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În cauza Prigală v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită în cadrul 

unui Comitet compus din: 

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Lorraine Schembri Orland, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 14426/12) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 3 

martie 2012 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățeană moldoveană, dna Zinovia Prigală („reclamanta”), născută în anul 

1950 și domiciliată în Anenii Noi; 

decizia de a comunica plângerea cu privire la Articolul 4 din Protocolul 

nr. 7 la Convenție Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”), reprezentat 

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

observațiile părților; 

După ce a deliberat în secret la 22 noiembrie 2022, 

Pronunță următoarea hotărâre, care a fost adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la alegația reclamantei, potrivit căreia că ea fusese 

judecată de două ori pentru aceeași contravenție, contrar Articolului 4 din 

Protocolul nr. 7 la Convenție. 

2.  Mai exact, la 26 martie 2010 un inspector în construcții a întocmit un 

proces-verbal care constata că reclamanta modificase aspectul apartamentului 

său fără autorizația de construcție necesară, încălcând astfel art. 179 din 

Codul contravențional. Reclamanta a contestat procesul-verbal, susținând că 

ea nu săvârșise contravenția și că raportul respectiv era afectat de nulitate, din 

mai multe considerente procedurale. La 27 aprilie 2010 Judecătoria Râșcani 

a admis contestația reclamantei și motivele acesteia „în totalitate”, încetând 

procesul contravențional împotriva ei. Hotărârea a devenit definitivă în lipsa 

unui recurs, la 13 mai 2010. 

3.  La 14 mai 2010 același inspector în construcții a întocmit un al doilea 

proces-verbal cu privire la aceleași fapte și în baza aceleiași dispoziții din 

Codul contravențional, recomandând instanței de judecată să aplice o amendă 

în valoare de 150 de euro (EUR) și să oblige reclamanta să demoleze 

modificările neautorizate la aspectul apartamentului. Reclamanta a contestat 

procesul-verbal. La 19 septembrie 2011 Curtea de Apel Chișinău a stabilit în 

mod definitiv vinovăția reclamantei pentru contravenția respectivă, însă a 

încetat procesul ca fiind prescris, deoarece contravenția fusese comisă în anul 

2009. 
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APRECIEREA CURȚII 

 PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 4 DIN PROTOCOLUL 

NR. 7 LA CONVENȚIE 

4.  Reclamanta s-a plâns de faptul că fusese judecată de două ori pentru 

aceeași infracțiune și a invocat Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție. 

5.  Guvernul a susținut că Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție nu 

era aplicabil situației reclamantei, deoarece contravenția prevăzută la art. 179 

din Codul contravențional era una continuă. De asemenea, el a susținut că 

primul set de proceduri fusese încetat din motive pur procedurale, fără o 

examinare pe fond și, prin urmare, nu a reprezentat o „achitare” în sensul 

Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție. 

6.  Curtea observă că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și nici inadmisibilă din oricare alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

7.  Principiile relevante privind protecția împotriva dublării proceselor 

penale au fost rezumate în Serghei Zolotukhin v. Rusia ([MC], nr. 14939/03, 

§§ 79-84, CEDO 2009); A și B v. Norvegia ([MC], nr. 24130/11 și 29758/11, 

§§ 105-34, 15 noiembrie 2016); și Mihalache v. România ([MC], nr. 

54012/10, §§ 47-49, 53-54, 67 și 88-116, 8 iulie 2019). 

8.  În baza Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, care 

reglementează regula non bis in idem, Curtea trebuie să stabilească dacă cele 

două seturi de proceduri erau de natură penală, dacă se refereau la aceleași 

fapte și infracțiuni (in idem) și dacă a existat o dublare a procedurilor (bis). 

9.  Curtea constată – acest lucru nefiind contestat de către părți – că ambele 

seturi de proceduri din prezenta cauză s-au referit la o infracțiune „penală” în 

sensul autonom al Articolului 4 § 1 din Protocolul nr. 7 (a se vedea 

Ziliberberg v. Moldova, nr. 61821/00, §§ 29-35, 1 februarie 2005, cu privire 

la contravențiile din legislația moldovenească). 

10.  Deși nu se contestă faptul că procedurile se refereau la aceeași 

contravenție, Guvernul a susținut că aceasta era una continuă, ceea ce făcea 

posibilă aplicarea repetată a sancțiunilor. Curtea nu este convinsă de acest 

argument, având în vedere concluziile instanțelor naționale, care au clasat 

procesul ca fiind prescris, deoarece faptele contestate datau din 2009 (a se 

vedea paragraful 3 supra), contrazicând astfel interpretarea oferită de către 

Guvern. 

11.  Părțile au contestat dacă hotărârea din 27 aprilie 2010 a reprezentat 

sau nu o „achitare” definitivă în sensul Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la 

Convenție. 

12.  În primul rând, Curtea constată că textul hotărârii din 27 aprilie 2010 

confirmă în totalitate argumentele reclamantei, inclusiv cele cu privire la 

fond. În al doilea rând, ea observă că Codul contravențional al Republicii 

Moldova prevede doar două posibile rezultate ale procesului contravențional: 
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condamnarea sau încetarea procesului contravențional; aceasta din urmă 

produce aceleași efecte juridice, indiferent de motivele pe care se bazează - 

absența unei contravenții, expirarea termenelor legale sau alte încălcări 

procedurale. În conformitate cu art. 380 din Codul contravențional, încetarea 

procesului contravențional exclude reluarea lui. În final, în cazul reclamantei, 

nu se poate afirma că cel de-al doilea set de proceduri reprezintă o 

redeschidere a aceluiași proces, ci este mai degrabă un proces separat pe baza 

acelorași fapte și motive juridice. 

13.  Din aceste considerente, Curtea distinge încetarea definitivă a 

procesului în prezentul caz de o „simplă ordonanță de încetare”, situație în 

care Articolul 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție ar fi fost, fără îndoială, 

inaplicabil (a se vedea, în acest sens, Marguš v. Croația [MC], nr. 4455/10, § 

120, CEDO 2014 (extrase); Smirnova și Smirnova v. Rusia (dec.), nr. 

46133/99 și 48183/99, 3 octombrie 2002; și Harutyunyan v. Armenia (dec.), 

nr. 34334/04, 7 decembrie 2006). 

14.  Articolul 4 § 1 din Protocolul nr. 7 nu exclude desfășurarea unor 

proceduri duble, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții (a se vedea A și B 

v. Norvegia, citată mai sus, §§ 130-32). Guvernului reclamat îi revine sarcina 

de a demonstra în mod convingător că aceste condiții au fost îndeplinite 

(ibidem). În observațiile sale, Guvernul nu a argumentat că cele două seturi 

de proceduri în cauză erau „suficient de strâns legate între ele în fond și în 

timp” pentru a forma un întreg coerent sau că celelalte condiții menționate 

mai sus fuseseră îndeplinite (a se compara cu Bajčić v. Croația, nr. 67334/13, 

§§ 39-46, 8 octombrie 2020). 

15.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 4 din Protocolul nr. 7 

la Convenție. 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

16.  Reclamanta a solicitat 5.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

și 8.000 de lei moldovenești (echivalentul a 505 EUR) pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața instanțelor naționale și a Curții. Ea a prezentat o 

copie a contractului încheiat cu reprezentantul său și o chitanță de plată. 

17.  Guvernul a susținut că nu ar trebui să se acorde nicio despăgubire, 

deoarece reclamanta nu prezentase din nou, la etapa respectivă a procedurii, 

pretențiile de satisfacție echitabilă pe care le-a inclus în formularul cererii 

inițiale. 

18.  Curtea observă că reclamanta a formulat o cerere de despăgubire în 

observațiile sale, făcând referire la sumele specificate în cererea sa inițială. 

19.  Ținând cont de efectele încălcării, Curtea acordă reclamantei 1.200 

EUR pentru prejudiciu moral, plus orice taxă care poate fi percepută. Având 

în vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabil să 

admită în totalitate pretențiile reclamantei în valoare de 505 EUR pentru 

costuri și cheltuieli. 
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20.  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 existat o încălcare a Articolului 4 din Protocolul nr. 7 la 

Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei 

luni, următoarele sume, care vor fi convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 1.200 EUR (una mie două sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 

(ii) 505 EUR (cinci sute cinci euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută reclamantei, pentru costuri și cheltuieli; 

(b) că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la data 

efectuării transferului, urmează a fi achitată o dobândă adițional 

sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 

împrumut marginal practicată de către Banca Centrală Europeană în 

perioada respectivă, majorată cu trei puncte procentuale; 

4. Respinge restul pretenției reclamantei pentru satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 13 decembrie 2022, în 

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

  

 Dorothee von Arnim  Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct Președinte 


