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SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 13175/14 

AUTOINTERBUS-TUR S.R.L. 

versus Republica Moldova 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită la 20 

octombrie 2022 într-un Comitet compus din: 

 Jovan Ilievski, Președinte, 

 Gilberto Felici, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Viktoriya Maradudina, Grefier adjunct interimar al Secției, 

Având în vedere cererea menționată supra, depusă la 15 ianuarie 2014, 

După deliberare, pronunță următoarea decizie: 

CIRCUMSTANȚELE ȘI PROCEDURA 

Societatea reclamantă, AutoInterBus-Tur S.R.L., este o societate cu 

răspundere limitată înregistrată în Republica Moldova, cu sediul în Chișinău. 

Ea a fost reprezentată de către dl A. Savva, avocat în Chișinău. 

Cererea se referă la anularea unei hotărâri definitive pronunțate în favoarea 

societății reclamante, în urma admiterii unui recurs pretins tardiv depus de 

către partea adversară. 

Plângerile în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție au fost comunicate Guvernului Republicii 

Moldova („Guvernul”). 

După comunicarea cererii, procesul național a fost redeschis la cererea 

Agentului Guvernamental, iar deciziile defavorabile societăţii reclamante au 

fost casate de către Curtea Supremă de Justiţie. În special, ultima a recunoscut 

încălcarea drepturilor societății reclamante în urma admiterii unui recurs 

tardiv în această cauză. 
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Printr-o scrisoare din 23 iunie 2017, Guvernul a informat Curtea despre 

propunerea sa de a prezenta o declarație unilaterală în vederea soluționării 

problemei indicate în cerere. Guvernul a recunoscut că a avut loc o încălcare 

a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție. Totodată, Guvernul a argumentat că societatea reclamantă nu mai 

avea statutul de „victimă” și a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol în 

conformitate cu Articolul 37 din Convenție. 

Printr-o scrisoare din 17 august 2017, avocatul reclamantei a susținut că 

nu era de acord cu termenii declarației unilaterale, deoarece nu oferea 

despăgubiri pentru prejudiciile pe care societatea reclamantă le-ar fi suportat. 

ÎN DREPT 

Curtea reamintește că printre factorii care intervin atunci când se decide 

radierea integrală sau parțială a unei cereri în conformitate cu Articolul 37 § 

1 (c) din Convenție în baza unei declarații unilaterale, se enumeră, în special, 

natura concesiunilor făcute de către Guvern în declarația unilaterală, în 

special cea legată de despăgubirea pe care intenționează să o acorde 

reclamantului (a se vedea Tahsin Acar v. Turcia (obiecție preliminară) [MC], 

nr. 26307/95, §§ 75-77, CEDO 2003-VI și Jeronovičs v. Letonia [MC], nr. 

44898/10, § 64, 5 iulie 2016). În acest sens, Curtea reține că, în prezenta 

cauză, declarația unilaterală depusă de către Guvern nu oferă nicio 

compensație societății reclamante (a se vedea, mutatis mutandis, Basra v. 

Belgia (dec.), nr. 47232/17, § 10, 10 iulie 2018). 

Mai mult, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe cu privire la 

aspectul dacă societatea reclamantă poate pretinde în continuare a fi 

„victimă” a unei încălcări a Articolului 6 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Având în vedere toate circumstanțele relevante 

ale cauzei, ea consideră, din motivele expuse mai jos, că nu există niciun 

motiv obiectiv pentru a continua examinarea plângerilor societății reclamante 

și că este oportun să aplice Articolul 37 § 1 din Convenție pentru un alt motiv 

decât cel referitor la declarația unilaterală a Guvernului (a se vedea El 

Majjaoui și Stichting Touba Moskee v. Țările de Jos (radiere) [MC], nr. 

25525/03, § 29, 20 decembrie 2007, și Nogolica v. Croația (dec.), nr. 

1375/14, § 24, 2 iulie 2019). 

Curtea reamintește că, în baza Articolului 37 § 1 (b) din Convenție, ea 

poate, „în orice stadiu al procedurii, ... decide radierea de pe rol a unei cereri 

atunci când circumstanțele permit să se conchidă că ( ...) litigiul a fost 

soluționat”. Pentru a putea concluziona că prevederea menționată anterior 

este aplicabilă prezentei cauze, Curtea trebuie să răspundă la două întrebări 

succesive: prima, dacă faptele de care se plânge reclamantul persistă sau nu 

și, a doua, dacă au fost eliminate consecințele care ar putea rezulta într-o 

posibilă încălcare a Convenției din cauza acestor fapte (Pisano v. Italia 
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(radiere) [MC], nr. 36732/97, § 42, 24 octombrie 2002, și Syssoyeva și alții 

v. Letonia (radiere) [MC], nr. 60654/00, § 97, CEDO 2007-I). 

În prezenta cauză, Curtea constată că, la 23 decembrie 2016, Curtea 

Supremă de Justiție a casat deciziile defavorabile societății reclamante, 

adoptate contrar principiului securității raporturilor juridice. În consecință, 

hotărârea definitivă favorabilă societății reclamante a fost restabilită. Prin 

urmare, circumstanțele care au dat naștere plângerilor societății reclamante 

nu mai există.   

În continuare, Curtea constată că litigiul inițial s-a referit la retragerea 

licenței  acordate societății reclamante. Totuși, din materialele cauzei rezultă  

că respectiva licență expirase încă înainte ca prima instanță să se pronunțe 

asupra cauzei și că nu existase nicio cerere de prelungire a licenței. 

Totodată, informațiile din dosar nu indică faptul că retragerea licenței ar fi 

avut efect retroactiv sau că anularea de către instanța de recurs a hotărârii 

favorabile societății reclamante ar fi lipsit-o pe ultima de orice interes 

specific. În aceste împrejurări și în pofida faptului că procesul intern a fost 

defectuos, Curtea nu este convinsă că societatea reclamantă a suferit vreun 

prejudiciu ca urmare a retragerii licenței. Prin urmare, ea constată că, în urma 

redeschiderii procedurilor interne și a anulării de către Curtea Supremă de 

Justiție a deciziilor nefavorabile societății reclamante, nu mai există 

consecințe prejudiciabile pentru aceasta din urmă, care ar fi putut rezulta în 

încălcarea drepturilor sale garantate de Convenție. De asemenea, Curtea 

reține că societatea reclamantă nu susține contrariul. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Curtea consideră că litigiul a 

fost soluționat în sensul Articolului 37 § 1 (b) din Convenție. În plus, nu este 

niciun motiv particular referitor la respectarea drepturilor omului garantate 

prin Convenție și prin Protocoalele sale, care să justifice continuarea 

examinării cererii în baza Articolului 37 § 1 in fine. 

Prin urmare, cererea trebuie radiată de pe rol.  

Din aceste considerente, Curtea, in unanimitate, 

Decide să radieze cererea de pe rol. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 10 noiembrie 2022. 

 Viktoriya Maradudina Jovan Ilievski 

 Grefier adjunct interimar Președinte 

 


