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În cauza Capacchione v. Republica Mold ova, 

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. 22616/10) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 7 

aprilie 2010 de către un cetățean italian, dl Gaetano Capacchione 

(„reclamantul"), în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”), 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), 

observațiile părților, 

Notând faptul că Guvernul italian, fiind invitat să prezinte eventualele sale 

observații scrise (Articolele 36 § 1 din Convenție și 44 din Regulamentul 

Curții), a susținut că nu intenționează să se prevaleze de dreptul său de 

intervenție, 

Deliberând în privat în camera de consiliu la 9 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză ridică probleme în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, 

dată fiind motivarea presupus insuficientă a unei decizii pronunțate de către 

instanțele civile.   

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1941 și locuiește în Cormano (Italia). El 

a fost reprezentat de către dl V. Iordachi, avocat în Chișinău. 

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

4. La 29 septembrie și 7 octombrie 2003 reclamantul a transferat 

concubinei sale T.S., cetățeană a Republicii Moldova, 30.000 de euro și, 

respectiv, 63.000 de euro.  

5. La 24 ianuarie 2004 T.S. a folosit sumele respective pentru a-și cumpăra 

un apartament în Chișinău.  

6. La 31 martie 2004 reclamantul și T.S. s-au căsătorit în Italia. În anul 

2005 ei s-au separat, însă nu au divorțat. 

7. La 30 noiembrie 2007 reclamantul a înaintat în instanțele moldovenești 

o cerere de chemare în judecată împotriva soției sale, solicitând recuperarea 

sumei de 93.000 de euro. 
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8. La 2 octombrie 2008 Judecătoria Centru, mun. Chișinău a respins 

acțiunea, ca fiind nefondată și tardivă. 

9. Reclamantul a depus apel, invocând, în special, suspendarea cursului 

prescripției extinctive în cazul raporturilor familiale, în baza prevederilor art. 

275 lit. a) din Codul civil. 

10. Prin decizia sa din 13 mai 2009, Curtea de Apel Chișinău a admis 

acțiunea. Ea a reținut că pârâta nu invocase excepția de tardivitate a acțiunii, 

iar instanța de fond nu era în drept să se pronunțe proprio motu cu privire la 

acest aspect. 

11. T.S. a depus o cerere de recurs, în care a susținut că nu participase la 

ședințele de judecată desfășurate de către cele două instanțe inferioare.  

12. În referința sa la cererea de recurs, reclamantul și-a reiterat argumentul 

bazat pe prevederile art. 275 lit. a) din Codul civil.  

13. Printr-o decizie definitivă din 2 decembrie 2009, Curtea Supremă de 

Justiție a casat decizia Curții de Apel Chișinău și a respins acțiunea 

reclamantului, ca fiind tardivă. Ea nu s-a pronunțat în privința argumentului 

reclamantului, menționat mai sus. 

DREPTUL INTERN RELEVANT 

3.  Prevederile relevante ale Codului civil, în vigoare la momentul 

evenimentelor, prevedeau următoarele: 

Articolul 267 

„1.  Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea 

intentării unei acțiuni în instanță de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani. 

(...)” 

Articolul 275 

„Cursul prescripției extinctive se suspendă: 

           a) pentru cererile dintre soți – pe durata căsătoriei; 
(...)” 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

4.  Reclamantul se plânge de motivarea insuficientă a deciziei Curții 

Supreme de Justiție pronunțate în cauza sa. El invocă Articolul 6 § 1 din 

Convenție, care, în partea relevantă cauzei, 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 (...)” 
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A. Cu privire la admisibilitate 

5.  Constatând că această plângere nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din alte motive prevăzute la Articolul 35 din Convenție, Curtea 

o declară admisibilă. 

B. În fond 

6.  Reclamantul a invocat eșecul Curții Supreme de Justiție de a-și motiva 

suficient decizia sa pronunțată în prezenta cauză, deoarece a ignorat 

argumentul său bazat pe aplicarea prevederilor art. 275 lit. a) din Codul civil. 

18. Guvernul a contestat acest argument. 

19. Curtea reamintește că Articolul 6 § 1 din Convenție implică, din partea 

„instanței”, obligația de a efectua o examinare efectivă a motivelor, a 

argumentelor și a probelor prezentate de către părți (a se vedea, printre multe 

altele, Perez v. Franța [MC], nr. 47287 / 99, § 80, CEDO 2004-I, și Loupas 

v. Grecia, nr. 21268/16, § 37, 20 iunie 2019). De asemenea, ea reiterează 

jurisprudența sa bine-stabilită, potrivit căreia acest Articol obligă, inter alia, 

instanțele să motiveze deciziile lor. Fără a necesita un răspuns detaliat la 

fiecare argument invocat de către reclamant, această obligație presupune, 

totuși, că o parte la procesul judiciar poate aștepta un răspuns specific și 

explicit la acele argumente care sunt decisive pentru rezultatul procedurii în 

cauză (a se vedea, printre multe altele, Paixão Moreira Sá Fernandes v. 

Portugalia, nr. 78108/14, § 71, 25 februarie 2020, și cauzele citate acolo). 

20. În prezenta cauză, Curtea observă de la început că, având în vedere 

circumstanțele cauzei, suspendarea cursului termenului de prescripție 

extinctivă din cauza legăturilor conjugale dintre justițiabili, prevăzută la art. 

275 lit. a) din Codul civil, era una dintre chestiunile esențiale care trebuiau 

soluționate de către instanțele naționale și că acest aspect avea un impact 

decisiv la soluționarea cauzei  (a se compara cu Ruiz Torija v. Spania, 9 

decembrie 1994, § 30, Seria A nr. 303-A). Într-adevăr, în cazul în care 

instanțele ar fi considerat că argumentul reclamantului cu privire la aplicarea 

acestui articol era întemeiat, acțiunea sa nu putea fi respinsă ca tardivă. 

21. Prin urmare, Curtea consideră că motivul respectiv invocat de către 

reclamant necesita un răspuns concret și explicit. Cu toate acestea, Curtea 

Supremă de Justiție a omis sa facă acest lucru, fiind imposibil de determinat 

dacă pur și simplu ea a neglijat acest argument sau dacă a intenționat să-l 

respingă și, în această ultimă ipoteză, care puteau fi motivele acestei decizii  

(a se compara cu Ruiz Torija, pre-citată, § 30, Lebedinschi v. Republica 

Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015, Nichifor v. Republica Moldova, 

nr. 52205/10, § 30, 20 septembrie 2016, și Covalenco v. Republica Moldova, 

nr. 72164/14, § 26, 16 iunie 2020). 

22. Circumstanțele relatate mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții 

să concluzioneze că procedurile interne nu au fost echitabile. 
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23. În consecință, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 1 DIN 

PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

7.  Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamantul se 

plânge și de încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale. 

25. Având în vedere constatarea unei încălcări în baza Articolului 6 § 1 

din Convenție și ținând cont de circumstanțele cauzei și de observațiile 

părților, Curtea consideră că nu este necesar să examineze separat cea de-a 

doua plângere a reclamantului (a se vedea, pentru o abordare similară, 

Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România 

[MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014, și Covalenco, pre-citată, § 29). 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

8.  Potrivit Articolului 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 reparație echitabilă.” 

9. Reclamantul a pretins 93.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul material 

pe care l-ar fi suportat. De asemenea, el a solicitat 3.000 EUR pentru 

prejudiciul moral și 2.000 EUR pentru costurile și cheltuieli pe care pretinde 

că le-a suportat în fața Curții. 

28. Guvernul a susținut că pretențiile reclamantului sunt tardive și 

nefondate. El a menționat, în principal, că reclamantul nu a probat pretenția 

sa pentru costuri și cheltuieli. 

29. Curtea nu poate specula cu privire la faptul dacă reclamantul ar fi 

suferit un prejudiciu material în cazul în care încălcarea Articolului 6 § 1 din 

Convenție nu ar fi avut loc. Prin urmare, ea respinge această pretenție. În plus, 

ea reamintește că legislația moldovenească oferă posibilitatea redeschiderii 

procedurii interne în cazul în care Curtea constată o încălcare (Covalenco, 

pre-citată, § 33). 

30. Pe de altă parte, Curtea consideră că în prezenta cauză este justificată 

acordarea despăgubirilor pentru prejudiciul moral. Pronunțându-se în 

echitate, Curtea îi acordă reclamantului 3.600 EUR în acest sens. 

31. Cu referire la costuri și cheltuieli, Curtea constatată că reclamantul nu 

a prezentat niciun act justificativ care să susțină pretenția sa. Având în vedere 

aceste circumstanțe și în conformitate cu Articolul 60 §§ 2 și 3 din 

Regulamentul său, ea nu acordă nicio sumă în acest sens (a se compara cu  

Ribcheva și alții v. Bulgaria, nr. 37801/16 și altele 2, § 193, 30 martie 2021). 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție admisibilă; 

2. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

plângerii în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

4. Hotărăște 

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

luni, suma de 3.600 EUR (trei mii șase sute de euro) pentru prejudiciul 

moral, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă, care 

urmează a fi convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă 

la data transferului; 

b) că, de la expirarea perioadei respective și până la data executării 

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adițională 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 cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 30 noiembrie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni  

 Grefier adjunct Președinte 

 


