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În cauza Felix Guțu v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

Marko Bošnjak, 

Valeriu Grițco, 

Ivana Jelić, 

Arnfinn Bårdsen, 

Darian Pavli, 

Peeter Roosma, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției,  

Având în vedere: 

cererea menționată mai sus (nr. 13112/07) versus Republica Moldova, 

prin care un cetățean moldovean, dl Felix Guțu („reclamantul”) a sesizat 

Curtea în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la 1 martie 2007, 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), 

observațiile părților, 

Deliberând la 22 septembrie 2020 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

 

INTRODUCERE 

1. Prezenta cauză ridică în principal chestiuni referitoare la 

aplicabilitatea și respectarea principiului prezumției de nevinovăție în cadrul 

unei proceduri civile în urma deciziei de încetare a procesului penal prin 

amnistiere. 

 

ÎN FAPT 

2. Reclamantul s-a născut în 1966 și locuiește la Chișinău. El este 

reprezentat de către dl I. Guzun, avocat. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl L. Apostol. 

 

I. INFORMAȚIILE PREZENTATE DE CĂTRE RECLAMANT ÎN 

CEREREA SA 
 

4. La 26 august 2003 procuratura a început urmărirea penală împotriva 

reclamantului suspectat de delapidare a patrimoniului în calitatea sa de 

angajat al întreprinderii de stat M. 

5. La 2 decembrie 2003 procurorul de caz a adoptat o ordonanță de 

încetare a urmăririi penale. El a relevat că urmărirea penală stabilise că, în 

scopul sustragerii fondurilor de la angajatorul său, reclamantul îi prezentase 

acestuia din urmă o fișă de decont însoțită de o chitanță falsă de la un hotel 

și, conform informației furnizate de hotelul respectiv, suma plătită în 

realitate de către reclamant era aproximativ de două ori mai mică decât cea 

declarată în nota de decont. El a menționat depozițiile reclamantului, care, 

în special, considera că nu a comis nicio infracțiune, și pe cele ale 
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contabilului-șef de la compania M. După ce a examinat toate elementele din 

dosar, procurorul a considerat că nu avusese loc o infracțiune de delapidare 

a patrimoniului. Astfel, în primul rând el a relevat că, imediat după 

respingerea fișei de decont de către serviciul contabil, reclamantul a cerut 

deducerea cheltuielilor nejustificate din salariul său. În al doilea rând, el a 

precizat că suma menționată în nota de decont nu depășea suma maximală 

regulamentară la care reclamantul avea dreptul pentru a-și acoperi costurile 

de deplasare. 

6. La 23 martie 2005, primul adjunct al Procurorului General al 

Republicii Moldova a anulat încetarea urmăririi penale din 2 decembrie 

2003 și a dispus efectuarea unei anchete suplimentare. 

7. Prin ordonanța din 20 mai 2005, procurorul de caz a încetat repetat 

urmărirea penală pe motivul că faptele invocate cădeau sub incidența Legii 

cu privire la amnistie din 16 iulie 2004 (a se vedea § 21 de mai jos). El a 

reiterat anumite constatări din ordonanța precedentă, în special faptul că 

reclamantul prezentase o notă de decont însoțită de o factură falsă în scopul 

de a delapida patrimoniul angajatorului său. De asemenea, procurorul a 

notat că reclamantul fusese recunoscut oficial în calitate de suspect pentru 

delapidarea patrimoniului, dar că erau întrunite toate criteriile pentru 

aplicarea legii cu privire la amnistie în circumstanțele cauzei. 

8. Printr-o scrisoare din 12 iulie 2005, procuratura a informat 

întreprinderea M. despre rezultatele anchetei penale și despre aplicarea 

amnistiei în privința reclamantului. 

9. La 18 august 2005 întreprinderea M. l-a concediat pe reclamant pentru 

sustrageri, prin aplicarea art. 86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii (a se vedea 

§ 20 de mai jos). Decizia de concediere preciza, în special, că ancheta 

penală stabilise că avusese loc o însușire ilegală de sume de bani. 

10. La 19 octombrie 2005 reclamantul a contestat concedierea sa în fața 

instanțelor naționale. În principal, el a obiectat că, contrar prevederilor art. 

86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, nicio decizie a unui tribunal sau a unei 

autorități cu competențe de aplicare a sancțiunilor administrative nu stabilise 

că el ar fi comis pretinsa delapidare a patrimoniului. 

11. Prin hotărârea sa din 22 martie 2006, Judecătoria Botanica, mun. 

Chișinău a respins acțiunea ca nefondată. Ea a menționat că reclamantul 

restituise benevol banii, că el însuși solicitase procuraturii să-i aplice 

amnistia și că amnistia nu era decât o acțiune exoneratoare de răspundere 

penală sau de pedeapsă. Ținând cont de toate elementele, ea a considerat că 

reclamantul a recunoscut că sustrăsese bani de la angajatorul său și că, în 

consecință, concedierea acestuia era legală.  

12. În urma apelului reclamantului, la 25 mai 2006 Curtea de Apel 

Chișinău a casat hotărârea instanței de fond și a admis acțiunea. În special, 

instanța a menționat că, pentru a putea concedia un salariat în baza 

articolului 86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, sustragerea trebuia să fie 

stabilită prin decizia unei instanțe sau a unei autorități competente să aplice 

sancțiuni administrative. Astfel, ea a considerat că încetarea urmăririi penale 

din 20 mai 2005 și aplicarea amnistiei în privința reclamantului nu putea 

substitui o astfel de decizie. În consecință, Curtea de Apel a considerat că 

concedierea reclamantului era contrară prevederilor articolului 86 alin. (1) 

lit. j) din Codul muncii și a dispus repunerea sa în funcție. De asemenea, ea 

a obligat angajatorul să-i achite reclamantului un salariu lunar de 5056,52 de 
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lei moldovenești (MDL) (300 de euro, conform ratei de schimb în vigoare la 

data adoptării deciziei) pentru nouă luni de absență forțată de la serviciu, 

precum și un salariu suplimentar pentru o lună, pentru prejudiciile morale. 

Suma totală constituia 50565,20 de lei (3000 de euro). 

13. În urma recursului companiei M., prin decizia sa irevocabilă din 30 

august 2006, Curtea Supremă de Justiție a casat decizia Curții de Apel și a 

menținut hotărârea primei instanțe. Pasajele relevante din această decizie 

stabileau următoarele: 

„În cadrul ședinței, s-a stabilit că [reclamantul] (...) îi furnizase angajatorului său 

documente false în legătură cu costurile respective. [Ulterior], [reclamantul] a restituit 

benevol banii și i-a cerut procurorului să-i aplice legea amnistiei. (...) 

În aceste condiții, instanța de recurs consideră că respectiva concediere [a 

reclamantului] era conformă dispozițiilor articolului 86 alin. (1) lit. j) din Codul 

muncii. 

Curtea Supremă de Justiție nu poate accepta argumentele [reclamantului] despre 

absența unei decizii a unei instanțe sau a unei autorități competente în aplicarea 

sancțiunilor administrative prevăzute de articolul 86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii, 

deoarece ordonanța de încetare a urmăririi penale (...), [adoptată] prin aplicarea 

articolului 275 alin. (4) din Codul de procedură penală, constituie o circumstanță care 

exclude urmărirea penală din cauza aplicării actului de amnistie și nu din motivul 

inexistenței faptei infracționale. De asemenea, [reclamantul] – recunoscând în esență 

caracterul infracțional al faptelor – a solicitat aplicarea legii amnistiei în privința lui.  

Astfel, conform articolului 107 din Codul penal, amnistia este actul care are ca efect 

înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei și nu are efecte asupra (...) drepturilor 

persoanei vătămate.” 

 

II. INFORMAȚIILE PREZENTATE DE CĂTRE GUVERN DUPĂ 

COMUNICARE 
 

14. La o dată neprecizată din septembrie 2006, adjunctul Procurorului 

General al Republicii Moldova a anulat clasarea cauzei penale din 20 mai 

2005 cu privire la aplicarea amnistiei față de reclamant (a se vedea § 7 de 

mai sus) și a dispus efectuarea unei anchete suplimentare. 

15. La 4 ianuarie 2007 procurorul responsabil de caz a decis din nou 

încetarea urmăririi penale împotriva reclamantului, din motivul actului de 

amnistie. La recursul reclamantului, judecătorul de instrucție a anulat 

această ordonanță și a dispus reluarea anchetei. 

16. La 25 ianuarie 2011 procurorul responsabil de caz a adoptat o 

ordonanță de încetare a urmăririi penale, din motivul că fapta nu întrunea 

elementele infracțiunii. El a menționat, în special, că sumele cheltuite 

nejustificat fuseseră deduse din salariul reclamantului, la cererea acestuia, și 

că, prin urmare, nu mai exista nicio sustragere de fonduri. 

17. La 16 septembrie 2011, în urma recursului companiei M., un 

judecător de instrucție a anulat această ordonanță.  

18. În cele din urmă, la 19 octombrie 2012 Procuratura a adoptat o 

ordonanță de încetare a urmăririi penale pe motivul lipsei faptului 

infracțiunii de care era acuzat reclamantul. Această decizie nu a fost 

contestată. 

Părțile nu au prezentat Curții o copie a acestei ordonanțe. 

19. Între timp, la 19 octombrie 2011 Curtea Supremă de Justiție a 

respins ca inadmisibilă o cerere a reclamantului de revizuire a deciziei 
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definitive adoptate în procedură civilă (a se vedea § 13 de mai sus). 

 

DREPT INTERN RELEVANT  

20. Prevederile articolului 86 din Codul muncii, în vigoare la momentul 

producerii faptelor, relevante pentru prezenta cauză, stabilesc următoarele: 

 
„Articolul 86. Concedierea 

1. Concedierea – [și anume] desfacerea contractului individual de muncă la 

inițiativa angajatorului (...) – este admisă din motivele următoare: 

(...) 

j) săvârșirea la locul de muncă a unei sustrageri (inclusiv în proporții mici) din 

patrimoniul unității, stabilite prin hotărâre a instanței de judecată sau a organului de 

competența căruia ține aplicarea sancțiunilor administrative; 

(...)” 

21. Prevederile Legii privind amnistia din 16 iulie 2004, relevante pentru 

prezenta cauză, stabilesc următoarele: 

„Articolul 1 

1. Încetează procesul penal în cauza în curs de urmărire penală sau în curs de 

judecare referitoare la infracțiunea, săvârșită până la data adoptării prezentei legi, 

pentru care Codul penal (...) prevede, în calitate de pedeapsă principală maximă, o 

pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani. 

2. Urmărirea penală sau procesul penal în curs de judecare încetează dacă persoana 

bănuită, învinuită sau inculpată nu insistă asupra examinării cauzei de către instanța de 

judecată (...). 

3. Referitor la inculpatul care insistă asupra examinării cauzei de către instanța de 

judecată, [aceasta din urmă] hotărăște aplicarea prezentului articol dacă, în urma 

cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului (...) a fost confirmată (...)” 

22. Prevederile Legii privind amnistia din 29 iulie 2016, relevante pentru 

prezenta cauză, stabilesc următoarele: 
„Articolul 1 

1. Prezenta lege se aplică în mod condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, 

învinuite și inculpate care manifestă căință activă în cadrul procesului penal (...)” 

 

23. Prevederile Codului penal, relevante pentru prezenta cauză, stabilesc 

următoarele: 
„Articolul 107. Amnistia 

1. Amnistia este actul care are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei 

(...)  

2. Amnistia nu are efecte (...) asupra drepturilor persoanei vătămate.” 

24. Prevederile Codului de procedură penală, în vigoare la acel moment, 

relevante pentru prezenta cauză, stabilesc următoarele:  
 

„Articolul 63. Bănuitul 

1. Bănuitul este persoana fizică față de care există anumite probe că a săvârșit o 

infracțiune până la punerea ei sub învinuire. (...) 

(...) 

Articolul 64. Drepturile și obligațiile bănuitului 
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(...) 

2.  Bănuitul, conform dispozițiilor prezentului cod, are dreptul:  

(...) 

8) să recunoască fapta de săvârșirea căreia este bănuit și să încheie acordul de 

recunoaștere a vinovăției; 

9) să accepte o procedură specială de urmărire penală și de judecare a cauzei, în 

condițiile prevăzute de prezentul cod, în cazul recunoașterii vinovăției;  

(...) 

3. Exercitarea de către bănuit a drepturilor de care dispune sau renunțarea lui la 

aceste drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul lui și nu poate avea consecințe 

nefavorabile pentru el. (...) 

(...) 

Articolul 264. Autodenunțarea 

1. Autodenunțarea este înștiințarea benevolă făcută de o persoană fizică sau de o 

persoană juridică despre săvârșirea de către ea a unei infracțiuni (...). 

(...) 

3. Persoanei care face declarație de autodenunțare, înainte de a o face, i se explică 

dreptul de a nu spune nimic și de a nu se autoincrimina (...) 

(...) 

Articolul 275. Circumstanțele care exclud urmărirea penală 

Urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost pornită, nu poate fi efectuată, 

și va fi încetată în cazurile în care:  

(...) 

3) fapta nu întrunește elementele infracțiunii (...); 

4) a intervenit termenul de prescripție sau amnistia;  

(...) 

Articolul 285. Încetarea urmăririi penale 

1. Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile prevăzute în art. 275 (...) 

(...) 

5. Ordonanța de încetare a urmăririi penale trebuie să cuprindă (...) date privind 

persoana și fapta la care se referă încetarea, precum și temeiurile de fapt și de drept pe 

baza cărora se dispune încetarea. 

(...) 

TITLUL III 

 PROCEDURI SPECIALE 

(...) 

Capitolul III 

PROCEDURA PRIVIND ACORDUL DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI 

 
Articolul 504. Noțiuni generale 

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției este o tranzacție încheiată între acuzatorul de 

stat și învinuit sau, după caz, inculpat, care și-a dat consimțământul de a-și recunoaște 

vina în schimbul unei pedepse reduse. 
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2. Acordul de recunoaștere a vinovăției se întocmește în scris, cu participarea 

obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului (...) 

(...) 

4. Instanța de judecată este obligată să constate dacă acordul de recunoaștere a 

vinovăției a fost încheiat în condițiile legii, în mod benevol, cu participarea 

apărătorului și dacă există suficiente probe care confirmă condamnarea. În funcție de 

aceste circumstanțe, instanța poate să accepte sau nu acordul de recunoaștere a 

vinovăției. 

(...) 

Capitolul IV 

PROCEDURA DE SUSPENDARE CONDIȚIONATĂ A URMĂRIRII 

PENALE ȘI DE LIBERARE DE RĂSPUNDERE PENALĂ 

Articolul 510. Dispoziții generale 

1. În privința persoanei puse sub învinuire pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin 

gravă, care își recunoaște vinovăția, nu prezintă pericol social și poate fi reeducată 

fără aplicarea unei pedepse penale, urmărirea penală poate fi suspendată condiționat, 

cu liberarea ulterioară de răspunderea penală [când sunt respectate condițiile] (...)”  

 

ÎN DREPT 

I. REFERITOR LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 2 

DIN CONVENȚIE 
 

25. Invocând Articolul 6 § 2 din Convenție, reclamantul a susținut că 

raționamentul urmat de către instanțele civile în deciziile lor de confirmare a 

concedierii sale a încălcat principiul prezumției nevinovăției. Această 

prevedere are următorul conținut: 

„Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce 

vinovăția sa va fi legal stabilită.” 

 

A. Cu privire la admisibilitate 

1. Referitor la excepția Guvernului 

a) Argumentele părților 

26. Guvernul a invocat că cererea este inadmisibilă. El susține că ea este 

abuzivă din cauza omisiunii reclamantului de a prezenta informații esențiale, 

în opinia sa, pentru examinarea cauzei. Guvernul susține că pretinsa 

omisiune constituie o încălcare a obligației exprese care îi revenea 

reclamantului în baza Articolului 47 § 7 din Regulamentul Curții. Prin 

urmare, el consideră că reclamantul a abuzat de dreptul său de recurs 

individual și invită Curtea să respingă cererea ca inadmisibilă, în 

conformitate cu Articolul 35 § 3 din Convenție. 

27. Reclamantul a replicat că faptele ulterioare depunerii cererii sale nu 

sunt relevante pentru examinarea cauzei. În plus, el combate argumentul 

Guvernului și susține că nu și-a pierdut calitatea de victimă. 
 

 
b) Aprecierea Curții 
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28. Curtea reamintește că, în principiu, orice comportament al unui 

reclamant care este în mod vădit contrar dreptului la recurs stabilit de 

Convenție și care împiedică buna funcționare a Curții sau derularea corectă 

a procedurii în fața acesteia poate fi considerat abuziv în sensul Articolului 

35 § 3 a) din Convenție (a se vedea S.A.S. v. Franța [MC], nr. 43835/11, § 

66, CEDO 2014 (extrase), și Bivolaru v. România, nr. 28796/04, §82, 28 

februarie 2017). Această dispoziție, în pasajele sale relevante pentru 

prezenta cauză, prevede următoarele: 

„3. Curtea declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în virtutea 

Articolului 34, atunci când ea consideră că: 

a) cererea este (...) abuzivă; (...)” 

29. De asemenea, Curtea reiterează că, în baza acestei dispoziții, o cerere 

poate fi declarată abuzivă, în special dacă se întemeiază în mod deliberat pe 

fapte neadevărate (a se vedea, printre multe altele, Akdivar și alții v. 

Turcia, 16 septembrie 1996, §§ 53-54, Culegeri de hotărâri și decizii 1996-

IV, și Gogitidze și alții v. Georgia, nr. 36862/05, § 76, 12 mai 2015). 

Informații incomplete și, prin urmare, derutante pot constitui, de asemenea, 

un abuz al dreptului de a depune o cerere individuală, în special când se 

referă la aspecte esențiale ale cauzei, iar reclamantul nu explică în mod 

suficient de ce nu a dezvăluit informațiile relevante (a se vedea, e.g., Gross 

v. Elveția [MC], nr. 67810/10, § 28, CEDO 2014 și cauzele citate în aceasta, 

și Vilches Coronado și alții v. Spania, nr. 55517/14, § 26, 13 martie 2018). 

Același lucru este valabil și în cazul în care noi evoluții importante apar în 

timpul procedurii pe rol la Strasbourg și când, în pofida obligației exprese 

care îi revine în baza Articolului 47 § 7 din Regulament, reclamantul nu 

informează Curtea, împiedicând-o astfel să se pronunțe asupra cererii în 

deplină cunoștință de cauză (a se vedea Gross, pre-citată, Safaryan v. 

Armenia (dec.), nr. 16346/10, § 24, 14 ianuarie 2020, și Gevorgyan și alții v. 

Armenia (dec.), nr. 66535/10, §33, 14 ianuarie 2020). 

30. În cele din urmă, Curtea reamintește că Articolul 47 § 7 din 

Regulamentul său nu poate fi interpretat ca impunând reclamanților 

obligația de a prezenta toate informațiile posibile referitoare la cererea lor. 

Totuși, ei au sarcina de a furniza elementele esențiale de care dispun, care 

au o importanță semnificativă evidentă pentru Curte, pentru a-i permite 

examinarea cererii în deplină cunoștință de cauză (a se vedea Komatinović 

v. Serbia (dec.), nr. 75681/10, 29 ianuarie 2013, și Safaryan, pre-citată, § 

27). 

31. Revenind la prezenta cauză, Curtea notează că ea a comunicat 

Guvernului cererea, fără a fi la curent cu evoluțiile noi care avuseseră loc la 

nivel național. 

32. Din jurisprudența citată în paragrafele precedente rezultă că acum îi 

revine Curții sarcina să verifice, în primă etapă, dacă informațiile care nu au 

fost prezentate de către reclamant se refereau la aspecte esențiale ale cauzei, 

cu alte cuvinte, dacă acestea aveau o importanță semnificativă evidentă 

pentru examinarea prezentei cereri. În caz afirmativ, ea trebuie, la cea de-a 

doua etapă, să stabilească dacă reclamantul a prezentat o explicație 

suficientă cu privire la motivul pentru care nu a comunicat aceste informații. 

33. Curtea a avut deja ocazia să examineze, în calitate de circumstanțe 

importante noi, de exemplu, evoluțiile la nivel intern care au avut 

repercusiuni asupra calității de victimă a reclamanților (a se vedea Buzinger 
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v. Slovacia (dec.), nr. 32133/10, §§  21-22, 16 iunie 2015, Gevorgyan și 

alții, pre-citată, § 37, și Safaryan, pre-citată, § 28), soluționarea cauzei la 

nivel național (a se vedea Komatinović, pre-citată, și Frisoli și alții v. Italia 

(dec.), nr. 33172/05, § 51-53, 16 decembrie 2014), utilizarea unui nou 

remediu intern (a se vedea Hadrabová și alții v. Republica Cehă (dec.), nr. 

42165/02 și 466/03, 25 septembrie 2007) sau chiar decesul reclamantului (a 

se vedea Gross, pre-citată, § 35). Curtea precizează că această listă, în mod 

evident, nu este exhaustivă și că trebuie să examineze toate elementele 

fiecărei cauze, plasate în context, pentru a hotărî importanța noilor evoluții.  

34. În prezenta cauză, Curtea constată că informațiile furnizate de către 

Guvern și necomunicate de către reclamant nu se referă la vreun aspect 

crucial al cauzei. Într-adevăr, deciziile instanțelor civile denunțate de către 

reclamant în fața Curții nu au fost anulate și continuă să aibă forță juridică. 

35. Ea admite că evoluțiile la care se referă Guvernul, id est faptul că 

procedura penală împotriva reclamantului a fost reluată și că acesta din 

urmă a depus o cerere cu privire la redeschiderea procedurii civile – dar 

respinsă în final de către Curtea Supremă de Justiție – au, cu siguranță, 

legătură cu prezenta cauză. Totuși, acestea sunt relevante pentru prezenta 

cauză doar în măsura în care oferă o imagine mai largă cu privire la evoluția 

cauzei reclamantului, dar nu sunt esențiale pentru Curte la soluționarea 

cauzei. Prin urmare, ea consideră că acestea nu afectează capătul principal al 

plângerii, cu referire la nerecunoașterea de către instanțele civile a 

prezumției nevinovăției reclamantului (a se compara cu Bestry v. Polonia, 

nr. 57675/10, § 44, 3 noiembrie 2015, Mitrović v. Serbia, nr. 52142/12, § 

34, 21 martie 2017, Shalyavski și alții v. Bulgaria, nr. 67608/11, § 45, 15 

iunie 2017, Petrov și X v . Rusia, nr. 23608/16, §  73, 23 octombrie 2018, 

și Pryanishnikov v. Rusia, nr. 25047/05, §43, 10 septembrie 2019). Această 

concluzie face inutilă examinarea chestiunii dacă reclamantul a prezentat o 

explicație suficientă pentru tăcerea sa. 

36. Având în vedere toate cele sus-menționate, Curtea nu poate reproșa 

reclamantului faptul că nu a informat-o cu privire la toate evoluțiile 

menționate mai sus. Prin urmare, Curtea respinge obiecția Guvernului. 

 

2. Referitor la aplicabilitatea Articolului 6 § 2 din Convenție 

37. Curtea reamintește că, ori de câte ori se pune problema aplicabilității 

Articolului 6 § 2 din Convenție în cadrul unei proceduri ulterioare, 

reclamantul trebuie să demonstreze existența unei legături între procedura 

penală încetată și acțiunea subsecventă. O asemenea legătură poate fi 

prezentă, e.g., atunci când acțiunea ulterioară necesită examinarea 

rezultatului procedurii penale și, în special, atunci când obligă instanța 

respectivă să analizeze soluția penală, să efectueze un studiu sau o evaluare 

a probelor anexate la dosarul penal, să evalueze participarea reclamantului 

la unul sau la toate evenimentele care au condus la învinuire, sau să 

formuleze comentarii referitoare la indicațiile care continuă să sugereze o 

eventuală vinovăție a respectivei persoane (a se vedea Allen v. Regatul Unit 

[MC], nr. 25424/09, § 104, CEDO 2013). 

38. Ea observă că, deși Guvernul nu a formulat o excepție de 

inadmisibilitate provenită din incompetența ratione materiae a prezentului 

capăt de cerere, nimic nu o împiedică să examineze proprio motu această 

chestiune, care se referă la competența sa (a se vedea, e.g., Béláné Nagy v. 
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Ungaria [MC], nr. 53080/13, § 113-114, CEDO 2016). 

39. În prezenta cauză, Curtea notează că reclamantul a fost concediat în 

baza probelor colectate în cadrul procedurii penale. Instanțele civile care au 

confirmat această concediere au examinat în principal elementele dosarului 

penal și unul dintre punctele-cheie ale raționamentului lor a fost să 

stabilească dacă vinovăția reclamantului în aspect penal fusese constatată. 

Acest lucru este mai mult decât suficient pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că a existat o legătură strânsă între procedura penală și 

procedura civilă referitoare la concediere (a se compara cu Teodor v. 

România, nr. 46878/06, § 45, 4 iunie 2013, și Urat v. Turcia, nr. 53561/09 și 

13952/11, § 47, 27 noiembrie 2018). 

40. În consecință, ea consideră că în prezenta cauză se justifică 

extinderea domeniului de aplicare al Articolului 6 § 2 din Convenție la 

procedura civilă litigioasă. Prin urmare, această plângere nu poate fi 

respinsă în baza Articolului 35 § 3 a) din Convenție pentru 

incompatibilitatea ratione materiae cu prevederile Convenției. 

3. Concluzii referitoare la admisibilitate 

41. Constatând că această plângere nu este în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din vreun alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, 

Curtea o declară admisibilă. 

 

B. Cu privire la fond 
 

42. Reclamantul declară că în prezenta cauză nu a existat nicio decizie 

internă care să fi stabilit, prin căile legale prevăzute în acest scop, vinovăția 

sa sub aspect penal. De asemenea, el susține că în niciun moment nu a avut 

intenția de a-și recunoaște vinovăția. El afirmă că a acceptat actul de 

amnistie, fără să renunțe, totuși, la dreptul său de a nu contribui la propria sa 

incriminare. În final, el argumentează că, examinând acțiunea sa cu privire 

la anularea concedierii, instanțele civile au decis chestiunea vinovăției sale 

în cauza penală, ceea ce ar fi încălcat dreptul său de a fi prezumat nevinovat. 

43. Guvernul nu a prezentat nicio observație cu privire la fond. 

44. Curtea va examina prezenta cauză în lumina principiilor generale în 

materie de respectare a prezumției de nevinovăție, în modul enunțat în 

hotărârea Allen (pre-citată, §§ 92-94 și 120-126). 

45. În special, ea reamintește că unul din aspectele prezumției de 

nevinovăție este de a preveni ca persoanele care au beneficiat de o achitare 

sau de o încetare a procedurilor să fie tratate de către reprezentanții sau 

autoritățile publice ca și cum ar fi fost de fapt vinovate de infracțiunea care 

le fuseseră imputată (ibidem, § 94, și G.I.E.M. S.R.L. și alții v. Italia (fond) 

[MC], nr. 1828/06 și alte 2, § 314, 28 iunie 2018). În plus, Curtea reiterează 

faptul că prezumția de nevinovăție este ignorată în cazul în care, fără 

stabilirea legală prealabilă a vinovăției unui acuzat și, în special, fără ca 

acesta din urmă să fi avut posibilitatea de a-și exercita drepturile la apărare, 

o decizie judecătorească care îl vizează reflectă sentimentul că este vinovat. 

Acesta poate fi cazul chiar și în lipsa unei constatări oficiale; o expunere de 

motive este suficientă pentru a lăsa impresia că judecătorul consideră 

persoana vizată ca fiind vinovată (a se vedea Minelli v. Elveția, 25 martie 

1983, § 37, seria A nr. 62, și, mai recent, Allen, pre-citată, § 120, și Urat, 

pre-citată, § 52). 
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46. În aplicarea acestor principii, Curții îi revine, în primul rând, sarcina 

de a examina dacă ordonanța procuraturii din 20 mai 2005, la care au făcut 

referire judecătorii instanțelor civile, reprezintă o renunțare la procedura 

împotriva reclamantului sau o decizie care stabilea în mod legal vinovăția 

acestuia din urmă. 

1. Cu referire la stabilirea faptului dacă ordonanța din 20 mai 2005 

constituia o renunțare la urmărire sau la condamnare 

47. Curtea ia în considerare faptul că Convenția trebuie citită în 

ansamblu, iar diversele sale prevederi trebuie interpretate în mod armonios 

și coerent (a se vedea Mihalache v. România [MC], nr. 54012/10, § 92, 8 

iulie 2019). 

48. În hotărârea Mihalache, pre-citată, Curtea a considerat că, în 

conformitate cu Articolul 4 § 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție, intervenția 

unei instanțe nu era necesară pentru ca o decizie să poată fi considerată o 

„achitare” sau o „condamnare” (ibidem, § 95). De asemenea, ea a făcut 

următoarele precizări referitoare la stabilirea vinovăției penale: 

„97. (...) Plecând de la textul Articolului 4 din Protocolul nr. 7, [Curtea] consideră că 

alegerea deliberată a cuvintelor „achitat sau condamnat” implică faptul că a avut loc o 

stabilire a vinovăției „penale” a acuzatului, în urma unei evaluări a circumstanțelor 

cauzei, cu alte cuvinte, că a avut loc o apreciere a fondului cauzei. Pentru ca o astfel 

de evaluare să aibă loc, este indispensabil ca autoritatea chemată să ia decizia să fie 

învestită de dreptul intern cu o putere decizională care să-i permită examinarea 

fondului unei cauze. Această autoritate trebuie apoi să studieze sau să evalueze 

probele din dosar și să evalueze implicarea reclamantului în unul sau în toate 

evenimentele care au condus la sesizarea organelor de anchetă, în scopul de a 

determina dacă vinovăția penală a fost stabilită (a se vedea, mutatis mutandis, Allen v. 

Regatul Unit [MC], nr. 25424/09, § 127, CEDO 2013, o cauză referitoare la sfera de 

aplicare a prezumției de nevinovăție în baza Articolului 6 § 2 din Convenție, în care 

conținutul deciziei, și nu forma acesteia, a fost factorul decisiv pentru Curte). 

98. Astfel, constatarea faptului că a existat o apreciere a circumstanțelor cauzei și a 

vinovăției sau a nevinovăției acuzatului poate fi susținută de evoluția procedurii într-o 

anumită cauză. Inițierea unei anchete penale cu incriminarea persoanei respective, 

audierea victimei, administrarea și examinarea probelor de către autoritatea 

competentă și luarea unei decizii motivate, bazată pe aceste probe, pot conduce la 

constatarea faptului că a existat o decizie cu privire la fondul cauzei. (...)” 

49. Curtea consideră că aceeași abordare trebuie să fie adoptată și în 

prezenta cauză, în baza Articolului 6 § 2 din Convenție, pentru a determina 

dacă vinovăția penală a reclamantului a fost stabilită în mod legal. 

 
a) Referitor la problema stabilirii faptului dacă a avut loc o examinare a 

fondului cauzei penale 

50. Curtea relevă că, în conformitate cu legislația națională, procuratura 

avea competența de a efectua o anchetă cu privire la faptele imputate 

reclamantului. Înainte de adoptarea ordonanței din 20 mai 2005, ea a 

colectat probe și a interogat reclamantul, dar și un reprezentant al presupusei 

victime. Cu toate acestea, reclamantului nu a i-a fost înaintată învinuirea, el 

având, la acel moment, statutul de bănuit. 

51. În ordonanța respectivă, procuratura a prezentat probele din dosar, 

dar nu a efectuat propria examinare a tuturor circumstanțelor cauzei și nu a 

dat nicio apreciere caracterului, ilicit sau nu, al faptelor reclamantului. Într-

adevăr, în această ordonanță procuratura nu s-a pronunțat cu privire la 
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chestiunea întrunirii condițiilor necesare pentru calificarea faptelor imputate 

reclamantului. Prin comparație, în momentul în care procurorul a făcut o 

astfel de apreciere în celelalte ordonanțe adoptate anterior sau ulterior 

ordonanței din 20 mai 2005, el a concluzionat în mod constant că nu erau 

întrunite elementele constitutive ale infracțiunii imputate (a se vedea 

paragrafele 5, 16 și 18). 

52. Astfel, Curtea concluzionează că ordonanța din 20 mai 2005 nu 

poate echivala cu o decizie care să conțină o apreciere a fondului cauzei 

penale a reclamantului. 

53. Cu toate acestea, în ordonanța respectivă, procuratura a considerat că 

erau îndeplinite toate condițiile pentru aplicarea legii amnistiei din 2004 în 

privința reclamantului. Una din aceste condiții era, în special, acordul 

acestuia din urmă de a-i fi aplicată această lege. 

54. Acum îi revine Curții să determine faptul, dacă această acceptare 

constituie o recunoaștere a vinovăției. Aceasta se rezumă la întrebarea dacă 

reclamantul a renunțat la drepturile sale garantate de Articolul 6 din 

Convenție și, mai exact, la drepturile sale de a fi prezumat nevinovat și de a 

nu contribui la propria sa incriminare. 

 
b) Cu referire la întrebarea dacă reclamantul a renunțat la drepturile sale 

55. Curtea reamintește că nici formularea, nici spiritul Articolului 6 din 

Convenție nu împiedică o persoană să renunțe de bună voie, în mod expres 

sau tacit, la garanțiile unui proces echitabil. Acest lucru se aplică, de 

asemenea, la soluționarea alternativă a cauzelor în materie penală, 

tranzacțiile penale fiind cel mai reprezentativ exemplu (a se vedea, în 

special, Natsvlishvili și Togonidze v. Georgia, nr. 9043/05, §§ 90-91, CEDO 

2014 (extrase)). Totuși, pentru a intra în domeniul de aplicare a Convenției, 

o asemenea renunțare trebuie să fie stabilită în mod neechivoc și trebuie să 

fie însoțită de un minimum de garanții care să corespundă gravității sale. Ea 

nu trebuie să fie explicită, dar trebuie să fie voluntară, conștientă și clară. 

Înainte să se considere că un acuzat a renunțat în mod implicit, prin 

comportamentul său, la un drept important prevăzut la Articolul 6, trebuie 

să se stabilească faptul că el ar fi putut prevedea în mod rezonabil 

consecințele comportamentului său. În plus, această renunțare nu trebuie să 

contravină niciunui interes public important (a se vedea Simeonovi v. 

Bulgaria [MC], nr. 21980/04, § 115 și jurisprudența citată în acesta, 12 mai 

2017, și Murtazaliyeva v. Rusia [MC], nr. 36658/05, § 117, 18 decembrie 

2018). 

56. Similar dreptului la un apărător sau (a se vedea Dvorski v. Croația 

[MC], nr. 25703/11, § 101, CEDO 2015) sau dreptului la interogarea unui 

martor (a se vedea Murtazaliyeva, pre-citată, § 118), Curtea constată că 

dreptul de a fi prezumat nevinovat, precum și cel de a nu contribui la 

propria incriminare, sunt drepturi fundamentale și constitutive ale noțiunii 

de proces echitabil (a se vedea Saunders v. Regatul Unit, 17 decembrie 

1996, § 68, Culegeri de hotărâri și decizii 1996-VI, Allen, pre-citată, § 93, 

și Ibrahim și alții v. Regatul Unit [MC], nr. 50541/08 și alte 3, § 266, 13 

septembrie 2016). Prin urmare, Curtea consideră că orice recunoaștere a 

vinovăției în cadrul unui acord încheiat cu autoritățile trebuie să respecte cu 

strictețe cerințele expuse în paragraful de mai sus. 

57. Revenind la circumstanțele prezentei cauze, Curtea notează 
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constatarea Curții Supreme de Justiție din decizia sa din 30 august 2006 (a 

se vedea § 13 supra), potrivit căreia cererea de amnistie formulată de către 

reclamant la procuratură constituia, de fapt, o recunoaștere a vinovăției. În 

această privință, ea reamintește că dispune de o competență limitată pentru a 

verifica dacă dreptul național a fost corect interpretat și aplicat; ea nu se 

poate substitui instanțelor naționale, rolul său fiind, în special, de a se 

asigura că deciziile acestora din urmă nu sunt arbitrare sau în mod vădit 

nefondate (a se vedea, printre multe altele, Anheuser-Busch Inc. v. 

Portugalia [MC], nr. 73049/01, §83, CEDO 2007-I, și Paci v. Belgia, nr. 

45597/09, § 73, 17 aprilie 2018). 

58. În primul rând, Curtea subliniază că, atunci când a avut ocazia să-și 

prezinte poziția în fața procuraturii, reclamantul a negat că ar fi comis 

infracțiunea imputată  (a se vedea § 5 supra). 

59. Apoi, Curtea atrage atenția la faptul că, în conformitate cu 

prevederile legale interne relevante pentru prezenta cauză (a se vedea § 21, 

23 și 24 supra), amnistia putea fi aplicată la orice etapă a procesului penal. 

În special, prin aplicarea articolului 275 din Codul de procedură penală (a se 

vedea § 24 supra), intervenția amnistiei împiedica o continuare a urmăririi 

penale, în același mod ca, e.g., prescripția (a se vedea, în calitate de exemple 

de încetare a acțiunii publice care împiedică orice declarare a vinovăției, 

Stirmanov v. Rusia, nr. 31816/08, § 43 și jurisprudența citată în acesta, 29 

ianuarie 2019). 

60. În plus, Curtea constată că nici dispozițiile Legii privind amnistia din 

2004, nici cele ale Codului penal sau ale Codului de procedură penală (a se 

vedea § 21, 23 și 24 supra) nu stabileau în mod expres că recunoașterea 

prealabilă a vinovăției era una dintre condițiile necesare pentru aplicarea 

actului de amnistie. De asemenea, din aceste dispoziții nu reiese cu 

certitudine că acceptarea de către un suspect a aplicării amnistiei în privința 

sa echivala cu recunoașterea vinovăției. Curtea acordă o atenție deosebită 

faptului că, spre deosebire de dispozițiile Legii privind amnistia din 2016 (a 

se vedea § 22 supra), cele din Legea privind amnistia din 2004 nu impuneau 

ca suspectul să manifeste o căință activă. 

61. De asemenea, Curtea consideră că acceptarea de către reclamant a 

amnistiei nu poate fi privită ca o mărturisire în sensul clasic sau ca un 

autodenunț prevăzut la articolul 264 din Codul de procedură penală (a se 

vedea § 24 supra). 

62. În plus, ea notează că, de fapt, Codul de procedură penală prevede în 

mod expres două situații în care o persoană poate fi obligată să-și 

recunoască vinovăția în cadrul unei forme de tranzacții cu procuratura, id est 

acordul de recunoaștere a vinovăției (articolul 504) și suspendarea 

condiționată a urmăririi penale (articolul 510). Cu toate acestea, Curtea 

observă că situația reclamantului în prezenta cauză nu corespunde niciuneia 

dintre cele două situații. 

63. În final, Curtea observă că, în conformitate cu articolul 64 § 3 din 

Codul de procedură penală, exercitarea de către un suspect a drepturilor sale 

nu poate fi interpretată în detrimentul acestuia. 

64. Prin urmare, ținând cont de dreptul intern relevant pentru prezenta 

cauză, Curtea consideră că reclamantul nu se putea aștepta, în mod 

rezonabil, ca cererea sa de amnistie formulată în timpul cercetării cauzei 

sale penale să fie interpretată ca o recunoaștere a vinovăției (a se compara 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B
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cu Béres și alții v. Ungaria, nr. 59588/12 și alte 2, §§ 27-34, 17 ianuarie 

2017, în care Curtea a concluzionat că renunțarea la urmărirea penală, prin 

efectul unei legi de amnistie, nu a încălcat Articolul 6 § 2 din Convenție, 

deoarece nimic din acea lege nu îi lega pe reclamanți de infracțiunea 

respectivă și că nicio altă circumstanță nu punea la îndoială nevinovăția lor). 

Prin urmare, Curtea nu poate afirma că în prezenta cauză a avut loc o 

renunțare conștientă și clară a reclamantului la dreptul său de a fi considerat 

nevinovat și la dreptul său de a nu contribui la propria incriminare. În plus, 

această presupusă renunțare nu a fost însoțită de nicio garanție proporțională 

gravității sale. 

65. Cu referire la concluzia Curții Supreme de Justiție, potrivit căreia 

acceptarea de către reclamant a actului de amnistie a constituit, în fond, o 

recunoaștere a vinovăției, Curtea subliniază că ea nu se bazează pe niciun 

temei legal. Având în vedere și celelalte considerații expuse mai sus, Curtea 

consideră oportun, în prezenta cauză, să substituie soluția instanței supreme 

cu propria sa apreciere. 

 
c) Concluzii referitoare la chestiunea dacă vinovăția reclamantului a fost 

stabilită 

66. În concluzie, Curtea consideră că, în ordonanța din 20 mai 2005, 

procuratura nu a examinat fondul cauzei penale împotriva reclamantului și 

că, în plus, acesta din urmă nu a renunțat în mod valabil la garanțiile unui 

proces echitabil, în special la dreptul său de a fi prezumat nevinovat și la 

dreptul de a nu contribui la propria sa incriminare. Prin urmare, această 

ordonanță constituie o decizie care a determinat încetarea urmăririi penale 

din motive de amnistie, fără a stabili vinovăția reclamantului. 

 

2. Cu referire la deciziile adoptate în procedura ulterioară 

67. Curtea reiterează că liberarea de răspundere penală nu reprezintă în 

sine un obstacol la stabilirea, în baza unor cerințe probatorii mai puțin 

stricte, a răspunderii civile sau a unei alte forme de răspundere bazate pe 

aceleași fapte. Cu toate acestea, în absența unei condamnări penale 

definitive, dacă decizia adoptată în celelalte proceduri ar include o declarație 

care impută o responsabilitate penală reclamantului, aceasta ar ridica o 

întrebare în baza Articolului 6 § 2 din Convenție (a se vedea Teodor, pre-

citată, § 39, și Urat, pre-citată, § 53 și jurisprudența citată în aceasta). 

68. În prezenta cauză, Curtea constată că reclamantul nu dispunea de o 

decizie referitoare la fondul acuzației aduse împotriva lui și că, prin urmare, 

era posibilă exprimarea îndoielilor cu privire la nevinovăția lui (a se vedea 

Sekanina v. Austria, 25 august 1993, § 30, seria A nr. 266-A, și Allen, pre-

citată, § 122). Cu toate acestea, ea reamintește că există o diferență 

fundamentală între afirmația că o persoană este pur și simplu bănuită de 

comiterea unei infracțiuni și constatarea judiciară fără echivoc care atestă, în 

absența unei condamnări definitive, că acea persoană a comis infracțiunea 

respectivă (a se vedea, printre multe altele, Peltereau-Villeneuve v. Elveția, 

nr. 60101/09, § 32, 28 octombrie 2014, și Stirmanov, pre-citată, § 43). 

69. Curtea observă că reclamantul în prezenta cauză a fost concediat în 

conformitate cu articolul 86 alin. (1) lit. j) din Codul muncii (a se vedea § 

20 supra), id est pentru comiterea unei sustrageri „stabilite printr-o hotărâre 

a instanței de judecată sau a organului de competența căruia ține aplicarea 
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sancțiunilor administrative”. Simplul fapt că instanțele civile au confirmat 

acest motiv legal de concediere constituie o declarație fără echivoc că 

reclamantul era vinovat de comiterea presupusei infracțiuni, în pofida 

încetării urmăririi penale împotriva sa. 

70. În plus, Curtea subliniază că, în decizia sa din 30 august 2006, 

Curtea Supremă de Justiție a insistat asupra faptului că cererea 

reclamantului de amnistie constituia, în fond, o recunoaștere a vinovăției (a 

se vedea § 13 supra). Cu toate acestea, o astfel de concluzie de la care, de 

altfel, Curtea a considerat că trebuie să se depărteze (a se vedea § 65 supra), 

nu lasă nicio îndoială cu privire la părerea judecătorilor instanței civile că 

reclamantul comisese o infracțiune. 

71. În aceste circumstanțe, Curtea consideră că respectiva confirmare de 

către instanțele civile a concedierii reclamantului pentru sustragere, dar și 

formulările utilizate de către acestea, sunt incompatibile cu prezumția de 

nevinovăție de care ar trebui să se bucure reclamantul. 

72. Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 6 § 2 din Convenție. 

 

II. REFERITOR LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 

6 § 1 DIN CONVENȚIE 
 

73. De asemenea, reclamantul se plânge că deciziile instanțelor civile au 

fost motivate insuficient. 

74. Având în vedere constatarea încălcării Articolului 6 § 2 din 

Convenție și ținând cont de toate circumstanțele cauzei și de argumentele 

părților, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe în mod separat 

cu privire la cea de-a doua plângere invocată de către reclamant (a se vedea, 

pentru o abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 

mai 2007, și Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu 

v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014). 

 

III. REFERITOR LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 
 

75. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„În cazul în care Curtea declară că există o încălcare a Convenției sau a 

Protocoalelor acestuia, și dacă dreptul intern al Înaltei Părți contractante nu permite 

decât eliminarea parțială a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, 

dacă este cazul, o satisfacție echitabilă.” 

 

A. Prejudiciul 

 

76. Reclamantul pretinde 475312 lei moldovenești (MDL) (id est 25020 

de euro (EUR), conform ratei de schimb aplicabile la momentul în care 

această pretenție a fost formulată în fața Curții) pentru prejudiciul material. 

Potrivit lui, această sumă reprezintă salariul pe care ar fi trebuit să-l 

primească în cazul în care nu ar fi fost concediat. El a menționat că salariul 

său lunar înainte de concediere era de 5056,52 de lei și că această sumă este 

confirmată prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 mai 2006 (a se 

vedea § 12 supra). El a susținut că nu a lucrat timp de nouăzeci și patru de 

luni, id est de la 25 mai 2006 până la 1 aprilie 2014. El a prezentat o copie a 

unui contract de muncă, din care rezulta că el fusese angajat începând cu 



HOTARAREA FELIX GUȚU v. REPUBLICA MOLDOVA 

16 

 

 

această ultimă dată. 

De asemenea, reclamantul pretinde 8000 EUR pentru prejudiciul moral. 

77. Guvernul afirmă că suma pretinsă pentru prejudiciul material nu 

poate fi achitată reclamantului, deoarece instanțele civile au respins acțiunea 

civilă a acestuia cu privire la anularea concedierii. În plus, el susține că 

suma pretinsă pentru prejudiciul moral este excesivă. 

78. Curtea face referire la principiile generale în materie de despăgubiri 

pentru pierderea veniturilor, în modul rezumat în cauza Kurić și alții v. 

Slovenia ((satisfacție echitabilă) [MC], nr. 26828/06, §§ 81-82, CEDO 

2014). 

79. În prezenta cauză, Curtea reamintește că ea a constatat, inter alia, că 

motivul legal pentru concedierea reclamantului, confirmat de către 

instanțele civile, era incompatibil cu prezumția de nevinovăție (a se vedea § 

71 supra). Având în vedere circumstanțele particulare ale prezentei cauze, 

Curtea consideră că reclamantul are dreptul să obțină o despăgubire pentru 

pierderea salariului, ulterior concedierii sale. Cu toate acestea, ea notează că 

respectiva confirmare de către instanțele naționale a concedierii 

reclamantului nu a implicat o pierdere a perspectivei de angajare pentru 

acesta. Șansele de a găsi un alt loc de muncă depindeau de calificarea 

reclamantului, de ofertele de lucru disponibile pe piața muncii sau chiar de 

eforturile depuse de către reclamant, deci, de mai mulți factori a căror 

evaluare depășește competența Curții. Eventualele alocații sau ajutoare din 

partea Statului, de care ar fi putut beneficia reclamantul, ar putea complica, 

de asemenea, evaluarea pierderilor materiale în prezenta cauză. 

80. Ținând cont de toate aceste elemente, Curtea consideră rezonabil să-i 

acorde reclamantului o sumă pentru pierderea salariului, care să acopere o 

perioadă de un an. Astfel, ea îi acordă 3600 EUR pentru prejudiciul 

material. 

81. Cu referire la prejudiciul moral, pronunțându-se în echitate, Curtea îi 

acordă reclamantului suma de 3600 EUR în acest sens, plus orice taxă care 

poate fi percepută la această sumă.  

 

B. Costuri și cheltuieli 

 

82. În cele din urmă, reclamantul pretinde 45 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate de către el în cadrul procedurii din fața Curții. El a 

prezentat o copie a unei facturi poștale care indica suma respectivă. 

83. Guvernul pledează pentru respingerea acestei pretenții. 

84. Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obține rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor sale doar în măsura în care s-a stabilit că acestea 

au fost suportate în mod efectiv și necesar și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. În prezenta cauză, luând în considerare documentele aflate în 

posesia sa și criteriile sus-menționate, Curtea consideră rezonabil să-i 

acorde reclamantului suma pretinsă de 45 EUR pentru procedura în fața sa, 

plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă. 

 

C. Dobânda de întârziere 

 

85. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 
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Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale.  

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,  

 

1. Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 6 § 2 din Convenție; 

 

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

 

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

plângerii formulate în baza Articolului 6 § 1 din Convenție; 

 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, 

b) următoarele sume, care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

i. 3 600 EUR (trei mii șase sute de euro) pentru prejudiciul material, 

ii. 3 600 EUR (trei mii șase sute de euro), plus orice taxă care poarte 

fi percepută la această sumă, pentru prejudiciu moral, 

iii. 45 EUR (patruzeci și cinci de euro), plus orice taxă care poarte fi 

percepută la această sumă, pentru costuri și cheltuieli, 

b) că, la expirarea perioadei menționate și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițional sumelor de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

 

2. Respinge restul pretenției cu privire la satisfacția echitabilă. 

 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 20 octombrie 2020, în 

conformitate cu Articolul 77 § 2 și 3 din Regulament. 

 

 

Hasan Bakırcı Jon Fridrik Kjølbro 

Grefier adjunct Președinte 


