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În cauza Pietriș S.A. și Nastas 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, 

and Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 45379/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 5 

iunie 2013 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către 

Pietriș S.A., o societate înregistrată în Republica Moldova, și de către un 

cetățean moldovean, dl Iurie Nastas („reclamanții”); 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 15 decembrie 2020, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la refuzul instanțelor naționale de a examina cauza 

reclamanților, din cauza neachitării taxei de stat.  

CIRCUMSTANȚELE 

2. Primul reclamant (Pietriș S.A.) este o companie înregistrată în 

Republica Moldova. Cel de-al doilea reclamant (dl Nastas) s-a născut în anul 

1971 și locuiește în Vatra. Reclamanții au fost reprezentați de către dna I. 

Soțchi, avocat în Chișinău. 

3. Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl O. Rotari. 

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

în felul următor.  

5. La 29 iulie 2012 un canal privat de televiziune, Publika TV, a difuzat 

un material în care primul reclamant a fost acuzat de prezentarea unor 

declarații false în instanțele de judecată, în timp ce al doilea reclamant a fost 

acuzat de trafic de influență în privința instanțelor de judecată. La 30 iulie 

2012 un articol cu un conținut identic a fost publicat pe pagina web a 

canalului de televiziune. 

6. La 15 august 2012 reclamanții au solicitat Publika TV să retracteze 

informația publicată și să le achite compensații. La 20 septembrie 2012 ei au 

depus o cerere în judecată împotriva Publika TV. Reclamanții au explicat care 

părți ale materialului și ale articolului scris le considerau defăimătoare. 

Fiecare dintre ei au plătit câte 100 de lei moldovenești („MDL”) în calitate de 

taxă de stat. 
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7. La 28 septembrie 2012 Judecătoria Buiucani a refuzat să examineze 

cauza, constatând că reclamanții nu menționaseră expresiile specifice pe care 

le considerau defăimătoare. În plus, ei nu achitaseră taxa de stat în valoare de 

3% din valoarea compensațiilor solicitate. Instanța le-a acordat reclamanților 

un termen pentru remedierea deficiențelor. 

8. La 9 octombrie 2012 reclamanții au expediat instanței cererea lor de 

examinare a cauzei, repetând descrierea frazelor pe care ei le considerau 

defăimătoare. Ei au susținut că, din moment ce nu ceruseră compensații, ei 

nu trebuiau să plătească taxe de stat suplimentare. Cererea reclamanților a 

ajuns în instanță la 10 octombrie 2012. 

9. La 9 octombrie 2012 Judecătoria Buiucani a lăsat neexaminată cererea 

reclamanților, deoarece ei eșuaseră să se conformeze cu instrucțiunile 

instanței din 28 septembrie 2012. 

10. Reclamanții au declarat apel la 19 octombrie 2012. Ei au argumentat 

că primul reclamant recepționase mult prea târziu decizia instanței din 28 

septembrie 2012, iar cel de-al doilea reclamant nu o recepționase deloc. În 

plus, ei achitaseră taxa de stat și nu solicitaseră compensații, prin urmare, nu 

erau obligați să achite 3% din valoarea oricăror compensații. 

11. La 5 decembrie 2012 Curtea de Apel Chișinău a respins apelul 

reclamanților, ca fiind nefondat. Această decizie era definitivă. 

12. După comunicarea prezentei cereri Guvernului reclamat, Agentul 

guvernamental la Curte a solicitat redeschiderea procedurilor, constatarea 

expresă a încălcării Articolului 6 § 1 din Convenție în cazul reclamanților, 

casarea deciziilor din 28 septembrie și 5 decembrie 2012 în scopul remedierii 

încălcării și, dacă este cazul, oferirea satisfacției echitabile reclamanților, prin 

aplicarea directă a Articolului 41 din Convenție.    

13. La 28 martie 2018 Curtea Supremă de Justiție a casat cele două decizii 

menționate în paragraful precedent, a constatat încălcarea drepturilor 

reclamanților în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a trimis cauza spre 

examinare de către instanța de fond. Ea a constatat că instanțele inferioare 

solicitaseră în mod eronat reclamanților achitarea taxei de stat în valoare de 

3% din suma despăgubirilor solicitate, când, de fapt, reclamanții nu 

solicitaseră nicio compensație, bazându-se pe dreptul lor de a face aceasta 

ulterior. Cu referire la cererea de acordare a compensațiilor în baza 

Articolului 41 din Convenție, instanța a decis că era de competența Agentului 

guvernamental, cu acordul Guvernului, să negocieze cu reclamanții 

soluționarea pe cale amiabilă, instanța fiind prudentă să evite depășirea 

propriei sale competențe în aceste chestiuni.   

 

ÎN DREPT 

 
 PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 
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14. Reclamanții s-au plâns că refuzul examinării cererii lor de chemare în 

judecată a provocat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție, partea 

relevantă a căruia prevede următoarele: 

 „Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil ... de către 

o instanță ... care va hotărî asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter 

civil ...” 

 Admisibilitatea 

15. Guvernul a argumentat că, în urma adoptării hotărârii din 28 martie 

2018 (a se vedea paragraful 13 supra), reclamanții pierduseră statutul lor de 

victimă. În special, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut în mod expres 

încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție. În plus, ea a oferit o remediere, 

prin casarea deciziilor din 9 octombrie și 5 decembrie 2012, și prin 

transmiterea cauzei spre examinare de către instanța de fond. Astfel, 

reclamanții au fost restabiliți în situația lor inițială și au putut solicita în 

instanță retractarea informațiilor pe care ei le considerau defăimătoare. În 

final, Guvernul a susținut că recunoașterea încălcării dreptului reclamanților, 

împreună cu restabilirea lor în poziția inițială, constituia în sine o satisfacție 

echitabilă suficientă. 

16. Reclamanții au susținut că, în pofida unei solicitări exprese de 

acordare de către Curtea Supremă de Justiție a compensației pentru încălcarea 

drepturilor reclamanților, o asemenea compensație nu a fost acordată. Ei s-au 

referit la jurisprudența Curții, conform căreia chestiunea privind pierderea 

statutului de victimă al unui reclamant poate depinde de valoarea 

compensației acordate. Reclamanții au adăugat că, în urma refuzului 

accesului lor la justiție, ei nu au avut posibilitatea să-și apere demnitatea și au 

trebuit să suporte ani la rând „critici publice și prejudecăți”. Prejudiciul cauzat 

nu putea fi remediat doar prin redeschiderea procedurii. 

17. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui reclamant 

nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi pe acesta de statutul său de 

„victimă” a încălcării unui drept din Convenție, cu excepția cazului în care 

autoritățile naționale au conștientizat, în mod expres sau în substanță, 

încălcarea Convenției, iar ulterior au acordat despăgubiri pentru aceasta (a se 

vedea, inter alia, Scordino v. Italia (nr.1) [MC], nr. 36813/97, § 180, CEDO 

2006-V, cu referințele ulterioare). 

18. În prezenta cauză, Curtea notează constatarea expresă de către Curtea 

Supremă de Justiție a încălcării drepturilor reclamanților garantate de 

Articolul 6 § 1 din Convenție. Cu privire la remedierea acordată, ea notează 

că drepturile procesuale ale reclamanților au fost restabilite, iar cauza lor a 

fost trimisă spre examinare de către instanța de fond. 

19. Reclamanții au notat că lor nu li se oferiseră compensații, în timp ce 

Guvernul a argumentat că simpla constatare a încălcării și restabilirea poziției 

procesuale a constituit o satisfacție echitabilă suficientă. 
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20. Curtea reiterează că ea a considerat, în general, că remedierea care 

trebuie acordată unui reclamant pentru a compensa o încălcare a Convenției 

la nivel național depinde de toate circumstanțele cauzei, fiind luată în 

considerare, în special, natura încălcării constatate a Convenției (a se vedea 

Tempel v. Cehia, nr. 44151/12, § 77, 25 iunie 2020). În prezenta cauză, Curtea 

consideră că, în timp ce poziția procesuală a reclamanților a fost restabilită, o 

mare parte a motivului continuării procedurii inițiale s-a pierdut. Aceasta se 

datorează faptului că informația este un „produs perisabil” (a se vedea 

Observer și Guardian v. Regatul Unit, 26 noiembrie 1991, § 60, Seria A nr. 

2016 și OOO Flavus și alții v. Rusia, nr. 12468/15 și alte 2, § 39, 23 iunie 

2020). Prin refuzul de a examina cererea de chemare în judecată, instanțele 

au lipsit reclamanții de oportunitatea de a demonstra că ei fuseseră defăimați, 

împiedicându-i să obțină o retractare în timp util, de către canalul de 

televiziune pârât, a declarațiilor relevante. Indiferent dacă acțiunea în instanță 

a acestora avea șanse de succes sau nu, refuzul de a o examina presupunea că 

ei nu puteau obține retragerea pretinselor declarații defăimătoare imediat 

după evenimentele respective. Chiar dacă instanțele ar constata în prezent, în 

cadrul procedurilor redeschise, că declarațiile făcute de către Publika TV 

fuseseră defăimătoare și ar obliga-o pe aceasta să publice o dezmințire, o 

asemenea retractare nu ar face prea mult pentru remedierea daunelor pretins 

cauzate reclamanților în anul 2012. 

21. În aceste circumstanțe specifice, Curtea consideră că faptul constatării 

de către instanțele naționale a încălcării Articolului 6 § 1 și restabilirea 

poziției procedurale inițiale a reclamanților sunt insuficiente pentru a remedia 

încălcarea drepturilor sale, în lipsa acordării unei compensații. 

Prin urmare, obiecția Guvernului cu privire la pierderea statutului de 

victimă trebuie respinsă. 

22. Curtea notează că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă pentru motivele enumerate la Articolul 35 din Convenție. Prin 

urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

 

 În fond 

 

23. Reclamanții au argumentat că dreptul lor de acces la justiție fusese 

încălcat. 

24. Guvernul nu a făcut niciun comentariu cu privire la fondul cererii. 

25. Curtea notează că, revizuind deciziile din 9 octombrie și 5 decembrie 

2012, Curtea Supremă de Justiție a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 

din Convenție, având în vedere faptul că reclamanților li se solicitase să achite 

taxe de stat pe care, potrivit legii, nu erau obligați să le achite (a se vedea 

paragraful 13 supra). 

26. Curtea nu are niciun motiv de a nu fi de acord cu analiza respectivă a 

Curții Supreme de Justiție. 
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27. În cauzele în care instanțele naționale constată o încălcare a 

drepturilor reclamanților, singura întrebare rămasă este, de obicei, dacă 

remediul oferit la nivel național este suficient pentru a lipsi reclamantul de 

statutul său de victimă (a se vedea, mutatis mutandis, Ciorap v. Republica 

Moldova (nr. 4), nr. 14092/06, §§ 50-54, 8 iulie 2014). Totuși, în prezenta 

cauză s-a stabilit deja că remediul oferit prin hotărârea Curții Supreme de 

Justiție din 28 martie 2018 nu a fost suficient pentru a lipsi reclamanții de 

statutul lor de victimă. 

28. Prin urmare, Curtea constată că în prezenta cauză a avut loc o 

încălcare a Articolului 6 § 1. 

 

 APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

29. Articolul 41 din Convenție prevede: 

„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.” 

 

 Prejudiciul moral 

 

30. Reclamanții au pretins 1000 de euro (EUR) fiecare pentru prejudiciul 

moral. Ei s-au referit la prejudiciul provocat acestora, nefiind în stare să-și 

apere demnitatea lor. 

31. Guvernul a considerat că suma solicitată era excesivă și neîntemeiată. 

32. Având în vedere materialele cauzei, Curtea acceptă integral pretenția 

reclamanților, plus orice taxă care ar putea fi percepută. 

 

 Costuri și cheltuieli 

 

33. Reclamanții au pretins 3000 de euro pentru costuri și cheltuieli. Ei s-

au bazat pe un contract încheiat cu avocatul lor, precum și pe o listă a orelor 

lucrate la această cauză, plus o chitanță care confirma plata efectuată. 

34. Guvernul a considerat că suma pretinsă era excesivă. 

35. Având în vedere materialele aflate în posesia sa, Curtea oferă 

reclamanților, în comun, 1500 de euro pentru costuri și cheltuieli, plus orice 

taxă care ar putea fi percepută. 

36. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să se bazeze 

pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către Banca 

Centrală Europeană, la care trebuie să se adauge trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă;  
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2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului  6 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care trebuie convertite în lei moldovenești la 

rata aplicabilă la data efectuării transferului:  

(i) câte EUR 1000 (una mie de euro) fiecăruia, plus orice taxă care 

poate fi percepută, pentru prejudiciul moral;  

(ii) EUR 1500 (una mie cinci sute de euro) în comun, plus orice taxă 

care poate fi percepută reclamanților, pentru costuri și cheltuieli;  

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

hotărârii, va 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; 

4. Respinge restul pretenției reclamanților cu privire la satisfacția echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 19 ianuarie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

 Hasan Bakırcı   Branko Lubarda 

    Grefier adjunct Președinte 

 


