fiind reprezentat, a depus prezenta 

cerere la 9 aprilie 2015 și că nimic nu sugerează faptul că ar fi fost împiedicat 

în vreun fel de către autorități să o depună mai devreme. În consecință, cererea 

a fost depusă după mai mult de șase luni de la epuizarea ultimei „căi de atac 

eficiente” și trebuie declarată inadmisibilă în baza Articolului 35 §§ 1 și 4 din 

Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

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

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 
 


