
 
 

 
 

Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. 
Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: 
„Traducerea acestei decizii a fost efectuată de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova”. 

 

Decizie tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental. 

Ea poate suferi modificări de formă. 

 
 

SECȚIUNEA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 52533/09 

Ludmila INDRICEAN 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secțiunea a doua), întrunită la 7 

septembrie 2021 într-un Comitet compus din: 

Carlo Ranzoni, Președinte, 

Valeriu Grițco, 

Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere cererea de mai sus, depusă la 16 septembrie 2009, 

      Având în vedere observațiile prezentate de către Guvernul reclamat și 

replica reclamantei la acestea, 

      După deliberare, decide următoarele: 

 
 

ÎN FAPT 

 
Reclamanta, dna Ludmila Indricean, este cetățeană a Republicii Moldova, 

care s-a născut în anul 1954 și locuiește în Chișinău. Ea a fost reprezentată în 

fața Curții de către dl A. Briceac, avocat în Chișinău. 

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

Agentul său la acel moment, dl L. Apostol. 

 

A. Circumstanțele cauzei 

 

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

după cum urmează. 



DECIZIA INDRICEAN v. REPUBLICA MOLDOVA 

2 

La 9 septembrie 2003 reclamanta a contractat un împrumut bancar, dar nu 

a putut să-l ramburseze. O altă persoană (A.) a fost de acord să ramburseze 

împrumutul către bancă și să devină creditorul reclamantei. Potrivit 

reclamantei, A. s-a oferit să semneze un contract prin care reclamanta îi va 

vinde lui apartamentul său, în calitate de garanție pentru rambursarea datoriei. 

A. a promis că nu va înregistra contractul la autoritățile locale și că îl va anula 

după rambursarea datoriei. Cu toate acestea, după semnarea contractului, A. 

a vândut imediat apartamentul unei alte persoane (L.). 

L. a inițiat proceduri judiciare pentru a obține posesia asupra 

apartamentului pe care îl cumpărase de la A. Reclamanta a depus o cerere 

reconvențională, solicitând anularea contractului de vânzare a 

apartamentului. Ea l-a împuternicit pe D. să o reprezinte în toate instanțele 

din Republica Moldova și să efectueze toate acțiunile necesare cu privire la 

cauză. 

La 28 octombrie 2008 Judecătoria Râșcani a adoptat o hotărâre în 

favoarea reclamantei și a declarat nule contractele de vânzare încheiate între 

reclamantă și A., și, respectiv, între A. și L. Această hotărâre a fost menținută 

de către Curtea de Apel Chișinău la 15 ianuarie 2009. Reclamanta nu a fost 

prezentă la nicio ședință de judecată, însă a fost reprezentată de către D. 

A. și L. au depus recurs. Potrivit reclamantei, ea nu a fost informată 

niciodată cu privire la recursul lor și, prin urmare, nu a putut răspunde la el 

în scris, în modul prevăzut de lege. În plus, ea nu ar fi primit nicio citație de 

a se prezenta la ședințele Curții Supreme de Justiție. 

Potrivit Guvernului, D. a participat la ședințele  Curții Supreme de Justiție 

din 6 și 20 mai 2009. În ambele cazuri ședințele au fost amânate și de fiecare 

dată reprezentanții părților au semnat citația pentru următoarea ședință. La 

ședința din 20 mai 2009, D. a semnat că fusese informat cu privire la data 

următoarei ședințe din 3 iunie 2009. 

La 3 iunie 2009 Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârile instanțelor 

inferioare și a adoptat o soluție nouă, acceptând solicitările lui A. și L., și 

respingând pretențiile reclamantei. Nici reclamanta, nici reprezentantul ei nu 

au fost prezenți. Avocații lui A. și L. au fost prezenți și s-au expus în cadrul 

ședinței. Cu referire la absența reclamantei, instanța a menționat că „ea fusese 

citată în conformitate cu legea”. 

 

PLÂNGERI 

 

Reclamanta s-a plâns că, prin casarea hotărârilor instanțelor inferioare în 

lipsa sa, Curtea Supremă de Justiție îi încălcase drepturile sale garantate de 

Articolul 6 § 1 din Convenție. 

De asemenea, ea s-a plâns că, în rezultatul deciziei Curții Supreme de 

Justiție, ea își pierduse apartamentul, contrar Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție. 
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ÎN DREPT 

 

A. Plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

 

Reclamanta a susținut că nu fusese reprezentată în fața Curții Supreme de 

Justiție și că nu fusese informată cu privire la recursul declarat de către partea 

adversă, pentru a putea răspunde la el. Ea încetase a fi reprezentată de către 

D. la 15 ianuarie 2009, atunci când Curtea de Apel a adoptat o hotărâre în 

favoarea ei, și nu a mai avut niciun contact cu el ulterior. Dacă ar fi știut că 

exista un recurs pendinte în fața Curții Supreme de Justiție, ea ar fi angajat un 

avocat licențiat, deoarece D. nu avea calificările necesare. Astfel, ea s-a aflat 

într-o poziție dezavantajoasă față de celelalte părți la proces, care fuseseră 

reprezentate de către avocați licențiați. În plus, ea nu intenționase să-i permită 

lui D. să o reprezinte în fața Curții Supreme de Justiție, ci doar în fața 

instanțelor de fond și de apel. 

Guvernul a susținut că reclamanta fusese reprezentată pe toată durata 

procedurilor de către D. Deoarece ea nu prezentase aceste informații Curții, 

Guvernul a solicitat respingerea cererii, ca fiind abuzivă în baza Articolului 

35 § 3 din Convenție. În orice caz, reclamanta i-a acordat autoritatea deplină 

lui D. să o reprezinte în toate instanțele, ceea ce implica și Curtea Supremă 

de Justiție. Prin urmare, interesele ei au fost reprezentate în mod 

corespunzător în fața instanței respective. 

Curtea consideră că, având în vedere considerentele de mai jos, ea nu 

trebuie să se pronunțe cu privire la presupusul caracter abuziv al eșecului 

reclamantei de a  o anunța cu privire la reprezentarea sa de către D. Ea reține 

că reclamanta i-a acordat lui D. împuternicirea de a o reprezenta în toate 

instanțele moldovenești. Curtea este de acord cu argumentul Guvernului, 

potrivit căruia nu există niciun motiv pentru a exclude Curtea Supremă de 

Justiție de pe lista instanțelor în care D. era împuternicit să o reprezinte. 

De asemenea, trebuie remarcat faptul că D. a reprezentat reclamanta pe 

tot parcursul procedurilor și că ea nu și-a exprimat niciodată bănuielile cu 

privire la capacitatea lui de a-i prezenta cauza, deși nu era un avocat licențiat. 

A fost alegerea ei să se bazeze mai degrabă pe ajutorul său, decât să angajeze 

un avocat licențiat. În plus, declarația ei, potrivit căreia ar fi angajat un avocat 

licențiat în cazul în care ar fi aflat despre recursul depus de către celelalte 

părți în fața Curții Supreme de Justiție implică faptul că ea avea mijloacele 

necesare pentru a angaja un avocat. Prin urmare, Curtea nu acceptă 

argumentul că reprezentarea sa de către D. în fața Curții Supreme de Justiție 

a pus-o într-o situație dezavantajoasă față de celelalte părți, din moment ce ea 

făcuse această alegere. 

Din moment ce D. a semnat citația pentru ședința din 3 iunie 2009 și, 

astfel, a fost informat despre data ședinței, se consideră că reclamanta a fost 

informată cu privire la ședința respectivă. 
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Cu referire la argumentul reclamantei, potrivit căruia ea încetase 

reprezentarea sa de către D. și pierduse contactul cu el după hotărârea Curții 

de Apel, Curtea notează că nu au fost prezentate probe în acest sens. În plus, 

ea consideră că a fost propria alegere a reclamantei să nu fie proactivă în 

apărarea intereselor sale (a se vedea, cu privire la obligația de diligență a 

părților în procedurile interne, Aleksandr Shevchenko v. Ucraina, nr. 8371/02, 

§ 27, 26 aprilie 2007; Ponomaryov v. Ucraina, nr. 3236/03, § 41, 3 aprilie 

2008 și O'Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd v. Irlanda, nr. 

44460/16, § 149, 7 iunie 2018). În cazul în care reclamanta nu mai era 

reprezentată de către D. sau nu îl putea contacta, ea l-ar fi putut înlocui cu 

ușurință. Având în vedere faptul că reclamanta ar fi încetat reprezentarea sa 

de către D. în ziua adoptării deciziei Curții de Apel, ea cunoștea despre 

hotărârea respectivă în ziua în care a fost pronunțată. În perioada relevantă, 

termenul pentru depunerea unui recurs era de 20 de zile, iar Curtea Supremă 

de Justiție a adoptat decizia sa după aproximativ cinci luni de la pronunțarea 

deciziei Curții de Apel. Astfel, reclamanta a avut suficient timp pentru a 

verifica la Curtea de Apel dacă fusese depus un recurs sau pentru a putea 

autoriza pe altcineva să o facă în numele ei. 

Deoarece reclamanta nu a notificat niciuna dintre instanțe cu privire la o 

modificare a reprezentării sale și având în vedere faptul că D. o reprezentase 

la două ședințe inițiale în fața Curții Supreme de Justiție, instanța respectivă 

nu a avut niciun motiv să verifice, ex officio, dacă ea continua să fie 

reprezentată de către D. 

Prin urmare, Curtea constată că reprezentantul reclamantei – și, prin 

urmare, reclamanta însăși – au fost citați în mod corespunzător pentru ședința 

din 3 iunie 2009. Absența reclamantei și a reprezentantului său de la acea 

ședință nu a împiedicat instanța să examineze cauza. 

Rezultă că această parte a cererii trebuie respinsă ca fiind vădit nefondată, 

în conformitate cu Articolul 35 § 3 (a) și 4 din Convenție. 

 

B. Plângerea în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

 

Cu referire la cealaltă plângere în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție, având în vedere toate materialele aflate în posesia sa și 

constatarea sa cu privire la plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, 

Curtea consideră că ea nu relevă nicio încălcare aparentă a drepturilor și a 

libertăților prevăzute în Convenție sau în Protocoalele sale. Rezultă că această 

parte a cererii trebuie respinsă ca fiind în mod vădit nefondată, în baza 

Articolului 35 § 3 (a) și 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Declară cererea inadmisibilă. 
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Întocmită în limba engleză și notificată în scris la 30 septembrie 2021. 

  

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni 

 Grefier adjunct Președinte 


