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În cauza Titan Total Group S.R.L. v. Republica Moldova 

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

Cameră compusă din : 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Grițco, 

 Egidijus Kūris, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 61458/08) versus Republica Moldova, prin care o societate 

fondată în baza legislației române, Titan Total Group S.R.L. (în continuare 

„societatea reclamantă”), a sesizat Curtea în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(în continuare „Convenția”) la 10 decembrie 2008, 

decizia de a notifica Guvernul Republicii Moldova (în continuare 

„Guvernul”) cu privire la această cerere, 

decizia Guvernului României de a nu se prevala de dreptul său de a 

interveni în procedură, în baza Articolului 36 § 1 din Convenție, 

observațiile părților, 

Deliberând la 15 iunie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată: 

Introducere 

1. Cauza se referă în principal la neexecutarea unei creanțe deținută de 

către societatea reclamantă față de o întreprindere de stat. În contextul 

remediului compensatoriu instituit la nivel național, societatea reclamantă 

nu a obținut constatarea unei încălcări cu privire la depășirea termenului 

rezonabil. În fața Curții, ea s-a plâns de perioada totală de neexecutare, fără 

a fi depus în mod repetat acțiuni în despăgubire pentru perioada ulterioară 

celei examinate de instanțele naționale, considerând remediul intern 

ineficient. 

ÎN FAPT 

2. Societatea reclamantă, Titan Total Group S.R.L., este o societate cu 

răspundere limitată înregistrată în România, cu sediul la București. Ea a fost 

reprezentată în fața Curții de către dl A. Chiriac, avocat în Strasbourg. 

3. Guvernul a fost reprezentat în mod succesiv de către agenții săi, dl V. 

Grosu, dl L. Apostol și dl O. Rotari. 
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A. Circumstanțele cauzei 

4. Faptele cauzei, în modul prezentat de părți, pot fi rezumate după cum 

urmează. 

1. Contextul cauzei 

5. Moldtranselectro („M.”) este o întreprindere de stat fondată de 

Ministerul Industriei și Energiei al Republicii Moldova, responsabilă de 

exploatarea rețelei naționale de electricitate. 

6. Pe parcursul anului 1999, M. a achiziționat energie electrică de la 

Compania Națională de Electricitate din România, Conel, succedată de 

întreprinderea de stat Termoelectrica („T.”). M. a acumulat astfel o datorie 

de aproximativ 33 milioane de dolari SUA (USD). 

7. La 16 iunie 2000 Guvernul României a adoptat Ordonanța de urgență 

nr. 79/2000, pentru a compensa datoria companiei M. față de T. Aparent, nu 

a fost întreprinsă vreo măsură pentru punerea în aplicare a acestei 

ordonanțe. 

8. Ținând cont de eșecul companiei M. de a-și onora obligațiile de plată, 

T. a sesizat Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la București, care, 

la 23 martie 2004, a obligat-o pe M. să achite suma de 34.315.734 USD 

drept restanțe de plată. La 1 noiembrie 2005, Curtea de apel economică i-a 

eliberat companiei T. un titlu executoriu cu privire la această sentință 

arbitrală. 

9. La 24 aprilie 2007 T. a prezentat titlul executoriu la oficiul de 

executare pentru încasarea sumei menționate mai sus. Executorul 

judecătoresc a constatat că conturile societății debitoare fuseseră blocate la 

cererea mai multor autorități și că era imposibil să execute titlul. 

2. Implicarea societății reclamante 

10. În martie 2008, directorul societății reclamante i-a făcut o ofertă 

scrisă conducerii T. de a răscumpăra o parte din creanța sa față de M. 

11. La 1 aprilie 2008 T. și compania reclamantă au încheiat un acord de 

cesiune a unei părți de 15 milioane USD din creanța menționată. În 

conformitate cu termenii acestui acord, societatea reclamantă, în schimb, 

urma să furnizeze companiei T. combustibil și echipament tehnic pentru o 

perioadă de doi ani. 

12. Printr-o încheiere din 3 noiembrie 2008, Judecătoria Economică de 

Circumscripție Chișinău („Judecătoria Chișinău”) a recunoscut dreptul la 

substituirea companiei T. de către societatea reclamantă în calitate de 

creditor a 15 milioane USD. Compania M. nu a participat la dezbaterile 

judiciare. 

13. La 6 noiembrie 2008 societatea reclamantă a declarat că expediase 

această hotărâre în adresa companiei M. prin scrisoare recomandată. 
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14. La 24 noiembrie 2008 societatea reclamantă a prezentat oficiului de 

executare titlul executoriu eliberat de Judecătoria Chișinău. Executorul 

judecătoresc a constatat că executarea acestuia era imposibilă. 

15. La 8 decembrie 2008 compania M. a depus un recurs. Ea a susținut că 

nu cunoscuse de adoptarea încheierii menționate supra până la 28 noiembrie 

2008 și că scrisoarea expediată de reprezentantul societății reclamante nu 

conținea nicio încheiere, ci doar o broșură a propriului său cabinet de 

avocați. 

16. Fiind sesizată cu acel recurs, Curtea de apel a stabilit o ședință pentru 

12 ianuarie 2009. 

17. În ziua ședinței, prin intermediul unei telegrame, avocatul societății 

reclamante a solicitat amânarea ședinței, deoarece nu ar fi fost informat cu 

suficient timp în prealabil și că se afla în străinătate. 

18. La 12 ianuarie 2009 Curtea de apel a respins această cerere, a admis 

recursul companiei M. și a dispus reexaminarea cauzei de către prima 

instanță. 

19. La 22 iunie 2010, după examinarea cauzei, Judecătoria Chișinău a 

admis din nou cererea societății reclamante. 

20. La 17 decembrie 2010 Curtea de Apel a menținut această nouă 

încheiere. Deoarece această decizie nu putea fi atacată cu recurs, ea era deci 

definitivă. 

21. La 24 decembrie 2010 societatea reclamantă și-a prezentat din nou 

titlul executoriu la oficiul de executare. 

22. În ianuarie 2011, M. i-a propus societății reclamante să-i cedeze în 

mod amiabil anumite proprietăți, estimate la prețul de aproximativ 3 

milioane USD. Societatea reclamantă a refuzat propunerea. 

23. La 25 ianuarie 2011 executorul judecătoresc a restituit societății 

reclamante titlul executoriu, reconfirmând că toate conturile companiei M. 

erau blocate la cererea mai multor autorități. 

24. Alte proceduri de executare inițiate în 2013 și 2014 au avut aceeași 

soartă. 

25. Până în prezent, respectivul titlu executoriu rămâne neexecutat. 

3. Acțiunea societății reclamante împotriva statului în baza Legii nr. 

87/2011 

26. La 18 noiembrie 2011, în baza Legii nr. 87/2011, societatea 

reclamantă a inițiat o acțiune împotriva Statului Republicii Moldova în 

vederea despăgubirii pentru neexecutarea deciziilor menționate supra din 1 

noiembrie 2005, 3 noiembrie 2008 și 22 iunie 2010 (paragrafele 8 în fine, 12 

și 19 supra). 

27. Prin hotărârea din 24 februarie 2012, instanța de fond a admis parțial 

acțiunea. 

28. Ambele părți au depus apel. 
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29. Printr-o decizie din 30 mai 2013, instanța de apel a casat hotărârea 

primei instanțe și a respins cererea societății reclamante ca nefondată. Ea a 

considerat că termenul de neexecutare care trebuia luat în considerare se 

referea la perioada dintre 24 decembrie 2010, data prezentării titlului 

executoriu de către societatea reclamantă (paragraful 21 de mai sus), și 18 

noiembrie 2011, data depunerii acțiunii în despăgubire. 

30. Instanța de apel a considerat că valoarea creanței revendicate de 

societatea reclamantă este substanțială și că o întârziere de unsprezece luni a 

plății nu poate fi considerată nerezonabilă, fără a aduce atingere obligației 

pârâtului de a plăti datoria în timp util. În plus, instanța de apel a observat că 

societatea reclamantă a refuzat propunerea debitorului de a-i transfera 

bunuri materiale în calitate de rambursare parțială (paragraful 22 de mai 

sus), ceea ce ar putea fi interpretat ca o manifestare a lipsei de interes a 

societății reclamante pentru recuperarea creanței sale. 

31. La 25 iulie 2013 societatea reclamantă a depus recurs. 

32. Printr-o încheiere definitivă din 9 octombrie 2013, Curtea Supremă 

de Justiție a declarat recursul inadmisibil. 

4. Litigiul cu privire la rezilierea contractului de cesiune a creanței 

33. La 29 martie 2011 T. a dat în judecată societatea reclamantă, 

solicitând rezilierea contractului de cesiune din 1 aprilie 2008 din cauza 

presupusei încălcări a obligațiilor sale contractuale. 

34. La 18 noiembrie 2013, Tribunalul București a respins acțiunea 

companiei T., care a sesizat Curtea de Apel București. 

35. În februarie 2016, Înalta Curte a suspendat examinarea recursului 

companiei T., deoarece, între timp, societatea reclamantă însăși a făcut 

obiectul procedurii de lichidare; prin urmare, orice litigiu cu privire la orice 

creanță legată de societatea reclamantă trebuia să fie examinat în contextul 

procedurii de lichidare a acesteia. 

36. La o dată nespecificată, T. a încercat să se înregistreze în lista 

creditorilor societății reclamante, deoarece eventuala anulare a contractului 

de cesiune în litigiu i-ar fi dat statut de creditor de 15 milioane USD. 

37. Printr-o decizie definitivă din 8 noiembrie 2016, Curtea de Apel 

București a exclus pretinsa creanță a companiei T., care nu era nici sigură, 

nici exigibilă. 

38. Procedura de lichidare a societății reclamante este încă pendinte. 

CADRUL JURIDIC RELEVANT 

39. Articolul 1 din Ordonanța de urgență nr. 79, adoptată de către 

Guvernul României la 16 iunie 2000, prevedea următoarele: 
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Articolul 1. 

„Obligațiile de plată ale „Conel” către Stat (...) se sting parțial în limita (...) unei 

sume de 31.928.450 USD (...) prin cesiunea către stat a creanței companiei C. 

decurgând din contractul cu M. – Republica Moldova.” 

40. Dispozițiile Codului de procedură civilă din 30 mai 2003, în vigoare 

la data săvârșirii faptelor, relevante pentru prezenta cauză, sunt rezumate în 

hotărârea Grăjdianu și alții v. Republica Moldova (nr. 10790/11 și altele, § 

8, 7 ianuarie 2020). 

41. Pasajul relevant din Codul de executare din 24 decembrie 2004, în 

vigoare la data faptelor, prevedea următoarele: 

Articolul 47. Succesiunea drepturilor în cadrul procedurilor de executare 

„ 1. În cazul ieşirii uneia dintre părţi din procedura de executare (decesul persoanei 

fizice, dizolvarea persoanei juridice sau reorganizarea ei, cesiunea creanţei, preluarea 

datoriei), instanţa de judecată examinează cererea privind înlocuirea acestei părţi cu 

succesorul ei în drepturi în conformitate cu art.70 din Codul de procedură civilă. 

(...) ” 

42. Prevederile remediului intern introdus prin Legea nr. 87 sunt 

explicate în hotărârile Botezatu v. Republica Moldova, (nr. 17899/08, § 12, 

14 aprilie 2015) și Cristea v. Republica Moldova (nr. 35098/12, § 21, 12 

februarie 2019). 

43. Dispozițiile de reglementare introduse la momentul adoptării 

respectivei Legi nr. 87 includea modificări ale Codului de procedură civilă 

pentru a reduce numărul nivelelor jurisdicționale în cauzele bazate pe legea 

menționată, de la trei la două, excluzând astfel apelul ordinar. În martie 

2012 această dispoziție a fost anulată, reintroducându-se apelul. 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA LOCUS STANDI AL SOCIETĂȚII RECLAMANTE 

44. Curtea observă din oficiu că ea a fost sesizată de către societatea 

reclamantă la 10 decembrie 2008. Din dosar reiese că aceasta a făcut 

obiectul unei proceduri de lichidare la o dată nespecificată între noiembrie 

2013 și februarie 2016 (paragrafele 34 și 35 supra), în timp ce procedura în 

fața Curții se afla într-un stadiu avansat. Într-adevăr, în urma procedurii de 

lichidare, anume lichidatorul trebuia să se ocupe de reprezentarea 

reclamantei, în mod legal. Cu toate acestea, Curtea trebuie să constate că 

acesta nu și-a exprimat niciodată dorința de a-l substitui pe dl Chiriac. În 

lipsa unei astfel de cereri sau a oricărei obiecții din partea Guvernului cu 

privire la continuarea cauzei, Curtea nu a fost împiedicată să continue 

examinarea. 

Prin urmare, Curtea este convinsă că locus standi al societății reclamante 

în procedura anterioară a rămas valabil până la adoptarea prezentei hotărâri 
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(a se vedea, mutatis mutandis, Metalco Bt. v. Ungaria (revizuire), nr. 

34976/05, §§ 13 și 14, 26 iunie 2012). 

II. CU PRIVIRE LA ANUMITE EXCEPȚII GENERALE RIDICATE DE 

GUVERN 

A. Caracterul abuziv al cererii 

45. În observațiile sale suplimentare, Guvernul susține că cererea trebuie 

respinsă ca fiind abuzivă, în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. El 

susține că societatea reclamantă a ignorat cu bună-știință adoptarea de către 

Guvernul român a Ordonanței de urgență nr. 79/2000 (paragraful 7 de mai 

sus), care anulase creanța deținută de T. față de M. Prin urmare, societatea 

reclamantă nu ar fi adus la cunoștința Curții un element crucial care i-ar fi 

permis să considere creanța societății reclamante față de M. caducă.  

46. La rândul său, societatea reclamantă consideră că ordonanța nr. 

79/2000 nu are nicio relevanță în prezenta cauză.  

47. Curtea amintește că, în baza Articolului 35 § 3 (a), o cerere poate fi 

declarată abuzivă, în special, dacă se bazează în mod deliberat pe fapte 

eronate (a se vedea, printre multe altele, Akdivar și alții v. Turcia, 16 

septembrie 1996, §§ 53-54, Culegeri de hotărâri și decizii 1996‑IV și 

Řehàk v. Republica Cehă (dec.), nr. 67208/01, 18 mai 2004). 

48. O informație incompletă și, prin urmare, înșelătoare poate fi 

considerată, de asemenea, un abuz al dreptului de a depune o cerere 

individuală, în special atunci când se referă la esența cauzei, iar reclamantul 

nu explică în mod adecvat de ce nu a dezvăluit informațiile relevante 

(Hüttner v. Germania (dec.), nr. 3130/04, 9 iunie 2006, Predescu v. 

România, nr. 21447/03, §§ 25-26, 2 decembrie 2008). Cu toate acestea, 

chiar și în astfel de cazuri, intenția persoanei interesate de a induce Curtea în 

eroare trebuie să fie stabilită întotdeauna cu suficientă certitudine (Gross v. 

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

49. Ținând cont de jurisprudența menționată mai sus, este în primul rând 

de competența Curții să examineze dacă informațiile care nu au fost 

comunicate de societatea reclamantă au avut o evidentă importanță 

semnificativă pentru examinarea prezentei cereri. 

50. Curtea notează că ordonanța de urgență nr. 79/2000 prevede anularea 

creanței deținute de T. față de M. printr-o subrogare a Guvernului României. 

Cu toate acestea, nu există dovezi care să concluzioneze că această măsură a 

jucat vreun rol în relația dintre părțile implicate. Atunci când litigiul dintre 

T. și M. a fost adus în fața unei instanțe internaționale de arbitraj, T. s-a 

prevalat de calitatea sa de titular al creanței și a câștigat cauza, precum și 

obținând un exequatur în Republica Moldova în favoarea sa (paragraful 8 de 

mai sus). În consecință, hotărârile judecătorești adoptate în prezenta cauză 

au făcut ca dispozițiile ordonanței în litigiu să fie inoperante, dacă nu chiar 
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lipsite de orice consecință cu privire la plângerile invocate de societatea 

reclamantă. 

51. Astfel, obiecția Guvernului cu privire la caracterul abuziv al cererii 

trebuie respinsă. 

B. Caracterul prematur al cererii 

52. De asemenea în observațiile sale suplimentare, Guvernul susține că ar 

exista o procedură pendinte în fața instanțelor române cu privire la 

validitatea contractului de cesiune a creanței dintre T. și societatea 

reclamantă și că ar fi esențial să se aștepte rezultatul acestei proceduri. În 

substanță, Guvernul invocă caracterul prematur al cererii. 

53. Societatea reclamantă susține că actualmente nu ar exista o astfel de 

procedură de natură să pună sub semnul întrebării validitatea cererii sale. 

54. În lipsa unor clarificări suplimentare, Curtea consideră că argumentul 

Guvernului nu s-ar referi decât la procedura de lichidare judiciară a 

societății reclamante, id est cea care, potrivit informațiilor de care dispune, 

este singura încă pendinte în fața instanțelor române. 

55. Cu toate acestea, trebuie observat că această procedură nu afectează 

în mod direct plângerile pentru care a fost sesizată Curtea și care vizează 

doar executarea unei creanțe, a cărei existență a fost confirmată de instanțele 

moldovene printr-o decizie definitivă din 17 decembrie 2010 (paragraful 20 

de mai sus). 

56. Rezultă că prezenta cerere nu este prematură și că excepția 

Guvernului trebuie respinsă. 

57. Acestea fiind menționate de la bun început, Curtea trebuie acum să se 

pronunțe cu privire la fiecare dintre plângerile societății reclamante. 

III. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 6 § 

1 ȘI 13 DIN CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN 

PROTOCOLUL NR. 1 

58. Societatea reclamantă se plânge de neexecutarea hotărârilor 

judecătorești definitive în favoarea sa din 1 noiembrie 2005, 3 noiembrie 

2008 și 22 iunie 2010. În acest sens, ea se plânge de lipsa unui remediu 

eficient în sensul Articolului 13 din Convenție pentru a-și valorifica 

drepturile garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și de 

încălcarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Pasajele acestor 

dispoziții, relevante pentru prezenta cauză, prevăd următoarele: 

Articolul 6. 

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

instanță (...) care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu 

caracter civil (...)”  
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Articolul 13. 

„Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea proprietății sale. 

Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, cu excepția motivelor de utilitate publică 

și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. 

(...) ” 

A. Cu privire la admisibilitate 

59. Guvernul invocă lipsa statutului de victimă al societății reclamante cu 

privire la neexecutarea hotărârii pronunțate în favoarea companiei T. la 1 

noiembrie 2005, deoarece ea nu a fost niciodată parte la această procedură. 

60. În acest sens, societatea reclamantă invocă prevederile Codului de 

procedură civilă și ale Codului de executare, în baza cărora ar avea dreptul 

să acționeze în calitate de succesor în drept al companiei T. 

61. Curtea observă că societatea reclamantă își întemeiază statutul de 

victimă pe prevederile dreptului intern care i-au permis să succeadă 

compania T. în procedurile de executare (paragraful 41 de mai sus). Prin 

urmare, Curtea trebuie să analizeze dacă acest lucru este suficient pentru ca 

societatea reclamantă să fie considerată „victimă” în sensul Articolului 34 

din Convenție. 

62. Curtea amintește că, în cauzele în care persoanele s-au constituit părți 

în procedura internă în calitate de moștenitori, ele au putut să se plângă de 

deficiențele aferente acestora (a se vedea, e.g., Scordino v. Italia (nr. 1) 

[MC], nr. 36813/97, § 220, CEDO 2006-V). Cu toate acestea, atunci când o 

persoană intervine într-o anumită procedură prin răscumpărarea unei 

creanțe, Curtea trebuie să verifice existența unui interes legitim care ar 

constata că neexecutarea deciziei pronunțate în favoarea societății cedente a 

creanței a avut loc cu încălcarea dreptului său la un proces echitabil și a 

dreptului la respectarea bunurilor sale (a se vedea Rousatommet v. Rusia (nr. 

2), (dec.) nr. 12064/04, 27 noiembrie 2008, Tunnel Report Limited v. 

Franța, nr. 27940/07, §§ 24-25, 18 noiembrie 2010, Nassau Verzekering 

Maatschappij N. V. v. Țările de Jos, (dec.) nr. 57602/09, 4 octombrie 2011, 

§ 20). 

63. În prezenta cauză, Curtea constată că, în perioada de neexecutare care 

a precedat încheierea contractului de cesiune, societatea reclamantă nu s-a 

manifestat în niciun fel în procedura care, până atunci, nu-l privise decât pe 

predecesorul său. Printre altele, ea observă că societatea reclamantă a 

acționat ca o întreprindere care își urmărește propriul interes economic, 
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atunci când a avut ocazia să profite de această cesiune de creanță, în timp ce 

T. eșuase să-și obțină executarea propriei sale creanțe față de M. (paragraful 

9 de mai sus). 

64. Prin urmare, ținând cont de faptul că societatea reclamantă nu a 

justificat un interes personal în neexecutarea deciziei instanței pronunțate în 

favoarea T., Curtea consideră că societatea reclamantă nu poate pretinde a fi 

o victimă în sensul Articolului 34 din Convenție pentru perioada de 

neexecutare a hotărârii din data de 1 noiembrie 2005 (paragraful 8 de mai 

sus). 

65. În afară de acest aspect, Curtea constată că plângerile formulate în 

baza Articolelor 6 § 1 și 13 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 cu privire la neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive din 3 

noiembrie 2008 și 22 iunie 2010 nu sunt inadmisibile din vreun alt motiv.  

66. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile. 

B. Cu privire la fond 

1. Argumentele părților 

67. Societatea reclamantă susține că neexecutarea deciziilor 

susmenționate din 3 noiembrie 2008 și 22 iunie 2010 i-a încălcat drepturile 

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

1 la Convenție. 

68. În primul rând, ea invocă durata totală a perioadei de neexecutare 

care trenează până în prezent, afirmând că acțiunea în despăgubire instituită 

în baza Legii nr. 87 nu a constituit, în cazul său, un remediu eficient în 

sensul Articolului 13 din Convenție, ținând cont de durata inacceptabilă a 

acesteia. 

69. Potrivit Guvernului, hotărârea din 3 noiembrie 2008 nu ar fi avut 

niciodată un caracter definitiv, deoarece ea a fost anulată de Curtea de apel 

la 12 ianuarie 2009. Cu referire la hotărârea pronunțată de Curtea de apel la 

22 iunie 2010, el afirmă că, teoretic, societatea reclamantă își poate exercita 

dreptul la executare doar din data de 17 decembrie 2010, data la care 

hotărârea respectivă devenise definitivă. 

70. Cu toate acestea, chiar și în acest caz, Guvernul este de acord cu 

motivele adoptate de instanțele naționale în procedurile inițiate în baza Legii 

nr. 87, conform cărora perioada de neexecutare invocată în acest caz nu a 

fost nerezonabilă. În ceea ce privește perioada de neexecutare ulterioară 

celei examinate de instanțele naționale în contextul acțiunii în despăgubire, 

Guvernul consideră că societatea reclamantă ar fi trebuit să se prevaleze din 

nou de aceeași cale legală, pentru a stabili dacă perioada de neexecutare 

depășise, la acel moment, marja de rezonabilitate. Din aceleași motive, 

Guvernul consideră că societatea reclamantă nu a avut o pretenție fondată 

pentru a invoca aplicabilitatea Articolului 13. 
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2. Aprecierea Curții 

71. Curtea constată că obiecțiile formulate de societatea reclamantă se 

referă, pe de o parte, la chestiunile legate de caracterul rezonabil al 

perioadei de neexecutare și, pe de altă parte, la întrebarea dacă remediul 

intern exercitat în prezenta cauză a respectat cerințele Articolului 13. Cu 

toate acestea, ea observă că o concluzie cu privire la una dintre aceste 

chestiuni în contextul Articolului 13 ar putea, într-o oarecare măsură, să 

aducă atingere concluziei celeilalte. Prin urmare, Curtea consideră că este 

oportun, în circumstanțele prezentei cauze, să înceapă examinarea sa cu 

pretinsa încălcare a Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1. 

a) Pretinsa încălcare a Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 

i. Perioada de neexecutare care trebuie luată în considerare 

72. Curtea constată că plângerea cu privire la neexecutare se bazează pe 

două hotărâri judecătorești separate, id est cea din 3 noiembrie 2008 și cea 

din 22 iunie 2010. Prin urmare, este necesar să se stabilească, pe rând, 

termenele de neexecutare pentru fiecare dintre aceste decizii. 

73. În primul rând, cu referire la încheierea din 3 noiembrie 2008, Curtea 

a observat că aceasta a devenit executorie și că executorul judecătoresc a 

inițiat, de asemenea, o procedură de executare la 24 noiembrie 2008. Prin 

urmare, titlul de executare care a făcut obiectul acestei proceduri a rămas în 

vigoare până la data anulării sale de către Curtea de Apel la 12 ianuarie 

2009. 

74. Rezultă că trebuie să se ia în considerare această perioadă inițială de 

aproximativ două luni în care titlul a rămas valabil. 

75. În al doilea rând, cu referire la hotărârea din 22 iunie 2010, Curtea 

constată că, în cadrul acțiunii compensatorii introduse de societatea 

reclamantă în baza Legii nr. 87/2011, instanțele naționale au constatat 

existența unei perioade de unsprezece luni de neexecutare – pe care au 

considerat-o rezonabilă – care a început să curgă între data la care această 

hotărâre a devenit executorie, id est 17 decembrie 2010, și data depunerii 

acțiunii în despăgubire, 18 noiembrie 2011. 

76. Fără a prejudicia temeinicia plângerii rezultânde din durata acestei 

proceduri, care va fi examinată mai jos (paragraful 81 et seq.), Curtea 

amintește că ea a constatat deja că recursul compensatoriu introdus prin 

Legea nr. 87/2011 a fost ineficient, în situația în care decizia de constatare a 

încălcării nu a putut împiedica curgerea unei noi perioade de neexecutare a 

hotărârii principale (Cristea, pre-citată, § 35). În consecință, ea a considerat 

că ar fi fost inechitabil să i se solicite reclamantului să depună un nou recurs 

în baza Legii nr. 87, pentru perioada scursă după epuizarea inițială a acțiunii 

în despăgubire, și a examinat durata procedurii în ansamblu (ibidem, § 44). 
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77. Cu toate acestea, o astfel de abordare nu este necesară în prezenta 

cauză, deoarece prima procedură inițiată de societatea reclamantă în baza 

Legii nr. 87 nu a stabilit existența unei încălcări, din cauza lipsei unei 

constatări a depășirii termenului rezonabil (paragraful 75 in fine supra) și, 

prin urmare, acest fapt nu poate conduce la încălcarea Articolului 6 din 

Convenție, în modul stabilit în jurisprudența Curții în acest sens (a se vedea, 

printre altele, Musci v. Italia [MC], nr. 64699/01, § 116, CEDO 2006-V 

(extrase)). 

78. Cu certitudine, perioada de neexecutare extinsă până în prezent ridică 

o anumită problemă cu referire la aceeași jurisprudență. Cu toate acestea, 

societatea reclamantă nu a reușit să depună o nouă acțiune în despăgubire 

pentru a denunța perioada de neexecutare ulterioară celei examinate de 

Curtea de apel (a se vedea, pentru o abordare similară, Becová v. Slovacia 

(dec.), nr. 23788/06, 18 septembrie 2007, și Berková v. Slovacia, nr. 

67149/01, § 136, 24 martie 2009). 

79. De asemenea, Curtea consideră că nu este necesar să ia în considerare 

decât perioada de neexecutare a hotărârii din 22 iunie 2010, care a făcut 

obiectul unei examinări de către Curtea de apel, id est unsprezece luni 

(Gattuso v. Italia (dec.), nr. 24715/04, 18 noiembrie 2004). 

80. Prin urmare, perioada totală de neexecutare care trebuie examinată în 

baza Articolului 6 § 1 din Convenție este de aproximativ treisprezece luni 

(paragrafele 74 și 79 de mai sus). 

ii. Caracterul rezonabil al duratei procedurilor de executare 

81. Curtea amintește că rezonabilitatea duratei unei proceduri se 

apreciază în funcție de circumstanțele cauzei și ținând cont de criteriile 

stabilite în jurisprudența sa, în special de complexitatea cauzei, 

comportamentul reclamanților și al autorităților competente, precum și miza 

litigiului pentru persoanele respective (a se vedea, printre multe altele, 

Frydlender v. Franța [MC], nr. 30979/96, § 43, CEDO 2000-VII). 

82. Ținând cont de jurisprudența sa cu referire la durata care ar fi 

contrară cerințelor Articolului 6 cu privire la executarea hotărârilor, Curtea 

consideră că aprecierea Curții de apel referitor la o perioadă de neexecutare 

mai mică de un an este justificată în prezenta cauză (a se vedea, printre 

altele, Grishchenko v. Rusia (dec.), nr. 75907/01, 8 iulie 2004, Osoian v. 

Moldova (dec.), nr. 31413/03, 28 februarie 2006), și, cu atât mai mult, 

deoarece societatea reclamantă nu a invocat – nici în fața instanțelor interne, 

nici în fața Curții – vreo circumstanță care ar fi impus o diligență specială 

din partea autorităților în cadrul respectivei proceduri (a se vedea, a 

contrario, Ungureanu v. Moldova, nr. 27568/02, § 28, 6 septembrie 2007). 

83. În acest sens, trebuie subliniat faptul că la originea creanței dobândite 

de societatea reclamantă a fost datoria istorică acumulată de M. În pofida 

eșecului executării forțate inițiate de T. la 24 aprilie 2007, directorul 

societății reclamante și-a asumat cu bună-știință riscul inerent unei astfel de 
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tranzacții cu implicarea unei întreprinderi de stat puternic îndatorată. Prin 

urmare, Curtea nu vede în ce măsură executarea hotărârii ar fi putut avea în 

mod legitim o importanță deosebită pentru societatea reclamantă, care 

aparent a acționat în conformitate cu arta comerțului prin acceptarea unui 

acord de cesiune la fel de riscant ca cel din prezenta cauză. 

84. Ținând cont de concluzia sa de la paragraful 74 de mai sus, chiar și 

considerând că perioada de neexecutare ar fi trebuit să cuprindă 

neexecutarea titlului emis la 18 noiembrie 2008, Curtea ajunge la concluzia 

că perioada de neexecutare invocată în prezenta cauză, id est puțin mai mult 

de un an, nu poate fi considerată nerezonabilă (a se vedea, printre altele, 

Gerasimov și alții v. Rusia, nr. 29920/05 și 10 altele, § 169, 1 iulie 2014). 

85. Prin urmare, Curtea constată că nu a avut loc nicio încălcare a 

Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 cu privire 

la executarea hotărârilor pronunțate la 3 noiembrie 2008 și la 22 iunie 2010. 

b) Presupusa încălcare a Articolului 13 din Convenție 

86. Curtea amintește că ea s-a pronunțat deja asupra remediului introdus 

prin Legea nr. 87/2011 și a decis că el nu a fost ineficient (a se vedea Balan 

v. Moldova, pre-citată, Manascurta v. Moldova (dec.), nr. 31856/07, 14 

februarie 2012). 

87. Cu referire la perioada procedurilor în baza acestei legi, în modul 

invocat de societatea reclamantă, Curtea amintește că ea a hotărât deja că 

modul în care aceste proceduri au fost organizate, în special cu privire la 

perioada de trei luni de examinare în fond și excluderea apelului ca o cale de 

atac, a fost capabil să asigure celeritatea necesară (Balan v. Moldova, pre-

citată), înțelegându-se că, între timp, dispozițiile referitoare la acestea au 

fost modificate în vederea reintroducerii examinării apelului (paragraful 43 

de mai sus). 

88. În prezenta cauză, societatea reclamantă trebuia, prin urmare, să 

treacă prin trei grade de jurisdicție, ceea ce a generat o prelungire a 

termenului de procedură cu 12 luni în apel, id est 18 luni în total. 

89. Curtea amintește că criteriile aplicabile pentru durata procedurilor cu 

privire la o acțiune în despăgubire nu pot fi adoptate pentru a evalua durata 

procedurii ordinare, în special ținând cont de faptul că astfel de proceduri nu 

sunt, în mod normal, de vreo complexitate deosebită (a se vedea Giacomo v. 

Italia, nr. 23563/07, § 69, CEDO 2012 (extrase)). De asemenea, ea a 

considerat că Statele trebuie să demonstreze o diligență particulară pentru ca 

o încălcare să fie constatată și redresată în cel mai scurt termen și, cu 

excepția unor circumstanțe extraordinare, ca această perioadă să nu 

depășească doi ani și șase luni, inclusiv etapa executării (ibidem, § 73). 

90. Deoarece procedura în baza Legii nr. 87 în prezenta cauză nu a 

condus la o durată care să depășească această perioadă, nu se poate 

concluziona că recursul a fost ineficient din cauza duratei sale excesive. 
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91. În consecință, nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 13 din 

Convenție. 

IV. ALTE ÎNCĂLCĂRI ALE ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

A. Anularea ilegală a unei hotărâri cu autoritate de lucru judecat 

1. Argumentele părților 

92. Societatea reclamantă aleghează că, la 12 ianuarie 2009, Curtea de 

apel a examinat recursul depus de M. (paragraful 18 de mai sus) în mod 

incorect, acesta trebuind să fie respins ca tardiv. Anulând astfel încheierea 

care devenise definitivă, Curtea de Apel a încălcat dreptul la certitudine 

juridică. 

93. Guvernul subliniază că M. a depus recursul său în termen, ținând cont 

de data la care i-a fost comunicată încheierea. În orice caz, Guvernul 

consideră că examinarea cauzei în instanța de apel nu a afectat în niciun fel 

drepturile procedurale ale societății reclamante, mai ales că decizia 

definitivă a fost în favoarea sa.  

2. Aprecierea Curții 

94. Curtea reiterează faptul că o decizie sau o măsură favorabilă 

reclamantului nu este, în principiu, suficientă pentru a-l priva de statutul de 

„victimă”, cu excepția situației în care autoritățile naționale au recunoscut, 

în mod expres sau în substanță, și apoi au remediat încălcarea Convenției (a 

se vedea, inter alia, Brumărescu v. România [MC], nr. 28342/95, § 50, 

CEDO 1999-VII). În consecință, deși societatea reclamantă a avut succes în 

urma admiterii recursului depus de M., aceasta nu poate înlătura totalmente 

consecințele anulării primului titlu executoriu obținut de societatea 

reclamantă. 

95. Acestea fiind spuse, Curtea amintește că nu este sarcina sa de a se 

substitui instanțelor interne. Este în primul rând responsabilitatea 

autorităților naționale, în special a instanțelor judecătorești, să interpreteze 

legislația internă. Acest lucru este valabil, în particular, cu privire la 

interpretarea de către instanțe a normelor procedurale, e.g. formele și 

termenele care reglementează depunerea unei căi de atac. Rolul Curții se 

limitează la verificarea compatibilității efectelor unei astfel de interpretări 

cu Convenția, în general, și cu principiul securității raporturilor juridice, în 

special (Platakou v. Grecia, nr. 38460/97, § 37, CEDO 2001-I, și Dacia 

S.R.L. v. Moldova, nr. 3052/04, § 75, 18 martie 2008). Prin urmare, Curtea 

va evalua dacă Curtea de apel, acceptând recursul M., a încălcat principiul 

certitudinii juridice. 

96. În acest sens, Curtea constată că hotărârea în favoarea societății 

reclamante a fost anulată ca urmare a admiterii recursului depus de M. 
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Legea procedurală în vigoare la data faptelor a stabilit un termen de 

cincisprezece zile din data pronunțării pentru depunerea recursului (a se 

vedea paragraful 40 de mai sus). În recursul său, depus la 8 decembrie 2008, 

M. a explicat Curții de apel că ea nu fusese citată în fața primei instanțe și 

că scrisoarea trimisă acesteia de către partea adversă nu conținea hotărârea 

adoptată în absența sa. 

97. Curtea nu găsește nimic în dosar care ar putea pune la îndoială 

această explicație sau ar sugera că Curtea de apel deținea vreo probă care ar 

fi atestat recepționarea efectivă a încheierii de către M., ținând cont de 

faptul că nu instanța de fond era responsabilă să o notifice pe M. despre 

pronunțarea acesteia. 

98. În prezenta cauză, în lipsa unor astfel de dovezi, Curtea consideră că 

plângerea cu privire la admiterea incorectă a recursului companiei M. de 

către instanța de apel este în mod vădit nefondată și trebuie respinsă în baza 

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

B. Eșecul citării la ședință  

1. Argumentele părților 

99. Societatea reclamantă se plânge că ea nu a fost notificată cu privire la 

data ședinței din 12 ianuarie 2009 în fața Curții de apel, cu încălcarea 

dreptului la un proces public. 

100. Guvernul respinge această afirmație și precizează că, în orice caz, 

cauza a fost trimisă în final în fața instanței de fond pentru reexaminare, 

astfel încât drepturile societății reclamante să nu fie afectate. 

2. Aprecierea Curții 

101. Curtea amintește că principiul egalității armelor impune ca fiecare 

parte să aibă posibilitatea rezonabilă de a-și prezenta cauza în condiții care 

nu o dezavantajează în mod semnificativ în raport cu adversarul său 

(Dombo Beheer B. V. v. Țările de Jos, 27 octombrie 1993, § 33, seria A nr. 

274). Acest principiu ar fi lipsit de substanță dacă o parte într-o cauză nu a 

fost informată despre o ședință astfel încât să nu aibă posibilitatea de a 

participa la aceasta (Zagorodnikov v. Rusia, nr. 66941/01, § 30, 7 iunie 

2007). 

102. Cu toate acestea, Curtea amintește că, pentru a stabili dacă Articolul 

6 din Convenție a fost respectat, ea trebuie de asemenea să ia în considerare 

și procedura în ansamblu, inclusiv procedurile de recurs (a se vedea, e.g., 

Shtukaturov v. Rusia, nr. 44009/05, § 75, 4 martie 2010). 

103. În acest sens, Curții îi este suficient să observe, la semnalarea 

Guvernului, că, după examinarea recursului depus de M., Curtea de Apel a 

dispus retrimiterea cauzei în fața primei instanțe. În timpul acestei proceduri 

de reexaminare în fond, societatea reclamantă a fost reprezentată, a putut 
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participa la procedură și i s-a oferit posibilitatea de a-și prezenta 

argumentele în fața instanțelor naționale. 

104. În aceste condiții, Curtea nu poate considera că societatea 

reclamantă a fost lipsită de un proces echitabil. Astfel, această afirmație 

este, de asemenea, nefondată și trebuie respinsă în conformitate cu Articolul 

35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă cu privire la plângerile în baza Articolelor 6 

§ 1 și 13 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, cu referire 

la neexecutarea hotărârilor din 3 noiembrie 2008 și 22 iunie 2010, iar 

restul plângerilor inadmisibile; 

2. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1; 

3. Hotărăște că nu a avut loc nicio încălcare a Articolului 13 din Convenție. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 6 iulie 2021, în 

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

 Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro, 

 Grefier Președinte 


