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În cauza Dunas v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

     Având în vedere: 

cererea nr. 65102/14 versus Republica Moldova, depusă la Curte la 9 

septembrie 2014 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru 

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

către un cetățean moldovean, dl Andrei Dunas (,,reclamantul”); 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 

plângerea privind accesul la o instanță și de a declara restul cererii 

inadmisibil; 

observațiile părților; 

Deliberând în ședință închisă la 26 aprilie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la limitarea dreptului reclamantului de „acces la o 

instanță” în conformitate cu Articolul 6 § 1 din Convenție. 

CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1976 și locuiește în Cahul. El a fost 

reprezentat de către dl V. Vanțevici, avocat în Cahul. 

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

4.  Circumstanțele cauzei pot fi rezumate după cum urmează. 

5.  La 3 februarie 2012 reclamantul a depus o acțiune în instanță împotriva 

lui B.D., o persoană fizică. Reclamantul a susținut că el îi împrumutase 

20.000 de euro (EUR) lui B.D., iar ultimul eșuase să-i întoarcă. Reclamantul 

a achitat o parte din taxa de stat (4.800 de lei (MDL), echivalentul a circa 308 

EUR la acel moment) și a solicitat să fie scutit de restul taxei de stat, lucru 

acceptat de către instanță. 

6.  La 4 mai 2012 Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a satisfăcut 

pretențiile reclamantului și l-a obligat pe B.D. să-i achite 20.000 EUR, 

precum și o dobândă de 172.501 MDL și 4.800 MDL pentru taxa de stat. 

Această hotărâre a fost menținută de către Curtea de Apel Chișinău la 30 mai 

2013. La 23 octombrie 2013 Curtea Supremă de Justiție a casat deciziile 

instanțelor inferioare și a expediat cauza spre rejudecare. 

7.  La 16 ianuarie 2014 Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea instanței 

de fond și a adoptat o nouă hotărâre, prin care a respins pretențiile 
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reclamantului, ca fiind nefondate. Ea a constatat ex officio nulitatea 

contractului de împrumut semnat între reclamant și B.D. 

8.  Reclamantul a depus recurs împotriva hotărârii respective. El a mai  

solicitat să fie scutit de la plata taxei de stat, având în vedere situația sa 

financiară dificilă și faptul că el avea grijă de cei doi copii ai săi. 

9.  La 15 aprilie 2014 Curtea Supremă de Justiție a respins cererea 

reclamantului cu privire la scutirea de la achitarea taxei de stat. Reclamantului 

i s-a acordat un termen până la 30 aprilie 2014 pentru a achita suma de 8.137 

MDL (echivalentul a circa 438 EUR) în calitate de taxă de stat.  

10.  Potrivit registrului de corespondență al secretariatului Curții Supreme 

de Justiție, la 18 aprilie 2014 la adresa reclamantului a fost transmisă o 

scrisoare cu aviz simplu. 

11.  În lipsa dovezilor că reclamantul plătise taxa de stat în termenul 

stabilit de către ea, la 13 mai 2014 Curtea Supremă de Justiție a restituit 

recursul reclamantului. Ea a adăugat că decizia nu-l împiedica să depună din 

nou recursul după achitarea taxei de stat, cu respectarea termenului legal de 

două luni pentru depunerea recursului, termen care nu putea fi prelungit. 

Decizia era definitivă și nu putea fi contestată în niciun mod. 

12.  Printr-o notă scrisă de mână (fără vreo dată sau identitate a autorului), 

pe plicul scrisorii trimise reclamantului de către Curtea Supremă de Justiție 

la 18 aprilie 2014 era scris: „clientul a refuzat recepționarea”. Potrivit fișei 

poștale care însoțea plicul, la 19 mai 2014 expirase termenul de păstrare a 

scrisorii în oficiul poștal. Drept urmare, scrisoarea a fost returnată Curții 

Supreme de Justiție, ca fiind nereclamată. 

13.  La 18 iunie 2014 reclamantul a solicitat Curții Supreme de Justiție să-

i elibereze copia deciziei din 15 aprilie 2014. În aceeași zi instanța a expediat 

în mod repetat reclamantului o copie a deciziei sale din 15 aprilie 2014. 

Potrivit avizului poștal de recepție, reclamantul a recepționat această 

scrisoare la 20 iunie 2014, fapt confirmat prin semnătura lui. 

CADRUL LEGAL ȘI PRACTICA RELEVANTĂ 

14.  În conformitate cu art. 100 din Codul de procedură civilă, actele de 

procedură se comunică participanților la proces prin intermediul unei 

persoane împuternicite, prin scrisoare recomandată și cu aviz de primire, prin 

intermediul biroului executorului judecătoresc sau prin alte mijloace care să 

asigure transmiterea textului cuprins în act și confirmarea primirii lui. 

15.  În hotărârea sa Godorozea v. Moldova (nr. 17023/05, § 24, 6 

octombrie 2009), Curtea s-a referit la interpretarea dreptului intern făcută de 

către Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, potrivit căruia, 

în practică, instanțele nu acceptă drept dovezi suficiente expedierea unei 

scrisori de către o instanță, ci trebuie solicitată confirmarea recepționării. 
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

16.  Reclamantul s-a plâns de încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție 

ca urmare a neexaminării recursului de către Curtea Supremă de Justiție, a 

cărui parte relevantă 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 ...” 

A. Admisibilitatea 

17.  Guvernul a susținut că cererea este abuzivă. El s-a referit la diferențele 

dintre copia scrisorii Curții Supreme de Justiție prezentate de către reclamant 

și cea transmisă Guvernului de către Curtea Supremă de Justiție, precum stilul 

ghilimelelor și numărul/literele de ieșire. 

18.  Reclamantul a susținut că el nu trebuia să fie acuzat pentru greșelile 

autorităților: el a prezentat Curții ceea ce recepționase. 

19.  Curtea consideră că diferențele menționate sunt minore și nu este clar 

dacă reclamantul sau autoritățile sunt responsabile pentru ele. Mai important, 

aceste diferențe nu schimbă sensul sau efectul scrisorii Curții Supreme de 

Justiție din 18 aprilie 2014. Dacă argumentul Guvernului este că reclamantul 

a primit de fapt acea scrisoare și a declarat în mod fals că nu a primit-o, Curtea 

observă că, în acest caz, scrisoarea nu ar fi fost returnată de către oficiul poștal 

expeditorului drept nereclamată, cum s-a întâmplat în prezenta cauză (a se 

vedea paragraful 12 de mai sus). Prin urmare, orice diferențe între versiunea 

scrisorii păstrate de către Curtea Supremă de Justiție și cea primită de către 

reclamant nu afectează problema aflată în examinare, adică pretinsa încălcare 

a dreptului reclamantului de „acces la o instanță” în baza Articolului 6 § 1 din 

Convenție. În consecință, această obiecție trebuie respinsă. 

20.  Curtea reține că cererea nu este nici în mod vădit nefondată, nici 

inadmisibilă din orice alte motive enumerate la Articolul 35 din Convenție. 

Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

B. Fondul 

21.  Reclamantul a susținut că instanțele naționale au folosit procedura de 

restituire a recursului său într-un mod care i-a îngrădit accesul său la o 

instanță, în special prin expedierea unei copii a deciziei inițiale după data la 

care fusese adoptată decizia definitivă. 

22.  Guvernul a susținut că dreptul de acces la o instanță nu este nelimitat. 

Reclamantul trebuia să plătească taxa de stat în valoare de 1,68% din suma 

pretinsă. Deoarece el a putut să dea cu împrumut 20.000 EUR, el trebuie să 
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fi putut găsi încă 400 EUR pentru taxa de stat, ceea ce nu era excesiv și era 

prevăzut de lege. Reclamantul era conștient de cerința legală de a plăti taxa 

de stat și trebuia să prevadă necesitatea achitării unei anumite sume pentru 

taxa de stat. În plus, reclamantul a fost inițial scutit parțial de la plata taxei de 

stat, ceea ce a permis examinarea cauzei sale de către primele două niveluri 

de jurisdicție. 

23.  Curtea remarcă faptul că determinarea necesității plății taxei de stat în 

prezenta cauză intră în sfera de aplicare a Articolului 6 § 1 din Convenție 

(Rotaru v. România [MC], nr. 28341/95, § 78, CEDO 2000-V; și Pyrobatys 

A.S. Restrukturalizacii v. Slovacia (dec.), nr. 40050/06, § 59, 3 noiembrie 

2011), care, prin urmare, este aplicabil. 

24.  Ea reiterează că obligația de a plăti taxe către instanțe civile în legătură 

cu cererile pe care ele sunt solicitate să le examineze nu poate fi considerată 

o restricție a dreptului de acces la o instanță, care este incompatibilă per se cu 

Articolul 6 § 1 din Convenție (a se vedea, de exemplu, Karahasanoğlu v. 

Turcia, nr. 21392/08 și altele 2, § 134, 16 martie 2021). Cu toate acestea, 

cuantumul taxelor evaluate în lumina circumstanțelor particulare ale unui caz 

particular, inclusiv capacitatea reclamantului de a le plăti, și faza procedurii 

în care fusese aplicată această restricție, sunt factori importanți la 

determinarea faptului dacă o persoană a beneficiat sau nu de dreptul său de 

acces și a beneficiat de „judecarea ... de către o instanță” (a se vedea Kreuz v. 

Polonia, nr. 28249/95, § 60, CEDO 2001-VI). 

25.  În prezenta cauză, se notează că reclamantul a pretins 20.000 EUR și 

dobândă, însă nu a plătit 438 EUR pentru taxa de stat. În opinia Guvernului, 

posibilitatea de a împrumuta cuiva o asemenea sumă presupunea și că 

reclamantul își permitea să plătească o sumă mult mai modestă pentru taxa 

de stat, cu atât mai mult că el trebuia să prevadă necesitatea achitării taxei 

respective odată ce a decis să depună o acțiune in instanță. Curtea constată că 

astfel de argumente puteau fi relevante în momentul examinării de către 

instanțele naționale a cererii de scutire de la achitarea taxei de stat. 

26.  Curtea remarcă faptul că, atunci când cererea reclamantului de scutire 

a fost respinsă, lui i s-a acordat timp să plătească taxa de stat. În acel moment, 

el ar fi putut fie să plătească taxa de stat, fie să prezinte dovezi în sprijinul 

cererii sale de scutire, deoarece situația financiară a unei persoane se poate 

schimba drastic în timp. Cu toate acestea, el a primit scrisoarea prin care era 

informat despre decizia din 15 aprilie 2014 abia la 18 iunie 2014, după ce 

Curtea Supremă de Justiție i-a respins cererea printr-o decizie definitivă din 

13 mai 2014. 

27.  Guvernul a susținut că reclamantului, de fapt, îi fusese prezentată 

scrisoarea din 18 aprilie 2014, dar el refuzase să o primească. Mai mult, 

ulterior el nu a reușit să o ia de la oficiul poștal. Prin urmare, el însuși era 

responsabil pentru situația creată. Reclamantul a susținut că el niciodată nu 

recepționase prima scrisoare și că modalitatea de transmitere a actelor de 

procedură, prevăzută la art. 100 din Codul de procedură civilă (a se vedea 



HOTĂRÂREA DUNAS v. REPUBLICA MOLDOVA  

5 

paragraful 14 de mai sus) nu fusese respectată. Curtea constată că singura 

dovadă a refuzului său de a primi scrisoarea era o notă scrisă de mână fără 

nicio dată sau identificare a autorului acesteia, astfel încât era imposibil să se 

confirme caracterul autentic al notei respective. 

28.  În acest context, se observă că legea impunea în mod clar dovada de 

recepționare a unei scrisori (a se vedea paragraful 15 de mai sus). În mai multe 

hotărâri anterioare (a se vedea, de exemplu, Russu v. Moldova, nr. 7413/05, 

§§ 19-28, 13 noiembrie 2008; Godorozea, citată mai sus, § 31; Rassohin v. 

Moldova, nr. 11373/05, § 34, 18 octombrie 2011 și Deli v. Republica 

Moldova, nr. 42010/06, § 51, 22 octombrie 2019), făcând referire și la 

interpretarea dreptului intern făcută de către Plenul Curții Supreme de Justiție 

a Republicii Moldova (a se vedea § 15 de mai sus), Curtea a constatat că, în 

practică, instanțele naționale nu acceptă drept dovezi suficiente expedierea 

unei scrisori de către o instanță, ci solicită și confirmarea recepționării. La 

expedierea scrisorii sale din 18 aprilie 2014, Curtea Supremă de Justiție a 

folosit o scrisoare cu aviz simplu (a se vedea paragraful 10 de mai sus) și, 

prin urmare, nu a avut o confirmare a recepționării. Prin urmare, în lipsa unor 

dovezi clare că reclamantul a primit scrisoarea sau a refuzat să o primească, 

ori că i s-a comunicat o scrisoare pe care o putea ridica de la oficiul poștal, 

trebuie să se considere, în conformitate cu practica internă, că reclamantul nu 

a primit-o. În plus, nimic din dosar nu indică faptul că Curtea Supremă de 

Justiție a încercat să verifice dacă reclamantul a primit sau a refuzat să 

primească scrisoarea sa din 18 aprilie 2014. În special, în cazul în care o 

scrisoare care solicită confirmarea recepționării nu poate fi livrată, indiferent 

de motiv, oficiul poștal va păstra scrisoarea timp de o lună și apoi va returna 

expeditorului scrisoarea ca nereclamată, împreună cu o fișă confirmativă. În 

prezenta cauză, acest termen de o lună a expirat la 18 mai 2014. Cu toate 

acestea, chiar înainte de expirarea acestui termen, la 13 mai 2014 Curtea 

Supremă de Justiție și-a adoptat deja decizia. Rezultă că această instanță nu a 

așteptat să aibă niciun fel de confirmare a recepționării, o imposibilitate de 

livrare sau o nereclamare a scrisorii, înainte de a decide să restituie recursul 

reclamantului. 

29.  În continuare, Curtea reține că acțiunea reclamantului a fost examinată 

la trei niveluri de jurisdicție și că anume în cadrul procedurii redeschise a 

apărut problema taxei de stat. Totodată, ea observă că abia în cadrul 

procedurii redeschise o instanță i-a respins pentru prima dată pretențiile sale, 

invocând ex officio un nou motiv, și anume nulitatea contractului cu B.D. (a 

se vedea paragraful 7 de mai sus). Prin urmare, recursul formulat de către 

reclamant la Curtea Supremă de Justiție era singura lui posibilitate de a 

argumenta împotriva acestui nou motiv. 

30.  Curtea consideră că, în lipsa unei dovezi definitive că decizia din 15 

aprilie 2014 fusese expediată sau fusese refuzată de către destinatar, și fără 

nicio încercare de a verifica dacă scrisoarea fusese în mod efectiv livrată, 

reclamantul a fost împiedicat să ia măsuri pentru a se asigura că fondul cauzei 
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sale este examinat de către Curtea Supremă de Justiție (fie prin achitarea taxei 

de stat, fie prin demonstrarea imposibilității de a face acest lucru). 

31.  Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite Curții să 

concluzioneze că modul de tratare a recursului reclamantului și a cererii de 

scutire de la plata taxei de stat a constituit o restricție disproporționată a 

dreptului său de acces la o instanță. Prin urmare, Curtea constată că a avut loc 

o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

32.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

,,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 satisfacție echitabilă.” 

33.  Reclamantul a pretins 20.000 EUR și 177.301 MDL pentru prejudiciul 

material, constând în sumele acordate lui de către prima instanță. 

34.  Curtea remarcă faptul că a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din 

Convenție în privința neexaminării de către Curtea Supremă de Justiție a 

fondului pretențiilor sale. În asemenea împrejurări, ea nu poate specula care 

ar fi fost decizia respectivei instanțe în cazul în care i-ar fi permis 

reclamantului să-și prezinte cazul în mod corespunzător și să plătească taxa 

de stat. Prin urmare, ea nu vede nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și prejudiciul material pretins. 

35.  Reclamantul a pretins, de asemenea, 10.000 EUR pentru prejudiciul 

moral rezultat din suferința psihologică care i-a fost cauzată. 

36.  Guvernul a considerat că suma pretinsă este exagerată. 

37.  Curtea acordă reclamantului 3.600 EUR pentru prejudiciul moral, plus 

orice taxă care ar putea fi percepută. 

38.  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. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

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

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat urmează să plătească reclamantului, în termen de 

trei luni, 3.600 EUR (trei mii șase sute de euro), sumă care urmează a 

fi convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului, plus orice taxă care poate fi percepută;  
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(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; 

4. Respinge restul cererii reclamantului privind satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 17 mai 2022, în 

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

  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


