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În cauza Prutean v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 5707/15) versus Republica Moldova, depusă la Curte în baza 

Articolului 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale („Convenția”) de către un cetățean moldovean, dl 

Lilian Prutean („reclamantul”) la 14 ianuarie 2015; 

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

plângerea cu privire la Articolul 6 § 1 și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 7 septembrie 2021,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la anularea de către Curtea Supremă de Justiție a două 

hotărâri în favoarea reclamantului, care au fost adoptate în procedură civilă 

de către două instanțe inferioare. Curtea Supremă de Justiție a examinat 

recursul fără participarea părților, dând o nouă interpretare circumstanțelor și 

legislației aplicabile cauzei.  

 

CIRCUMSTANȚELE 

 
2.  Reclamantul s-a născut în anul 1975 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl V. Pelin, 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 

după cum urmează.  
5.  În anul 2012 reclamantul a inițiat o acțiune civilă împotriva fostului său 

partener de afaceri, care vânduse un apartament al reclamantului, în lipsa 

împuternicirilor în acest sens.  

6. La 7 noiembrie 2013 Judecătoria Buiucani a admis acțiunea 

reclamantului și a anulat tranzacția de vânzare-cumpărare a apartamentului 

reclamantului. Curtea de Apel Chișinău a menținut hotărârea primei instanțe 

la 25 martie 2014. 

7.  La 17 septembrie 2014 Curtea Supremă de Justiție a admis o cerere de 

recurs depusă de către pârâți și a casat hotărârile instanțelor inferioare. 
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Totodată, instanța supremă a reexaminat cauza în calitate de instanță de fond, 

însă fără a desfășura o ședință publică și fără a invita părțile, și, după ce a dat 

o nouă interpretare circumstanțelor cauzei și declarațiilor martorilor, a respins 

acțiunea reclamantului.  

8. După comunicarea prezentei cauze, Agentul guvernamental a inițiat o 

procedură de revizuire în fața Curții Supreme de Justiție, solicitând anularea 

deciziei din 17 septembrie 2014. 

9. La 30 octombrie 2019 Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de 

revizuire, a casat propria sa hotărâre din 17 septembrie 2019 și a dispus 

reexaminarea cauzei. De asemenea, ea a constatat că procedura anterioară din 

fața ei, care a condus la adoptarea deciziei sale din 17 septembrie 2014, fusese 

inechitabilă și a constatat că, din acest motiv, avusese loc o încălcare a 

drepturilor reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Curtea Supremă de Justiție nu a acordat nicio 

despăgubire reclamantului pentru încălcarea drepturilor sale. 

10. În prezent, procedurile redeschise sunt pendinte în fața instanțelor 

naționale. Totodată, în cadrul unei cauze penale, partenerul de afaceri al 

reclamantului, care înstrăinase apartamentul său în anul 2012, a fost 

recunoscut vinovat pentru escrocherie și condamnat la pedeapsa cu 

închisoare.  

 

 CADRUL LEGAL RELEVANT 
  
11. Prevederile relevante din Codul de procedură civilă, în vigoare la acea 

dată, au următorul conținut:  

          „Articolul 26. Contradictorialitatea şi egalitatea părţilor în drepturile 

procedurale  

(1) Procesele civile se desfăşoară pe principiul contradictorialităţii şi egalităţii părţilor 

în drepturile procedurale... 

... 

(3) Instanţa care judecă cauza îşi păstrează imparţialitatea şi obiectivitatea, creează 

condiţii pentru exercitarea drepturilor participanţilor la proces, pentru cercetarea 

obiectivă a circumstanţelor reale ale cauzei... 

Articolul 444. Procedura de judecare a recursului 

Recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces. Completul din cinci 

judecători decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a 

reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate 

invocate în cererea de recurs.” 
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ÎN DREPT 

I. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN 

CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA 

CONVENȚIE 

12. Reclamantul s-a plâns că procesul în fața Curții Supreme de Justiție, 

care s-a finalizat cu decizia din 17 septembrie 2014, nu fusese echitabil. El a 

invocat Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr. 1, care 

prevăd următoarele: 

                                       Articolul 6 (dreptul la un proces echitabil)  
 

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

de către o  instanță (...) care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale 

cu caracter civil (...)”  

 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 (protecția proprietății)  
 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu 

poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile 

prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional. 

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le 

consideră necesare reglementării folosirii bunurilor conform interesului general sau 

pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor.” 

A. Admisibilitatea 

13. Guvernul a susținut că chestiunea fusese soluționată ca urmare a 

recunoașterii de către Curtea Supremă de Justiție a încălcării drepturilor 

reclamantului în baza Articolului 6 § 1 și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție și că, astfel, reclamantul și-a pierdut statutul său de victimă. Prin 

urmare, Guvernul a solicitat Curții să scoată cererea de pe rol. 

14.  Reclamantul nu a fost de acord și a susținut că el nu și-a pierdut statutul 

său de victimă.  

15. Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă pentru un 

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

victimă, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au recunoscut, fie în 

mod expres, fie în substanță, iar ulterior au acordat despăgubiri pentru 

încălcarea Convenției (a se vedea Amuur v. Franța, 25 iunie 1996, § 36, 

Rapoarte de hotărâri și decizii 1996-III). 

16. Este adevărat că, în prezenta cauză, Curtea Supremă de Justiție a casat 

decizia din 17 septembrie 2014 și a recunoscut încălcarea drepturilor 

reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Cu toate acestea, ea nu a acordat reclamantului 

niciun fel de despăgubiri. Prin urmare, Curtea respinge obiecția Guvernului. 
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17.  În continuare, Curtea notează că plângerile nu sunt în mod vădit 

nefondate, în sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție. Niciun alt motiv 

pentru a le declara inadmisibile nu a fost constatat. Prin urmare, ele trebuie 

declarate admisibile. 

B. Fondul 

18.  Reclamantul a invocat că procedura din fața Curții Supreme nu fusese 

echitabilă, deoarece instanța respectivă nu invitase părțile să participe la 

proces și nu organizase o ședință publică, în același timp acționând în calitate 

de instanță de fond și examinând din nou fondul cauzei.  

    19. Guvernul și-a reiterat poziția potrivit căreia reclamantul își pierduse 

statutul său de victimă ca urmare a adoptării, de către Curtea Supremă de 

Justiție, a hotărârii din 30 octombrie 2019 și a recunoașterii prin aceasta a 

încălcării drepturilor reclamantului garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție 

și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

20. Curtea constată că Guvernul este de acord că drepturile reclamantului 

în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție au fost încălcate. Această recunoaștere este bazată pe 

constatarea încălcărilor de către Curtea Supremă de Justiție. Având în vedere 

propria sa jurisprudență (a se vedea, în special, Covalenco v. Republica 

Moldova, nr. 72164/14, 16 iunie 2020), Curtea nu vede niciun motiv pentru a 

devia de la concluzia Curții Supreme de Justiție și nu consideră necesară 

reexaminarea fondului plângerilor respective. 

21. Având în vedere eșecul Curții Supreme de a acorda despăgubiri 

reclamantului, Curtea constată că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

22.  Articolul 41 din Convenție prevede:  

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

dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare incompletă 

a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparație 

echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

23. Reclamantul a pretins 142330 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material. El a invocat că suma respectivă reprezenta valoarea apartamentului 

litigios, inclusiv dobânzile pierdute. De asemenea, reclamantul a pretins 3500 

EUR pentru prejudiciul moral. 

24. Guvernul a obiectat, argumentând că sumele pretinse erau excesive.  
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25. Curtea notează că procedurile redeschise sunt încă pendinte în fața 

instanțelor naționale. Prin urmare, ea respinge pretenția reclamantului pentru 

prejudiciul material. Totuși, Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi 

suferit un anumit grad de stres și frustrare, în urma încălcării drepturilor sale. 

Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă reclamantului întreaga sumă 

solicitată pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

26. Reclamantul a pretins și 1500 EUR pentru costurile și cheltuielile 

suportate în cadrul procedurii în fața Curții.  

27.  Guvernul a obiectat, argumentând că suma pretinsă era excesivă. 

28.  Ținând cont de circumstanțele cauzei și de documentele prezentate de 

către reclamant, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantului întreaga 

sumă pretinsă pentru costuri și cheltuieli.  

C. Dobânda de întârziere 

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

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului următoarele 

sume, care trebuie convertite în moneda Statului reclamat la rata de 

schimb aplicabilă la data achitării:  

(i) 3500 EUR (trei mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 1500 EUR (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută reclamantului, pentru costuri și cheltuieli; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

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

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

4. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă. 
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Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 28 septembrie 2021, 

în baza Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

 Hasan Bakırcı  Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 

 

 


