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În cauza Brantom International S.R.L. şi alţii c. Republicii Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţiunea a Treia), întrunită în 

cadrul unui comitet compus din: 

 Dragoljub Popović, preşedinte, 

 Kristina Pardalos, 

 Valeriu Griţco, judecători, 

şi Marialena Tsirli, grefier adjunct al secţiunii, 

Deliberând la 20 ianuarie 2015 în şedinţă închisă, 

Pronunţă următoarea hotărâre, care a fost adoptată la acea dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 42572/09) depusă la Curte la 

27 iulie 2009 împotriva Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile 

articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către S.R.L. Brantom 

International, dl V. Prudscoi şi dl I. Periev („reclamanţii”). 

2.  Reclamanţii au fost reprezentaţi de dl D. Avtudov, avocat în Chişinău. 

Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul 

său, dl L. Apostol. 

3.  Reclamanţii au susţinut că drepturile lor garantate de articolul 6 § 1 al 

Convenției şi articolul 1 al Protocolului nr.1 au fost încălcate ca urmare a 

anulării unei hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate în favoarea lor. 

4.  La 13 ianuarie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

A.  Contextul cauzei 

5.  Prima reclamantă, S.R.L. Brantom International, este o societate cu 

răspundere limitată înregistrată în Republica Moldova, cu sediul la 

Chişinău. Al doilea reclamant, dl Vladimir Prudscoi, este cetăţean al 

Republicii Moldova, născut în 1954 şi cu domiciliul în Chişinău. Al treilea 

reclamant, dl Iuri Periev, este cetăţean al Republicii Moldova, născut în1950 

şi cu domiciliul în Chişinău. 

6.  La o dată neprecizată, al doilea şi al treilea reclamant au depus la 

autoritatea competentă o cerere de privatizare a apartamentului în care 

locuiau. Imobilul, proprietate publică, este situat în centrul oraşului 



2   HOTĂRÂREA BRANTOM INTERNATIONAL S.R.L. ŞI ALŢII c. REPUBLICII MOLDOVA   

Chişinău. În virtutea contractului încheiat la 7 februarie 2002 cu statul, al 

doilea şi al treilea reclamant au devenit proprietari ai apartamentului. La 28 

februarie 2002, ei au vândut imobilul primei reclamante. 

7.  La 23 noiembrie 2004, societatea S. a depus o acţiune în anularea 

deciziei de privatizate a apartamentului în cauză şi a două contracte de 

vânzare-cumpărare. 

8.  La 4 noiembrie 2005, Judecătoria Buiucani a admis integral acţiunea, 

constatând, între altele, că al doilea şi al treilea reclamant nu locuiau la 

momentul privatizării în apartamentul aflat în litigiu. 

9.  La 23 februarie 2006, Curtea de Apel a respins apelul primei 

reclamante şi a menţinut hotărârea din 4 noiembrie 2005. Prima reclamantă 

a declarat recurs. 

10.  La 13 septembrie 2006, Curtea Supremă de Justiţie a casat hotărârile 

instanţelor de judecată inferioare şi a respins acţiunea societăţii S. Instanţa 

supremă a statuat, între altele, că al doilea şi al treilea reclamant nu au fost 

decăzuţi, prin hotărârea judecătoriei, din dreptul de a locui în apartamentul 

litigios. În opinia Curţii, acest lucru infirmă concluziile instanţelor de 

judecată inferioare, potrivit cărora ei nu locuiau în apartament şi nu aveau 

dreptul să-l privatizeze. Instanţa a considerat că prima reclamantă este un 

cumpărător de bună credinţă. 

B.  Revizuirea hotărârii judecătoreşti irevocabile din 13 septembrie 

2006 

11.  La 12 noiembrie 2008, societatea S. a depus o cerere de revizuire a 

procedurii, invocând circumstanţe esenţiale noi, şi anume înscrisuri care 

confirmă faptul că al treilea reclamant nu a locuit în apartamentul aflat în 

litigiu. Este vorba despre fişa personală a ultimului eliberată de angajatul lui 

şi de scrisorile autorităţilor locale şi ale asociaţiei medicale teritoriale. 

12.  Societatea reclamantă şi al treilea reclamant au solicitat respingerea 

cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă. 

13.  La 25 februarie 2009, Curtea Supremă de Justiţie a admis cererea de 

revizuire, a casat decizia din 13 septembrie 2006 şi a dispus reexaminarea 

recursului primei reclamante. Instanţa a făcut trimitere la înscrisurile 

prezentate de societatea S. care atestă faptul că al treilea reclamant de 20 de 

ani locuia la o altă adresă. Curtea Supremă de Justiţie a considerat că aceste 

probe nu fac parte din domeniul public, că nu au fost cunoscute anterior şi a 

statuat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de articolul 449 b) al Codului 

de procedură civilă (revizuirea unei hotărâri judecătoreşti în cazul în care au 

devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu 

au fost şi nu au putut fi cunoscute). 

14.  La 20 mai 2009, Curtea Supremă de Justiţie a respins recursul primei 

reclamante împotriva deciziei Curţii de Apel Chişinău din 23 februarie 2006 



 HOTĂRÂREA BRANTOM INTERNATIONAL S.R.L. ŞI ALŢII c. REPUBLICII MOLDOVA   3 

şi a menţinut hotărârile judecătoreşti ale instanţelor inferioare pronunţate pe 

fondul cauzei. 

II.  DREPTUL INTERN RELEVANT 

15.  În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti irevocabile, dreptul intern 

relevant este rezumat în cauzele Popov c. Republicii Moldova (nr. 2) (nr. 

19960/04, §§ 27-29, 6 decembrie 2005) şi Jomiru şi Creţu c.  Republicii 

Moldova (nr. 28430/06, §§ 26 - 27, 17 aprilie 2012). 

ÎN DREPT 

I.  CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLELOR 6 § 1 ŞI 13 ALE 

CONVENŢIEI ŞI A ARTICOLULUI 1 AL PROTOCOLULUI NR.1 

16.  Reclamanţii au susţinut că reexaminarea hotărârii judecătoreşti 

irevocabile a Curţii Supreme de Justiţie din 13 decembrie 2006 pronunţate 

în favoarea lor a adus atingere principiului securităţii juridice, precum şi 

dreptului lor la protecția proprietăţii. Ei au invocat încălcarea articolului 6 § 

1 al Convenţiei şi a articolului 1 al Protocolului nr.1. În privinţa acestuia, ei 

au invocat şi încălcarea dreptului lor la un recurs efectiv, garantat de 

articolul 13 al Convenţiei. 

17.  Prima reclamantă s-a plâns în temeiul articolului 1 al Protocolului 

nr.1 că instanţele de judecată naţionale i-au adus atingere dreptului său la 

protecția proprietăţii ca urmare a privării sale de proprietatea cumpărată cu 

bună-credinţă fără acordarea vreunei compensaţii. 

Articolul 6 § 1 

„Orice persoană are dreptul la judecarea … într-un termen rezonabil a cauzei sale, 

de către o instanţă …, care va hotărî … asupra drepturilor şi obligaţiilor sale cu 

caracter civil … ” 

Articolul 13 

„Orice persoană ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta convenţie au 

fost încălcate are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar dacă 

încălcarea ar fi fost comisă de persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor 

oficiale.” 

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale” 
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A.  Declaraţia unilaterală a Guvernului pârât şi solicitarea de radiere 

a cererii în conformitate cu articolul 37 al Convenţiei 

18.  La 6 iulie 2011, Guvernul a prezentat o declaraţie unilaterală în care 

a recunoscut faptul că reclamanta a fost victima încălcării drepturilor sale 

garantate de articolele 6 şi 13 ale Convenţiei şi de articolul 1 al Protocolului 

nr.1 şi că această constatare echivalează cu reparaţia pentru prejudiciul 

suferit. Guvernul a făcut propunerea de a acorda reclamanţilor 2 500 de euro 

(EUR) cu titlu de cheltuieli şi despăgubiri şi a solicitat Curţii să scoată 

cererea de pe rol în conformitate cu articolul 37 al Convenţiei. 

19.  Reclamanţii nu au fost de acord cu suma despăgubirilor propusă de 

Guvern şi au respins declaraţia. 

20.  Curtea consideră că în anumite circumstanţe ea poate scoate o cerere 

de pe rol, în temeiul articolului 37 § 1(c) al Convenției, în baza unei 

declaraţii unilaterale a Guvernului pârât, chiar dacă reclamantul doreşte 

continuarea examinării cauzei. Cu toate acestea, circumstanţele specifice ale 

cauzei sunt cele care vor arăta dacă declaraţia unilaterală oferă o bază 

suficientă pentru ca Curtea să constate că nu se impune continuarea 

examinării cauzei pentru asigurarea respectării drepturilor omului garantate 

de Convenţie  (a se vedea Tahsin Acar c. Turciei [GC], nr. 26307/95, § 75, 

CEDH 2004‑III; Melnic c. Moldovei, nr. 6923/03, § 22, 14 noiembrie 

2006). 

21.  Curtea aminteşte că o hotărâre prin care se constată o încălcare 

impune statului pârât obligaţia legală de a pune capăt încălcării şi de a 

repara consecinţele acesteia prin restabilirea, în măsura în care este posibil, 

a situaţiei anterioare încălcării (Ex-roi de Grèce şi alţii c. Greciei [GC] 

(satisfacţia echitabilă), nr. 25701/94, § 72, 28 noiembrie 2002). Curtea a 

decis că aceeași abordare ar trebui să fie urmată atunci când un Guvern 

solicită scoaterea de pe rol a unei cereri printr-o declarație unilaterală  

(Decev c. Moldovei (nr. 2), nr. 7365/05, § 18, 24 februarie 2009). 

22.  Curtea observă că Guvernul a recunoscut în declaraţia unilaterală că 

revizuirea hotărârii irevocabile care a fost pronunţată în favoarea 

reclamanţilor a constituit o încălcare a articolelor 6 § 1 şi 13 ale Convenţiei 

şi a articolului 1 al Protocolului nr.1. În acelaşi timp, având în vedere că 

suma compensaţiilor pentru prejudiciul suferit este mai mică decât sumele 

acordate de Curte în cauze similare, nu se poate spune că reclamanţii au 

primit o reparaţie adecvată. 

23.  Prin urmare, cererea nu poate fi scoasă de pe rol în virtutea 

alineatului c) al articolului 37 al Convenţiei, întrucât declaraţia nu oferă o 

bază suficientă pentru ca Curtea să poată constata că nu se justifică 

continuarea examinării cauzei. 

24.  În concluzie, Curtea respinge cererea Guvernului de a scoate cererea 

de pe rol în virtutea articolului 37 § 1 c) al Convenţiei şi va proceda la 

examinarea cauzei. 
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B.  Admisibilitatea 

25.  În ceea ce priveşte plângerea primei reclamante întemeiată pe 

articolul 1 al Protocolului nr.1, conform căreia rezilierea de către instanţele 

de judecată naţionale a contractului de cumpărare a imobilului fără a-i 

acorda compensaţii a adus atingere dreptului său la protecția proprietăţii, 

Curtea relevă faptul că reclamanta nu a intentat împotriva vânzătorilor – al 

doilea şi al treilea reclamant o acţiune restitutio in integrum în faţa 

instanţelor judecătoreşti naţionale. 

26.  Or, Curtea aminteşte că regula epuizării căilor de recurs interne, 

prevăzută de articolul 35 § 1 al Convenţiei, impune reclamanţilor obligaţia 

de a utiliza în primul rând recursurile care sunt disponibile şi suficiente în 

mod normal în sistemul de drept intern al ţării lor, care să le permită să 

obţină reparaţia încălcărilor pretinse. Recursurile respective trebuie să existe 

cu un grad suficient de certitudine atât în teorie cât şi în practică, iar în caz 

contrar ele sunt lipsite de efectivitate şi accesibilitate (Tănase c. Republicii 

Moldova [GC], nr. 7/08, § 120, CEDH 2010 şi Parohia greco-catolică 

Remetii pe Somes c. României (dec.), nr. 13073/03, §§ 22-23, 9 septembrie 

2014).  

27.  Curtea notează că, în cazul anulării unui contract, dreptul 

moldovenesc prevede un recurs civil în virtutea căruia părţile trebuie să 

restituie prestaţiile de care au beneficiat: totul este adus la starea în care s-au 

aflat părţile înaintea executării contractului. Curtea relevă faptul că prima 

reclamantă nu a demonstrat că recursul sus-menţionat este inadecvat sau 

ineficient sau că ar exista anumite circumstanţe particulare care o scutesc de 

obligaţia de a-l exercita (Vernillo c. Franţei, 20 februarie 1991, seria A nr. 

198 şi Secic c. Croaţiei (dec.), nr. 40116/02, 15 iunie 2006). 

28.  Reiese că acest capăt de cerere trebuie respins pentru neepuizarea 

căilor de recurs interne, în conformitate cu articolul 35 §§ 1 şi 4 al 

Convenţiei. 

29.  Curtea notează că prezenta plângere nu este vădit neîntemeiată în 

sensul articolului 35 § 3 (a) al Convenţiei. Prin urmare, ea notează în 

continuare că aceasta nu este inadmisibilă din alte motive. Aşadar, ea 

trebuie declarată admisibilă. 

C.  În fond 

30.  Curtea aminteşte că s-a pronunţat anterior în alte cauze care au 

disputat chestiuni similare cu cele din prezenta speţă şi anume încălcarea 

articolului 6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie  

(a se vedea Popov c. Republicii Moldova (nr. 2), nr. 19960/04, §§ 52-58, 

6 decembrie 2005 şi Melnic, citată mai sus, §§ 38-44). 

31.  Curtea notează că motivul invocat de Curtea Supremă de Justiţie la 

revizuirea hotărârii irevocabile din 13 septembrie 2006 este descoperirea 
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unor înscrisuri care confirmă faptul că al treilea reclamant nu a locuit în 

apartamentul aflat în litigiu. Curtea observă că acest argument a fost utilizat 

în hotărârea din 4 noiembrie 2005 a Judecătoriei Buiucani şi că Curtea 

Supremă de Justiţie l-a respins în hotărârea sa irevocabilă din 13 septembrie 

2006. În lumina circumstanţelor speţei, ţinând cont de jurisprudenţa sa în 

materie, Curtea consideră că procedura de revizuire a fost utilizată de Curtea 

Supremă de Justiţie într-un mod incompatibil cu principiul securităţii 

juridice (Oferta Plus SRL c. Republicii Moldova, nr. 14385/04, §§ 104-107 

şi 112-115, 19 decembrie 2006). 

32.  Prin urmare, a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a 

articolului 1 al Protocolului nr.1 pe motivul casării hotărârii irevocabile din 

13 septembrie 2006. 

33.  În lumina acestor constatări, Curtea consideră că nu este cazul să 

examineze dacă a avut loc încălcarea articolului 13 al Convenţiei în cauză (a 

se vedea, între altele, Popov c. Republicii Moldova, citată mai sus, § 55). 

II.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI 

34.  Articolul 41 al Convenţiei prevede următoarele: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o violare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi 

dacă dreptul intern al Înaltelor Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei violări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacţie echitabilă.” 

35.  Al doilea şi al treilea reclamant nu au prezentat nicio cerere de 

reparaţie echitabilă. Astfel, Curtea consideră că nu este cazul să acorde vreo 

sumă cu acest titlu. 

A.  Prejudiciul material şi moral 

36.  Prima reclamantă a pretins 16 046 EUR cu titlu de prejudiciu 

material, care constituie venit neîncasat, şi 10 000 EUR cu titlu de 

prejudiciu moral. Ea a prezentat un contract de închiriere a imobilului în 

susţinerea pretenţiei sale cu titlu de prejudiciu material. Acest contract a fost 

reziliat de părţi în urma revizuirii din 25 februarie 2009. 

37.  Guvernul a contestat suma şi temeiul despăgubirilor pretinse, 

considerând că în speţă este vorba despre o cifră abstractă şi potenţială, 

valoarea căreia trebuie stabilită în cadrul unui proces judiciar separat la 

nivel naţional. 

38.  Curtea remarcă că prima reclamantă a demonstrat că, anterior 

revizuirii hotărârii irevocabile din 13 septembrie 2006, ea a închiriat 

imobilul unei bănci pentru 10 000 lei moldoveneşti (MDL) pe lună. Curtea 

consideră că prima reclamantă a demonstrat prejudiciul material suferit şi-i 

acordă 16 046 EUR cu acest titlu. 
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39.  Curtea consideră că prima reclamantă a suferit un prejudiciu moral şi 

că constarea încălcării Convenţiei nu constituie o reparaţie suficientă. În 

acelaşi timp, ea statuează că suma reclamată de prima reclamantă este 

excesivă. Ţinând cont de jurisprudenţa sa şi făcând o evaluare echitabilă, 

Curtea acordă 2 000 EUR cu titlu de prejudiciu moral. 

B.  Costuri şi cheltuieli 

40.  Prima reclamantă a solicitat 3 000 EUR cu titlu de costuri şi 

cheltuieli. 

41.  Guvernul a contestat această sumă. 

42.  Ţinând cont de documentele aflate în posesia sa, precum şi de 

jurisprudenţa sa, Curtea consideră rezonabilă suma de 750 EUR şi o acordă 

primei reclamante. 

C.  Dobânda de întârziere 

43.  Curtea consideră că este corespunzător ca dobânda să fie calculată în 

dependenţă de rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană, la care vor fi adăugate trei procente. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Respinge declaraţia unilaterală a Guvernului şi cererea de a scoate 

plângerea de pe rol; 

 

2.  Declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte plângerile formulate în 

baza articolelor 6 § 1 şi 13 ale Convenţiei şi a articolului 1 al 

Protocolului nr.1 privind anularea hotărârii din 13 septembrie 2006, iar 

restul cererii inadmisibil; 

 

3.  Hotărăşte că a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 al Convenţiei şi a 

articolului 1 al Protocolului nr.1; 

 

4.  Hotărăşte că nu este cazul să examineze plângerea întemeiată pe 

articolului 13 al Convenţiei; 

 

5.  Hotărăşte 

a)  că statul pârât trebuie să plătească primei reclamantei următoarele 

sume, care vor fi convertite în valuta naţională a statului pârât conform 

ratei aplicabile la data executării hotărârii: 
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i)  16 046 EUR (şaisprezece mii patruzeci şi şase de euro), plus 

orice taxă care poate fi percepută, cu titlu de prejudiciu material; 

ii)  2 000 EUR (două mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, cu titlu de prejudiciu moral; 

iii)  750 EUR (şapte sute cincizeci de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută, cu titlu de costuri şi cheltuieli; 

b)  că, de la expirarea celor trei luni menţionate mai sus până la 

executarea hotărârii, urmează să fie plătită o dobândă la sumele de mai 

sus egală cu rata minimă a dobânzii la creditele acordate de Banca 

Centrală Europeană pe parcursul perioadei de întârziere, plus trei 

procente; 

 

6.  Respinge restul pretenţiilor formulate cu titlu de satisfacţie echitabilă. 

Redactată în limba franceză şi comunicată în scris la 10 februarie 2015, 

în conformitate cu articolul 77 §§ 2 şi 3 al Regulamentului Curţii. 

Marialena Tsirli Dragoljub Popović  

 Grefier adjunct Preşedinte 


