
 
 

 
 
© Această traducere îi aparține Direcției agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova. 
Originalul se găsește în baza de date HUDOC. Orice preluare a textului se va face cu următoarea mențiune: 
„Traducerea acestei decizii a fost efectuată de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al 
Republicii Moldova”. 

Decizie tradusă și redactată de către Direcția agent guvernamental.  

Ea poate suferi modificări de formă. 

 

SECȚIA A DOUA 

DECIZIE 

Cererea nr. 22781/10 

Eugeniu BALACCI 

versus Republica Moldova 

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

noiembrie 2022 într-un 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. 22781/10) versus Republica Moldova, prin care un cetățean 

moldovean, dl Eugeniu Balacci („reclamantul”), care s-a născut în anul 1945 

și locuiește în Durlești, fiind reprezentat de către dl G. Păduraru, avocat în 

Chișinău, a notificat Curtea la 27 martie 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 O. Rotari, 

observațiile părților, 

După deliberare, adoptă următoarea decizie: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Prezenta cerere se referă la o pretinsă încălcare a dreptului la un proces 

echitabil, în special la motivarea pretins insuficientă a hotărârilor pronunțate 

de către instanțele civile, precum și la imposibilitatea reclamantului de a-și 
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recupera bunurile sechestrate și de a obține despăgubiri pentru prejudiciul pe 

care l-ar fi suportat. 

2.  În anul 2002, în privința reclamantului a fost inițiată o cauză penală 

pentru escrocherie, iar organul de urmărire penală a aplicat sechestru pe 

utilajele agricole care îi aparțineau lui. Cinci ani mai târziu, un judecător de 

instrucție a anulat sechestrul, din motivul nerespectării mai multor cerințe 

legale. Ulterior, procuratura a solicitat aplicarea unui al doilea sechestru, dar 

judecătorul de instrucție a respins acest demers. 

3.  În același timp, judecătorul de instrucție a dispus încetarea urmăririi 

penale împotriva reclamantului, deoarece procuratura nu respectase 

termenele procedurale prevăzute de lege. 

4.  Argumentând că nu și-a putut recupera bunurile în urma ridicării 

sechestrului, reclamantul a intentat o acțiune în despăgubire împotriva 

statului, în baza Legii nr. 1545 privind modul de reparare a prejudiciului 

cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii 

şi ale instanţelor judecătoreşti („Legea nr. 1545”). 

5.  Printr-o hotărâre din 15 decembrie 2008, Judecătoria Rîșcani 

(Chișinău) a respins acțiunea ca neîntemeiată, considerând că, în conformitate 

cu dispozițiile Legii nr. 1545, dreptul la despăgubiri apare numai în cazul în 

care procesul penal a fost încetat pe temeiuri de „reabilitare” a persoanei 

investigate. Cu toate acestea, ea a considerat că încetarea urmăririi penale 

împotriva reclamantului din motive procedurale nu constituia un temei de 

„reabilitare”. 

6.  Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție au menținut 

această hotărâre la 5 mai și, respectiv, la 30 septembrie 2009. 

7.  Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns că 

instanțele naționale nu examinaseră toate motivele invocate în fața lor, că 

apreciaseră greșit probele care le-au fost prezentate și că interpretaseră și 

aplicaseră greșit legea. Invocând Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, 

reclamantul a mai susținut că nu a mai putut să dispună de bunurile sale după 

ce acestea au fost puse sub sechestru, că nu le-a recuperat după eliberarea lor 

de sub sechestru și că lipsa unei despăgubiri i-a încălcat dreptul la respectarea 

bunurilor sale. În același timp, reclamantul invocă lipsa unei căi de atac 

interne efective în sensul Articolului 13 din Convenție, pentru a-și revendica 

drepturile sale garantate de Convenție. 

APRECIEREA CURȚII 

8.  În primul rând, cu referire la plângerea formulată în baza Articolului 6 

§ 1 din Convenție, Curtea reiterează că o instanță nu este obligată să dea un 

răspuns detaliat la fiecare motiv invocat, ci trebuie să ofere un răspuns 

specific și explicit la argumentele decisive pentru rezultatul procedurii în 

cauză (a se vedea Moreira Ferreira v. Portugalia (nr. 2) [MC], nr. 19867/12, 

§ 84, 11 iulie 2017). De asemenea, ea reiterează că nu îi revine sarcina de a 
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examina erorile de fapt sau de drept comise de către o instanță națională, cu 

excepția și în măsura în care acestea ar fi putut încălca drepturile și libertățile 

garantate de Convenție (a se vedea, printre multe altele, De Tommaso v. Italia 

[MC], nr. 43395/09, § 170, 23 februarie 2017). În final, Curtea reamintește 

că ea se bazează, în principiu, pe interpretarea și aplicarea dreptului intern de 

către instanțele naționale, cu excepția cazului în care concluziile acestora sunt 

arbitrare sau vădit nerezonabile (a se vedea Guðmundur Andri Ástráðsson v. 

Islanda [MC], nr. 26374/18, § 251, 1 decembrie 2020). 

9.  În prezenta cauză, Curtea observă că instanțele naționale au expus în 

mod explicit și detaliat motivele care le-au determinat să considere că Legea 

nr. 1545 nu era aplicabilă în situația reclamantului. Ea consideră că 

aplicabilitatea acestei legi a fost una dintre principalele chestiuni ridicate în 

cauză și că răspunsul instanțelor la această chestiune a fost de natură să 

satisfacă cerințele de motivare a hotărârilor judecătorești, care rezultă din 

garanțiile unui proces echitabil. Având în vedere elementele de care dispune 

și fondul plângerii reclamantului, ea nu poate considera că, în prezenta cauză, 

concluziile instanțelor naționale ar fi fost viciate de arbitrariu sau de 

iraționalitate vădită. În acest sens, Curtea observă că reclamantul nu oferă 

niciun exemplu de jurisprudență națională contradictorie referitoare la situații 

similare cu a lui. În plus, ea consideră că procesul civil urmat în prezenta 

cauză, în ansamblu, s-au desfășurat în conformitate cu cerințele unui proces 

echitabil. 

10.  Rezultă că plângerea formulată în baza Articolului 6 § 1 din Convenție 

trebuie respinsă ca fiind vădit nefondată, în conformitate cu Articolul 35 §§ 

3 (a) și 4 din Convenție. 

11.  În privința plângerii formulate în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 

1 la Convenție, Curtea face referire la principiile generale privind 

sechestrarea și reținerea bunurilor în cadrul proceselor penale, în modul  

rezumat în Tendam v. Spania (nr. 25720/05, §§ 47-51, 13 iulie 2010) și, mai 

recent, în Stołkowski v. Polonia (nr. 58795/15, §§ 52-57, 21 decembrie 2021). 

12.  Ea notează că, în cazuri de acest tip, sechestrarea efectivă a bunurilor 

de către autorități nu a fost pusă în discuție (a se compara cu Begu v. România, 

nr. 20448/02, §§ 159-63, 15 martie 2011, OOO KD-Konsalting v. Rusia, nr.   

54184/11, §§ 54-59, 29 mai 2018, și Dabić v. Croația, nr. 49001/14, §§ 54-

59, 18 martie 2021). Totuși, în prezenta cauză, Curtea observă că există o 

controversă între părți cu privire la acest aspect. Guvernul a susținut, în 

special, că bunurile în litigiu nu fuseseră vreodată sechestrate fizic și că ele 

se aflaseră întotdeauna în posesia reclamantului. Pe de altă parte, ultimul 

susține că nu a mai avut acces la toate aceste bunuri, cu excepția unuia, 

deoarece ele se aflau, în momentul aplicării sechestrului, pe teritoriul unei 

asociații agricole care, ulterior, le-ar fi utilizat și uzat. 

13.  La rândul său, Curtea observă că, în dreptul moldovenesc, sechestrul 

nu este sinonim automat cu reținerea efectivă a bunurilor și că, de regulă, 
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această măsură nu împiedică persoana în cauză să le folosească. De asemenea, 

ea constată că acest aspect nu este contestat de către părți. 

14.  În prezenta cauză, ea constată că soarta unui singur bun sechestrat este 

cunoscută. Este vorba despre un tractor în legătură cu care reclamantul însuși 

a recunoscut că s-a aflat în posesia lui, deoarece, potrivit lui, în momentul 

aplicării sechestrului, acest tractor se repara și nu se afla împreună cu celelalte 

bunuri litigioase pe teritoriul asociației agricole menționate mai sus. Cu 

referire la celelalte utilaje agricole puse sub sechestru, Curtea constată că 

soarta lor rămâne necunoscută și că elementele de care dispune nu îi permit 

să concluzioneze cu certitudine că reclamantul pierduse posesia asupra lor. 

15.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea nu este în măsură să 

stabilească existența ingerinței invocate de către reclamant, și anume 

imposibilitatea de a utiliza bunurile sale și de a le recupera după ridicarea 

sechestrului. Deoarece reținerea efectivă a bunurilor în litigiu nu a fost 

stabilită, ea nu poate considera că autoritățile statului trebuiau să-și asume o 

obligație de vigilență față de acestea și că ele ar fi fost eventual responsabile 

pentru deteriorarea și pierderea acestor bunuri (pentru reamintirea obligațiilor 

pozitive care le revin autorităților atunci când aplică sechestru pe bunuri, a se 

vedea Dabić, citată mai sus, § 55). 

16.  Rezultă că plângerea formulată în baza Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție trebuie, de asemenea, respinsă ca fiind vădit nefondată, în 

conformitate cu Articolul 35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

17.  În final, cu privire la plângerea formulată în baza Articolului 13 din 

Convenție, Curtea reiterează faptul că această dispoziție se aplică numai în 

cazul în care o persoană poate pretinde în mod argumentat că este victima 

unei încălcări a unui drept protejat de Convenție (a se vedea De Tommaso, 

citată mai sus, § 180). Având în vedere circumstanțele cauzei, Curtea 

consideră că reclamantul nu invocă nicio „pretenție argumentabilă” în baza 

Articolului 13 din Convenție. Rezultă că această parte a cererii trebuie să fie 

respinsă ca fiind în mod vădit nefondată (a se compara cu Gökçe și Demirel 

v. Turcia, nr. 51839/99, §§ 69-71, 22 iunie 2006), în conformitate cu Articolul 

35 §§ 3 (a) și 4 din Convenție. 

Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, 

Declară cererea inadmisibilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 15 decembrie 2022. 

 

   Dorothee von Arnim Jovan Ilievski 

       Grefier adjunct Președinte 


