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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 11972/16 

Ivan TURCEAC și Larisa CERCHEZ 

versus Republica Moldova 

 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 13 

septembrie 2022 într-un Comitet alcătuit din: 

Branko Lubarda, Președinte, 

Jovan Ilievski, 

Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 11972/16) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 26 

februarie 2016 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeni moldoveni, dl Ivan Turceac și dna Larisa Cerchez, născuți în anii 

1963 și, respectiv, 1964, și care locuiesc în Chișinău („reclamanții”), fiind 

reprezentați de către dl R. Zadoinov, avocat în Chișinău; 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari; 

observațiile părților,  

Deliberând, decide următoarele: 

OBIECTUL CAUZEI 

1. Cauza se referă la neexecutarea, timp de aproximativ doi ani, a unei 

hotărâri judecătorești definitive prin care Statul era obligat să transfere în 

proprietatea reclamanților mai multe apartamente. 
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2.  Reclamanții s-au plâns în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, de neexecutarea hotărârii și 

de refuzul instanțelor naționale de a le compensa prejudiciul lor material și 

moral. 

3.  După comunicarea cauzei, Guvernul reclamat a informat Curtea că, de 

fapt, exista un set de proceduri inițiate de către reclamanți împotriva Statului, 

prin care ei au pretins despăgubiri pentru o perioadă de un an de neexecutare, 

fiindu-le acordată o sumă de circa 30.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material. Acest proces s-a încheiat printr-o hotărâre definitivă a Curții de Apel 

Chișinău din 9 noiembrie 2017. 

APRECIEREA CURȚII  

4. Guvernul a susținut, inter alia, că reclamanții omiseseră în mod 

intenționat să informeze Curtea cu privire la acordarea sumei de 30.000 EUR 

de către instanțele naționale. El a considerat că un astfel de comportament din 

partea reclamanților constituia un abuz al dreptului de a depune o cerere 

individuală și, respectiv, a solicitat Curții să respingă cererea din acest motiv. 

5.  Reclamanții nu au comentat obiecția sus-menționată. 

6.  Curtea reamintește că potrivit Articolului 47 § 7 din Regulamentul 

Curții, reclamanții sunt obligați să informeze Curtea cu privire la orice 

circumstanțe relevante cererii. De asemenea, ea reține că reclamanții au fost 

atenționați în mod special despre această obligație prin scrisoarea Curții care 

confirma recepționarea și înregistrarea cererii lor. Mai mult, 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). 

7.  În circumstanțele prezentei cauze, reclamanții, care au fost reprezentați 

de către un avocat, nu au oferit nicio explicație plauzibilă pentru eșecul lor de 

a informa Curtea despre faptul că ei inițiaseră proceduri compensatorii și că 

obținuseră despăgubiri de la instanțele naționale. Curtea consideră că 

finalitatea acestor proceduri are o importanță deosebită pentru examinarea 

plângerilor formulate de către reclamanți în cererea lor depusă la Curte.  

8.  Având în vedere importanța informației respective pentru examinarea 

corespunzătoare a prezentei cauze, Curtea constată că comportamentul 
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reclamanților este contrar scopului dreptului la o cerere individuală, în modul 

prevăzut la Articolul 34 din Convenție. 

9. Prin urmare, ținând cont de cele expuse supra, cererea trebuie respinsă 

ca abuzivă, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba engleză și comunicată în scris la 6 octombrie 2022. 

  

 Dorothee von Arnim Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 

 


