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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 43242/13 

Oleg CLIPA 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 14 

decembrie 2021 într-un Comitet alcătuit din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 43242/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 27 

mai 2013 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean moldovean, dl Oleg Clipa, care s-a născut în anul 1980 și locuiește 

în Chișinău („reclamantul”), fiind reprezentat de către dl V. Pruteanu, avocat 

în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl L. Apostol; 

observațiile părților,  

Deliberând, decide următoarele: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la refuzul eliberării unui nou pașaport reclamantului. 

2.  În anul 2009 reclamantul a fost învinuit de contrabandă. Deși măsurile 

preventive care îi restricționau libertatea de circulație au fost anulate în anul 

2010, cererea sa de a-i fi eliberat un nou pașaport a fost respinsă în 2011, 
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deoarece procesul penal în privința sa era încă pendinte. La 3 aprilie 2013 

Curtea Supremă de Justiție a respins în mod definitiv pretențiile reclamantului 

ca fiind nefondate, observând că prevederile legislației naționale interziceau 

în mod explicit eliberarea unui nou pașaport persoanelor aflate sub urmărire 

penală. 

3.  Reclamantul s-a plâns în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție, de încălcarea libertății sale de circulație.  

APRECIEREA CURȚII 

4.  În observațiile sale din 21 ianuarie 2014, Guvernul a susținut, inter alia, 

că reclamantul omisese în mod intenționat să informeze Curtea despre faptul 

că el deținea un al doilea pașaport, eliberat în anul 2008 și valabil până în 

2018, pe care îl putea utiliza cu succes pentru a călători în perioada 2010-

2013. Guvernul a susținut că un astfel de comportament din partea 

reclamantului constituia un abuz de dreptul la un recurs individual.  

5.  Curtea reamintește că o cerere poate fi respinsă ca fiind abuzivă, în 

conformitate cu Articolul 35 § 3 din Convenție, dacă, printre alte motive, a 

fost bazată cu bună-știință pe fapte neadevărate (a se vedea Varbanov v. 

Bulgaria, nr. 31365/96, § 36, CEDO 2000-X; Popov v. Moldova (nr. 1), nr. 

74153/01, § 48, 18 ianuarie 2005; Řehák v. Republica Cehă (dec.), nr. 

67208/01, 18 mai 2004; Kérétchachvili v. Georgia (dec.), nr. 5667/02, 2 mai 

2006). Informațiile incomplete și care, astfel, duc în eroare pot constitui, de 

asemenea, un abuz de dreptul de a depune o cerere, în special dacă informația 

se referă la însăși esența cauzei și nu sunt oferite explicații suficiente pentru 

eșecul prezentării informației respective (Poznanski și alții v. Germania 

(dec.), nr. 25101/05, 3 iulie 2007). 

6.  La descrierea circumstanțelor cauzei în formularul de cerere, 

reclamantul nu a prezentat nicio informație despre cel de-al doilea pașaport 

al său, care era valabil și cu care putea călători, în pofida refuzului 

autorităților naționale de a-i reînnoi celălalt pașaport al său. După ce 

Guvernul a dezvăluit informația respectivă, reclamantul nu a contestat-o și 

nici nu a prezentat o explicație plauzibilă pentru omisiunea lui.  

7.  Curtea consideră că informația privind existența unui alt document de 

călătorie valabil și călătoriile efective nestingherite ale reclamantului avea o 

importanță deosebită la determinarea întrebării dacă cererea era meritorie. 

Având în vedere importanța informației respective pentru examinarea 

corespunzătoare a prezentei cauze, Curtea constată că comportamentul 

reclamantului era contrar scopului dreptului la un recurs individual, în modul 

prevăzut la Articolul 34 din Convenție.  

8.  Ținând cont de cele expuse supra, cererea trebuie respinsă ca abuzivă, 

în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție.  
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Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

 

Declară cererea inadmisibilă.  

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 20 ianuarie 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


