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În cauza Balan v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 17947/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 

1 martie 2013 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean moldovean, dl Petru Balan, născut în anul 1937 și care locuiește în 

Chișinău („reclamantul”) ; 

decizia de a comunica plângerile în baza Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl M. Gurin și, 

ulterior, de către Agentul său, dl O. Rotari, și de a declara restul cererii 

inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 1 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI  

1.  Prezenta cauză se referă la casarea unei decizii judecătorești 

irevocabile, prin admiterea unui apel depus în afara termenului prevăzut de 

lege. 

2.  La 8 octombrie 2010 Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău a acordat 

reclamantului suma de 360.018,80 lei (echivalentul a 21.715 euro) pentru 

prejudiciul moral și costuri și cheltuieli, ca urmare a pierderii a 70% din 

capacitatea sa de muncă în urma unui accident de muncă. La 28 octombrie 

2010 hotărârea a devenit definitivă prin neatacare. Cu toate acestea, la 30 

ianuarie 2013 Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de apel 

prin care fusese admis un apel tardiv și prin care pretențiile reclamantului 

fuseseră respinse în totalitate. 

3.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea drepturilor sale în baza Articolului 

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

4.  După comunicarea prezentei cereri, la 9 noiembrie 2016 Curtea 

Supremă de Justiție a admis cererea Agentului guvernamental cu privire la 

redeschiderea procedurilor naționale și a recunoscut încălcarea Articolului 6 

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

reclamantului, ca urmare a anulării ilegale a unei hotărâri judecătorești 

adoptate în favoarea sa din cauza admiterii unui apel tardiv. Instanța a 

rejudecat cauza, a respins apelul tardiv și a menținut în mod irevocabil 
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hotărârea judecătorească din 8 octombrie 2010, adoptată în favoarea 

reclamantului. Instanța a lăsat la discreția Agentului guvernamental 

soluționarea pretențiilor de satisfacție echitabilă. 

5.  Ulterior, Guvernul a informat Curtea despre tentativele sale eșuate de a 

ajunge la o soluționare pe cale amiabilă. 

APRECIEREA CURȚII 

6.  Curtea constată că aceste plângeri nu sunt în mod vădit nefondate în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție sau inadmisibile din orice alt 

motiv. Prin urmare, ele trebuie declarate admisibile. 

7.  Principiile generale privind casarea ilegală a hotărârilor judecătorești 

irevocabile au fost rezumate în cauzele Popov v. Moldova (nr. 2) (nr. 

19960/04, §§ 27-29, 6 decembrie 2005), Melnic v. Moldova (nr. 6923/03, §§ 

38-44, 14 noiembrie 2006) și Istrate v. Moldova (nr. 53773/00, §§ 46-61, 13 

iunie 2006). 

8.  Curtea Supremă de Justiție a recunoscut încălcarea drepturilor 

reclamantului din cauza casării neregulamentare a hotărârii adoptate în 

favoarea lui. Curtea nu vede niciun motiv să nu fie de acord cu respectiva 

constatare. Cu toate acestea, după ce a ajuns la o astfel de concluzie, Curtea 

Supremă de Justiție nu i-a acordat reclamantului nicio despăgubire, iar 

Guvernul nu a ajuns la niciun aranjament ulterior prin care să ofere 

compensații. Prin urmare, reclamantul nu a putut obține nicio despăgubire în 

privința casării abuzive a hotărârii în favoarea lui și a imposibilității sale de a 

primi o pensie de invaliditate în perioada 2013-2016. 

9.  Din aceste motive, Curtea consideră că reclamantul nu și-a pierdut 

calitatea sa de victimă, iar Guvernul nu a invocat niciun argument care ar 

putea să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză. 

10.  Având în vedere jurisprudența sa relevantă, Curtea consideră că a avut 

loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

11.  Reclamantul nu a înaintat pretenții de satisfacție echitabilă. Prin 

urmare, Curtea consideră că nu este necesar să-i acorde vreo despăgubire în 

acest sens. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerile în baza Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 la Convenție admisibile; 
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2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 1 martie 2022, în 

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

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

  


