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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 21129/10 

COMPANIA NAȚIONALA DE GENERARE A ENERGIEI NUCLEARE 

„ENERGOATOM” 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 22 

februarie 2022 într-un Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

      și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea nr. 21129/10 versus Republica Moldova, prin care o companie 

înființată conform legislației ucrainene, Compania Națională de Generare a 

Energiei Nucleare „Energoatom” („societatea reclamantă”), având sediul său 

la Kiev și fiind reprezentată de către dl D. Maydanovich și dl O. Polyshchuk, 

a sesizat Curtea la 7 aprilie 2010 în conformitate cu Articolul 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”), 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

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

observațiile părților, 

Luând act de faptul că Guvernul ucrainean, fiind invitat să prezinte 

eventuale observații scrise (Articolul 36 § 1 din Convenție și Articolul 44 din 

Regulamentul Curții), a comunicat că nu intenționează să exercite dreptul său 

de intervenție, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 
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OBIECTUL CAUZEI  

1.  Cauza se referă la revizuirea presupus abuzivă a unei decizii definitive 

pronunțate de către instanțele moldovenești în favoarea companiei 

reclamante. Ea ridică plângeri bazate pe Articolul 6 § 1 din Convenție și 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, dar mai întâi abordează 

problema privind la capacitatea reclamantei de a sesiza Curtea. 

2.  Societatea reclamantă este o întreprindere de stat fondată în anul 1996. 

Ea este deținută și administrată de către Statul ucrainean. Activitatea sa 

principală este producerea energiei nucleare și, astfel, operează toate 

centralele nucleare din Ucraina. 

3.  Litigiul care stă la originea prezentei cereri se referă la executarea 

parțială în Republica Moldova a sentinței tribunalului arbitral din Sankt 

Petersburg (Federația Rusă) din 4 decembrie 2002. Această hotărâre 

recunoaște datoria societății reclamante în valoare de 23.080.000 de dolari 

SUA (USD) față de compania R., înregistrată în Gibraltar. 

4.  Printr-o decizie definitivă din 16 septembrie 2004, Curtea Supremă de 

Justiție a dispus, la cererea companiei R., executarea respectivei sentințe 

arbitrale pe teritoriul Republicii Moldova. 

5.  Printr-o altă decizie definitivă din 22 ianuarie 2009, Curtea Supremă de 

Justiție a admis cererea de revizuire depusă de către societatea reclamantă și 

a casat decizia sa din 16 septembrie 2004. 

6.  Printr-o a treia decizie definitivă din 17 decembrie 2009, Curtea 

Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire formulată de către societatea 

R., a anulat decizia sa din 22 ianuarie 2009 și a menținut prima sa decizie din 

16 septembrie 2004. 

7. Invocând Articolele 6 § 1 și 13 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, societatea reclamantă susține că instanțele 

interne au casat pe nedrept decizia definitivă din 22 ianuarie 2009, pronunțată 

în favoarea sa. 

APRECIEREA CURȚII  

8.  În primul rând, Curtea este chemată să examineze dacă societatea 

reclamantă beneficiază de dreptul de a depune o cerere în baza Articolului 34 

din Convenție. Ea observă că Statul reclamat nu a ridicat nicio obiecție cu 

privire la competența ratione personae a Curții. Totuși, ea reiterează că 

această întrebare necesită o examinare din oficiu (Mutu și Pechstein v. 

Elveția, nr. 40575/10 și 67474/10, § 63, 2 octombrie 2018). 

9.  Curtea reamintește că o persoană juridică care pretinde a fi victimă a 

unei încălcări  de către una dintre Înaltele Părți Contractante a drepturilor 

recunoscute prin Convenție sau prin Protocoalele sale poate iniția o acțiune 

în fața Curții numai dacă este o „organizație neguvernamentală” în sensul 

Articolului 34 din Convenție (a se vedea, printre multe alte autorități, Radio 
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France și alții v. Franța (dec.), nr. 53984/00, § 26, CEDO 2003-X (extrase). 

În categoria „organizații guvernamentale” sunt incluse persoanele juridice 

care participă la exercițiul puterii publice sau care administrează un serviciu 

public sub controlul autorităților. Pentru a stabili dacă acest lucru este valabil 

în cazul unei anumite persoane juridice, alta decât o autoritate locală, este 

necesar să se ia în considerare statutul său juridic și, după caz, prerogativele 

care îi sunt conferite, natura activității pe care o desfășoară și contextul în 

care ea are loc, și gradul său de independență față de autoritățile politice 

(pentru un exemplu recent, a se vedea İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 

v. Turcia (dec.), nr. 40355/14, § 35, 28 ianuarie 2020). Aceste principii se 

aplică și în cazul în care societatea reclamantă este înregistrată într-un alt stat 

decât cel reclamat (a se vedea Ljubljanska banka d.d. v. Croația (dec.), nr. 

29003/07, § 55, 12 mai 2015). 

10.  În prezenta cauză, Curtea reține că societatea reclamantă este o 

companie publică deținută și administrată de către Statul ucrainean. Prin 

exploatarea centralelor nucleare ucrainene, societatea reclamantă exercită, 

fără îndoială, un rol de serviciu public care are o importanță vitală pentru 

populația țării respective. Prin urmare, societatea reclamantă nu desfășoară o 

activitate comercială obișnuită. În plus, ea deține un monopol în domeniul 

său de activitate, care este foarte reglementat. 

11.  De asemenea, Curtea reține că în dosar nu există nimic care să indice 

faptul că reclamanta se bucură de suficientă independență instituțională și 

operațională față de stat. Dimpotrivă, ea accentuează că, printr-o decizie a 

Cabinetului de Miniștri al Ucrainei din 20 ianuarie 2021, conducerea 

companiei reclamante a fost înlăturată din Ministerul Energiei și plasată sub 

control guvernamental direct. 

12.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu este în măsură să se abată 

de la constatările făcute în alte cauze referitoare la companiile deținute de 

către Statul ucrainean care își desfășoară activitățile în domenii precum 

minerit, energie sau transport (a se vedea State Holding Luganksvugillya v. 

Ucraina (dec.), nr. 23938/05, 27 ianuarie 2009 și cauzele citate acolo). 

13.  Prin urmare, ea concluzionează că societatea reclamantă nu poate fi 

clasificată drept „organizație neguvernamentală” în sensul Articolului 34 din 

Convenție (ibidem). 

14.  Rezultă că cererea este incompatibilă ratione personae cu dispozițiile 

Convenției, în sensul Articolului 35 § 3 litera (a) din Convenție și că trebuie 

respinsă, în conformitate cu Articolul 35 § 4 din Convenție. 
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În baza acestor motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 17 martie 2022. 

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


