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În cauza Imperialex Grup S.R.L. v. Republica Moldova, 

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

Comitet alcătuit din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Pauliine Koskelo, 

 Gilberto Felici, judecători, 

      și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere : 

cererea (nr. 77546/12) versus Republica Moldova, prin care o societate 

moldovenească, Imperialex Grup S.R.L. („societatea reclamantă”) a sesizat 

Curtea în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la 1 decembrie 

2012, 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 1 februarie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la repunerea în discuție a unei hotărâri irevocabile, în 

urma unei cereri de revizuire pretins abuzive. 

ÎN FAPT 

2.  Societatea reclamantă, Imperialex Grup S.R.L., este o societate cu 

răspundere limitată înregistrată în Republica Moldova, cu sediul în Codru. Ea 

a fost reprezentată în fața Curții de către dl V. Pîslariuc și dna S. Voevuțcaia-

Pîslariuc, avocați în Chișinău.. 

3.  Guvernul a fost reprezentat succesiv de către agentul său ad interim, 

dna R. Revencu, și de către agenții săi, dl M. Gurin şi dl O. Rotari. 

4.  La 8 iulie 2010 societatea reclamantă a introdus o acțiune de recuperare 

a creanței împotriva unei companii terțe („Z.A.”). Printr-o decizie definitivă 

din 10 noiembrie 2011, Curtea Supremă de Justiție a obligat-o pe Z.A. să 

plătească societății reclamante suma de 1.752.170,40 de lei moldovenești 

(MDL) (aproximativ 110.709,77 de euro (EUR) la momentul respectiv). 

5.  La 25 aprilie 2012 Z.A. a depus la Curtea Supremă de Justiție o cerere 

de revizuire împotriva deciziei din 10 noiembrie 2011. Ea a susținut că 

apăruseră noi circumstanțe și a invocat erori de fapt și de drept din partea 

autorităților judiciare. 

6.  În replică, societatea reclamantă a considerat că cererea de revizuire era 

lipsită de o bază legală, fiind tardivă și, în esență, identică cu o altă cerere 

deja respinsă de către aceeași instanță. 
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7.  Printr-o decizie din 5 iulie 2012, Curtea Supremă de Justiție a admis 

cererea de revizuire, a anulat decizia definitivă din 10 noiembrie 2011 în 

favoarea societății reclamante și a trimis cauza pentru o nouă examinare. 

8.  La 30 octombrie 2012 Curtea de Apel Cahul, pronunțându-se în cadrul 

acțiunii principale, a respins acțiunea companiei reclamante. 

9.  Printr-o hotărâre preliminară din 27 martie 2013, Curtea Supremă de 

Justiție a declarat inadmisibil recursul introdus de către societatea reclamantă 

și a menținut decizia Curții de Apel din 30 octombrie 2012. 

10.  După comunicarea cererii Guvernului, Agentul guvernamental a 

depus o cerere de revizuire împotriva hotărârii preliminare din 27 martie 

2013, pronunțată împotriva societății reclamante. La 20 iulie 2016 Curtea 

Supremă de Justiție a admis această cerere, a casat hotărârea sa din 27 martie 

2013 și a trimis cauza spre rejudecare. Societatea reclamantă a depus un 

memoriu prin care și-a cuantificat pretențiile sale pentru prejudiciul material, 

care, în opinia sa, consta din datoria principală, dobânzi de întârziere și 

cheltuieli de judecată. 

11.  Printr-o decizie definitivă din 28 decembrie 2016, Curtea Supremă de 

Justiție a anulat deciziile împotriva societății reclamante din 5 iulie și 30 

octombrie 2012. De asemenea, ea a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 

din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, și i-a 

acordat companiei reclamante suma de 25.000 MDL (aproximativ 1.192 EUR 

la acel moment) pentru cheltuieli de judecată. Curtea Supremă de Justiție a 

respins pretenția societății reclamantei pentru satisfacție echitabilă, 

constatând că era de competența Agentului guvernamental să rezolve această 

chestiune. 

CADRUL JURIDIC INTERN PERTINENT 

12.  Prevederile legale relevante privind revizuirea hotărârilor definitive 

sunt rezumate în cauza Popov v. Republica Moldova (nr. 2) (nr. 19960/04, §§ 

27-29, 6 decembrie 2005), Macovei și alții v. Republica Moldova (nr. 

19253/03 și altele 5, §§ 17 și 18, 25 aprilie 2006) și Jomiru și Crețu v. 

Republica Moldova (nr. 28430/06 [comitet], §§ 26 și 27, 17 aprilie 2012). 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE ȘI 

A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE  

13.  Societatea reclamantă susține că anularea de către Curtea Supremă de 

Justiție a deciziei definitive din 10 noiembrie 2011 pronunțate în favoarea sa, 

ca urmare a cererii de revizuire formulate de către partea adversă, a încălcat 

principiul securității raporturilor juridice. Ea invocă o încălcare a Articolului 
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6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, care, în pasajele 

relevante prezentei cauze, prevăd următoarele:  

 

Articolul 6 § 1 din Convenție 

„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 ...”  

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

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

A. Declarația unilaterală a Guvernului reclamat 

14.  Prin scrisoarea din 29 mai 2017, Guvernul a prezentat o declarație 

unilaterală prin care a oferit o sumă pentru prejudiciul moral, invitând Curtea 

să radieze cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din Convenție. 

15.  Prin scrisoarea din 24 septembrie 2017, societatea reclamantă a 

informat Curtea că nu era mulțumită de condițiile declarației unilaterale, în 

special din cauza lipsei despăgubirilor materiale oferite de către Guvern. 

16.  Curtea reamintește că o hotărâre de constatare a unei încălcări impune 

Statului reclamat obligația legală de a pune capăt încălcării și de a elimina 

consecințele acesteia, astfel încât să fie restabilită, pe cât posibil, situația 

anterioară acesteia (Fostul rege al Greciei și alții v. Grecia [MC] (satisfacție 

echitabilă), nr. 25701/94, § 72, 28 noiembrie 2002). Ea a decis că aceeași 

abordare trebuie urmată atunci când un guvern solicită ca o cerere să fie 

radiată de pe rol în urma unei declarații unilaterale (Pavlovici v. Republica 

Moldova, nr. 5711/03, § 25, 30 ianuarie 2018). 

17.  În cauzele privind încălcarea principiului securității raporturilor 

juridice în urma anulării unei hotărâri definitive de recunoaștere a unei sume 

de bani sau a dreptului de proprietate asupra unui imobil, Curtea a constatat 

în mod constant că reclamanții au suferit un prejudiciu material din cauza 

imposibilității de a utiliza și de a beneficia de bani sau a absenței controlului 

asupra proprietății sale (Roșca v. Republica Moldova, nr. 6267/02, § 36, 22 

martie 2005, Popov (nr. 2), pre-citată, § 64). 

18.  În prezenta cauză, Curtea reține că despăgubirile oferite prin 

declarația unilaterală a Guvernului reclamat nu acoperă în niciun fel 

prejudiciul material. Cu toate acestea, ea consideră că, din cauza anulării 

deciziei favorabile din 10 noiembrie 2011 și a imposibilității de a beneficia 

de suma de bani alocată prin această decizie, societatea reclamantă trebuie să 

fi suferit, într-adevăr, un asemenea prejudiciu. 

19.  În lumina celor de mai sus, Curtea apreciază, așadar, că declarația 

Guvernului nu îi oferă acesteia o bază suficientă pentru a constata că nu mai 

este justificată continuarea examinării cauzei. 
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20.  Având în vedere acest lucru, Curtea respinge cererea Guvernului de a 

radia cererea de pe rol. Prin urmare, ei îi revine sarcina să continue 

examinarea admisibilității și a fondului cauzei. 

B. Cu privire la admisibilitate 

21.  În prezenta cauză, Curtea trebuie să stabilească dacă societatea 

reclamantă mai poate pretinde a fi victimă în sensul Articolului 34 din 

Convenție. Ea reamintește că o decizie sau o măsură favorabilă reclamantului 

este, în principiu, suficientă pentru a-i retrage statutul său de „victimă”, numai 

dacă autoritățile naționale au recunoscut, în mod explicit sau în substanță, 

încălcarea Convenției, iar apoi au remediat-o (Scordino v. Italia (nr. 1) [MC], 

nr. 36813/97, § 180, CEDO 2006-V). 

22.  Curtea observă că, prin deciziile din 20 iulie și 28 decembrie 2016, 

Curtea Supremă de Justiție a casat deciziile pronunțate împotriva societății 

reclamante și a menținut decizia din 10 noiembrie 2011, care era favorabilă 

ei. Curtea Supremă de Justiție a constatat și o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. Curtea subliniază, totuși, că 

societatea reclamantă nu a primit nicio despăgubire pentru prejudiciul 

material, în pofida cererii depuse în acest sens în fața Curții Supreme de 

Justiție (a se vedea paragraful 10 supra).  

În consecință, Curtea consideră că societatea reclamantă poate pretinde în 

continuare a fi o „victimă” în sensul Articolului 34 din Convenție. 

23.  Constatând că cererea nu este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă 

din vreun alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, Curtea o declară 

admisibilă. 

C. În fond 

24.  Curtea constată că a examinat în mod repetat cauze care abordează 

probleme similare cu cea din prezenta cauză, constatând o încălcare a 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (Popov 

(nr. 2), pre-citată, §§ 52-58; Istrate v. Republica Moldova, nr. 53773/00, §§ 

46-61, 13 iunie 2006; Melnic v. Republica Moldova, nr. 6923/03, §§ 38-44, 

14 noiembrie 2006 și Oferta Plus S.R.L. v. Republica Moldova, nr. 14385/04, 

§§ 109 și 112-115, 19 decembrie 2006). 

25.  Având în vedere circumstanțele cauzei, constatările Curții Supreme 

de Justiție din decizia sa din 28 decembrie 2016 și argumentele invocate de 

către părți, Curtea nu vede niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită 

în prezenta cauză. Având în vedere jurisprudența sa în materie, Curtea 

consideră că în această cauză, procedura de revizuire a fost utilizată de Curtea 

Supremă de Justiție într-o manieră incompatibilă cu principiul securității 

raporturilor juridice. 
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26.  În consecință, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție 

și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1, din cauza casării hotărârii definitive din 

10 noiembrie 2011. 

II. PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

27.  În conformitate cu Articolul 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.” 

A. Prejudiciul 

28.  Cu referire la prejudiciul material pe care pretinde că l-a suferit, 

societatea reclamantă solicită suma de 1.752.170 MDL (i.e. aproximativ 

81.053 EUR, conform ratei de schimb în vigoare la momentul prezentării 

acestei pretenții în fața Curții), reprezentând suma creanței recunoscute prin 

decizia definitivă din 10 noiembrie 2011, anulată la 5 iulie 2012 cu încălcarea 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1. În acest 

sens, ea solicită și despăgubiri pentru faptul că nu a putut beneficia de suma 

respectivă, și anume 1.404.688,62 MDL (i.e. aproximativ 64.979 EUR, 

conform aceleiași rate de schimb) pentru dobânda de întârziere calculată de 

la 5 iulie 2012 până la 24 ianuarie 2017 (data prezentării pretențiilor pentru 

satisfacție echitabilă în conformitate cu Articolul 41 din Convenție) și 

despăgubiri de 912,08 MDL (i.e. aproximativ 42 EUR, conform aceleiași rate 

de schimb) pentru fiecare zi ulterioară datei de 24 ianuarie 2017, până la data 

pronunțării hotărârii Curții. Societatea reclamantă a prezentat un tabel cu 

calculele detaliate ale dobânzii de întârziere, bazate pe prevederile legislației 

naționale relevante în materie. 

29.  Guvernul a contestat aceste sume. 

30.  Curtea reține că decizia definitivă din 10 noiembrie 2011, favorabilă 

societății reclamante și anulată în urma cererii de revizuire, a fost confirmată 

de către Curtea Supremă de Justiție la 28 decembrie 2016. Prin urmare, 

societatea reclamantă poate iniția în orice moment o procedură de executare 

și să solicite această sumă de la debitor. Astfel, Curtea respinge cererea de 

acordare a sumei de 1.752.170 MDL, stabilită prin decizia definitivă din 10 

noiembrie 2011 (a se vedea, a contrario, Venera Nord-Vest Borta A.G. v. 

Republica Moldova, nr. 31535/03, § 48, 13 februarie 2007).  

31.  Pe de altă parte, ea consideră că societatea reclamantă poate pretinde 

despăgubiri pentru dobânda de întârziere (Roşca, pre-citată, § 37). În acest 

sens, Curtea observă că în memoriul său în fața Curții Supreme de Justiție, 

prezentat cu ocazia cererii de revizuire depuse de către Agentul 

guvernamental, societatea reclamantă a pretins, inter alia, dobândă de 
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întârziere. Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de 

satisfacție echitabilă, considerând că era de competența Agentului 

guvernamental să soluționeze această problemă (a se vedea paragrafele 10 și 

11 supra). În plus, ea a considerat că pretențiile societății reclamante 

referitoare la dobânda de întârziere cauzată de imposibilitatea utilizării sumei 

alocate pentru perioada anterioară datei de 28 decembrie 2016 erau 

neîntemeiate, deoarece nu erau imputabile societății debitoare Z.A. și că, prin 

urmare, ultima nu era obligată să repare niciun prejudiciu suferit. 

32.  În prezenta cauză, Curtea reține că între 5 iulie 2012 și 28 decembrie 

2016 (a se vedea paragrafele 7 și 11 supra), societatea reclamantă nu a putut 

beneficia de suma acordată prin decizia definitivă din 10 noiembrie 2011, din 

cauza revizuirii considerate contrare Articolului 6 din Convenție. Prin 

urmare, ea consideră că este de datoria Statului reclamat să despăgubească 

societatea reclamantă pentru prejudiciul suferit în această perioadă, i.e. puțin 

mai mult de patru ani și cinci luni. Curtea nu va ține cont de perioada de după 

28 decembrie 2016, dată la care a fost reconfirmată decizia definitivă din 10 

noiembrie 2011 și de la care societatea reclamantă putea solicita de la 

debitorul său să o execute. 

33.  Având în vedere cele de mai sus și informațiile de care dispune, Curtea 

consideră rezonabil să acorde suma de 63.666 EUR cu titlu de dobândă de 

întârziere pentru perioada cuprinsă între 5 iulie 2012 și 28 decembrie 2016, 

și respinge pretențiile rămase (a se compara cu Dacia S.R.L. v. Republica 

Moldova (satisfacție echitabilă), nr. 3052/04, § 49 in fine, 24 februarie 2009 

și Stog și alții v. Republica Moldova [comitet], nr. 6811/08, 6934/08, 9212/08 

și 12199/08, § 45, 3 noiembrie 2011). 

B. Costuri și cheltuieli 

34.  Societatea reclamantă a pretins 2.000 EUR pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. 

35.  Guvernul a contestat această sumă. 

36.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant poate obține rambursarea 

costurilor și a cheltuielilor sale numai în măsura în care s-a stabilit că ele au 

fost suportate în mod real și necesar, și se încadrează într-un cuantum 

rezonabil. Având în vedere criteriile respective, Curtea respinge această 

pretenție, în lipsa probelor prezentate de către societatea reclamantă în 

susținerea acestei solicitări. 

C. Dobânda de întârziere 

37.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Respinge cererea Guvernului de a radia cererea de pe rol; 

2. Declară cererea admisibilă; 

3. Hotărăște că a existat o încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească societății reclamante, în termen 

de trei luni, suma de 63.666 EUR (șaizeci și trei de mii șase sute 

șaizeci și șase de euro), care urmează a fi convertită în moneda Statului 

reclamat la rata de schimb aplicabilă la data transferului, plus orice 

taxă care poate fi percepută, pentru prejudiciul material, 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, va fi achitată o dobândă adițional 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. 

Întocmită în limba franceză și comunicată în scris la 1 martie 2022, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

  

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 

 Grefier adjunct Președinte 

 


