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În cauza Nord-Universal S.R.L. v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 29096/06) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 24 

iunie 2006 de către societatea Nord-Universal S.R.L. („societatea 

reclamantă”) în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și libertăților fundamentale („Convenția”),  

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, referitoare la lipsa citării 

în fața Curții Supreme de Justiție, 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 26 ianuarie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la pretinsul eșec de a cita societatea 

reclamantă la ședința organizată de către instanța de recurs.   

ÎN FAPT 

2.  Reclamanta este o societate cu răspundere limitată înregistrată în 

Republica Moldova, cu sediul în Chișinău. Ea a fost reprezentată de către dl 

V. Zama, avocat în Chișinău.  

3.  Guvernul a fost reprezentat de către agentul său.  

4.  Printr-o decizie din 29 aprilie 2005, Inspectoratul Fiscal de Stat a 

obligat societatea reclamantă să plătească Statului, inter alia, 11760 MDL 

(722 EUR, potrivit ratei de schimb în vigoare la acel moment) pentru taxa 

pe valoare adăugată neachitată, 1319 MDL (81 EUR, potrivit aceleiași rate 

de schimb) pentru dobânzi de întârziere și o amendă de 3984 MDL 

(245 EUR, potrivit aceleiași rate de schimb). În special, el s-a bazat pe 

faptul că societatea reclamantă atribuise deducerilor fiscale sume care 

figurau într-o factură falsă eliberată de către societatea L.  

5.  La 24 iunie 2005 societatea reclamantă a inițiat o acțiune în 

contencios administrativ, contestând legalitatea acestei decizii. În special, ea 

a susținut că era un contribuabil de bună-credință și că vina era imputabilă 

furnizorului său, societății L.  

6.  Printr-o hotărâre din 27 octombrie 2005, după audierea părților într-o 

ședință publică, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea, ca fiind 
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nefondată. Ea a relevat că o factură fiscală falsă eliberată de către un 

furnizor nu acorda dreptul la deducerile pretinse de către societatea 

reclamantă.   

7.  La 10 noiembrie 2005 aceasta din urmă a formulat un recurs. Ea a 

invocat caracterul ilegal al raportului de expertiză care stabilise falsul și a 

susținut că acest raport nu putea fi acceptat în calitate de probă. De 

asemenea, ea s-a plâns că nu a putut adresa întrebări experților. În final, ea a 

reiterat argumentele sale invocate în fața instanței de fond.  

8.  Printr-o decizie definitivă din 11 ianuarie 2006, Curtea Supremă a 

respins recursul, ca fiind nefondat. Ea a menționat că a audiat reprezentantul 

organului fiscal. De asemenea, ea a precizat că societatea reclamantă, deși 

fusese citată în modul corespunzător, nu s-a prezentat la ședință. Cu referire 

la fond, Curtea Supremă a relevat că falsul fusese demonstrat prin raportul 

de expertiză în cauză și a confirmat concluziile instanțelor inferioare.  

9.  Potrivit societății reclamante, Curtea Supremă de Justiție nu a citat-o 

pentru a se prezenta la ședință. 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 

DIN CONVENȚIE 

10.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, societatea reclamantă s-a 

plâns de lipsa citării sale la ședința din fața Curții Supreme de Justiție. 

Prevederile relevante ale acestei dispoziții stabilesc următoarele:  

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

(...) de către o instanță (...) care va hotărî (...) asupra temeiniciei oricărei acuzații în 

materie penală îndreptate împotriva sa.” 

A. Cu privire la admisibilitate 

11.  Constatând că această plângere nu este nici 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 

12.  Societatea reclamantă a pretins că a fost lipsită de posibilitatea de a 

pleda și de a-și apăra în mod rezonabil cauza sa. Ea a susținut că, potrivit 

legislației naționale aplicabile în cauză, ea trebuia să fie citată la ședința din 

fața Curții Supreme de Justiție și că în dosar nu exista nimic care ar 

demonstra că a primit o citație pentru a se prezenta. De asemenea, ea a 

argumentat că motivele invocate în fața Curții Supreme se refereau la 
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chestiuni de fapt și de drept și că, prin urmare, participarea sa la ședința în 

recurs era necesară în scopul echității procesului.  

13.  Guvernul a replicat că societatea reclamantă fusese citată la ședința 

Curții Supreme de Justiție din 11 ianuarie 2006. El a prezentat o copie a 

unei scrisori din 12 decembrie 2005 expediată de către aceasta din urmă 

societății reclamante, informând-o cu privire la data ședinței. De asemenea, 

el a susținut că, în recursul său, societatea reclamantă a reiterat doar 

argumentele sale formulate în fața instanței de fond și, prin urmare, i-a fost 

oferită posibilitatea de a fi audiată de către judecători. În final, el a susținut 

că, de fapt, Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat mai degrabă cu privire 

la admisibilitatea recursului societății reclamante și nu cu referire la fondul 

cauzei și că, în aceste condiții, lipsa acesteia la ședința respectivă nu a 

afectat caracterul echitabil al procesului. 

14.  De la început, Curtea notează că, având în vedere faptul că societății 

reclamante i-a fost aplicată o amendă fiscală cu caracter preventiv și 

represiv, Articolul 6 § 1 din Convenție este aplicabil în prezenta cauză în 

aspectul său penal (Jussila v. Finlanda [MC], nr. 73053/01, §§ 36-38, 

CEDO 2006-XIV, și A și B v. Norvegia [MC], nr. 24130/11 și 29758/11, 

§ 139, 15 noiembrie 2016). În plus, ea observă că aplicabilitatea acestei 

prevederi în prezenta cauză nu este contestată de către Guvern.  

15.  În continuare, Curtea constată că nu poate accepta argumentul 

acestuia din urmă, potrivit căruia societatea reclamantă a fost citată la 

ședința Curții Supreme de Justiție (paragraful 13 supra). În acest sens, ea 

reamintește că a avut deja ocazia să constate, cu referire la citarea la ședințe, 

că instanțele moldovenești nu acceptau în calitate de probă suficientă 

expedierea unei scrisori de către instanță, ci solicitau dovada că citația 

ajunsese la destinatar (Russu v. Moldova, nr. 7413/05, § 24, 13 noiembrie 

2008). Ea consideră că nimic din prezenta cauză nu îi permite să se 

îndepărteze de la această concluzie. În lipsa oricăror probe că scrisoarea din 

12 decembrie 2005, menționată de către Guvern, a fost recepționată de către 

societatea reclamantă, ea consideră că nu s-a stabilit faptul că aceasta din 

urmă a fost citată în modul corespunzător la ședința din 11 ianuarie 2006  

(ibidem, § 25). 

16.  Acum este de competența Curții să decidă dacă prezența societății 

reclamante la acea ședință era necesară în scopul echității procesului. În 

acest sens, ea se referă la principiile generale privind dreptul la audiere, în 

modul descris în hotărârea Covalenco v. Republica Moldova (nr. 72164/14, 

§§ 19-23, 16 iunie 2020). 

17.  Cu referire la circumstanțele cauzei, Curtea notează că, în calitate de 

instanță de recurs, Curtea Supremă de Justiție avea competență deplină și că 

ea a examinat chestiuni de fapt și de drept. Mai întâi de toate, ea observă că 

societatea reclamantă a invocat în fața acestei instanțe un motiv nou, 

referitor la inadmisibilitatea probei principale, id est a raportului de 

expertiză care stabilea falsul. Ea notează că, spre deosebire de instanța de 
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fond, Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat în mod expres în privința 

acestui element de probă decisiv și că, astfel, ea a efectuat o nouă examinare 

a circumstanțelor. De asemenea, Curtea acordă importanță faptului că, 

pentru a ajunge la concluziile sale, Curtea Supremă de Justiție a audiat 

partea adversă. În aceste condiții, ea consideră că, din motive de echitate a 

procesului, Curtea Supremă nu putea decide chestiunile invocate în fața sa 

fără a audia în persoană reprezentantul societății reclamante (a se compara 

cu Ziliberberg v. Moldova, nr. 61821/00, § 41, 1 februarie 2005, și Russu, 

pre-citată, § 27). 

18.  Considerentele de mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că echitatea procesului nu a fost respectată în prezenta cauză.  

19.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. CU PRIVIRE LA ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE CONVENȚIEI 

20.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, societatea reclamantă s-a 

plâns, de asemenea, că instanțele naționale examinaseră cauza într-un mod 

superficial, fără a lua în considerare prevederile legale materiale și 

procedurale, și fără a oferi motive suficiente în deciziile lor.  

21.  În continuare, invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, 

reclamanta a susținut că a suferit o ingerință disproporționată în dreptul său 

la respectarea bunurilor sale în prezenta cauză.  

22.  Curtea notează că în observațiile sale cu privire la admisibilitatea și 

fondul cauzei, societatea reclamantă a declarat că nu mai dorește să continue 

examinarea acestor plângeri.  

23. Curtea consideră că nimic nu o împiedică să accepte poziția societății 

reclamante. În lipsa unor circumstanțe speciale cu privire la respectarea 

drepturilor omului garantate prin Convenție și prin Protocoalele sale, ea 

consideră că nu este justificată continuarea examinării acestei părți a cererii, 

în sensul Articolului 37 § 1 a) din Convenție. 

Prin urmare, aceasta trebuie radiată de pe rol. 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN 

CONVENȚIE 

24.  În conformitate cu Articolul 41 din Convenție: 

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

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

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.”  

25.  Societatea reclamantă a pretins 5000 de euro (EUR) pentru 

prejudiciul moral pretins suferit. De asemenea, ea a solicitat 1100 EUR 

pentru costurile și cheltuielile pe care susține că le-a suportat în legătură cu 

procedura în fața Curții. Această sumă ar corespunde onorariului 
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reprezentantului său pentru unsprezece ore lucrate, la o rată de 100 de euro 

per oră. Ea a prezentat o listă detaliată a orelor lucrate.  

26.  Guvernul a contestat aceste pretenții. 

27.  Curtea consideră că societatea reclamantă trebuie să fi suportat un 

anumit prejudiciu în urma încălcării constatate mai sus. Pronunțându-se în 

echitate, ea îi acordă 3600 EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă 

care poate fi percepută la această sumă.  

28.  Cu referire la costuri și cheltuieli, ea consideră rezonabil să acorde 

societății reclamante suma pe care a solicitat-o pentru procedurile din fața 

Curții, plus orice taxă care poate fi percepute la această sumă.  

29.  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, 

 Declară admisibilă plângerea în baza Articolului 6 din Convenție, 

referitoare la lipsa citării la ședința Curții Supreme de Justiție;  

 Hotărăște să radieze de pe rol restul cererii; 

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

 Hotărăște 

 că Statul reclamat trebuie să plătească societății reclamante, în 

termen de trei luni, 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), plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral,  

ii. 1 100 EUR (una mie una sută de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută societății reclamante la această sumă, pentru costuri și 

cheltuieli, 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 

executarea hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumei 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; 

5. Respinge restul pretenției pentru satisfacție echitabilă. 
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Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 16 februarie 2021, 

în conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament.  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda  

 Grefier adjunct Președinte 


