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În cauza Lebedinschi c. Republicii Moldova, 

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

cadrul unei Camere compuse din: 

 Josep Casadevall, preşedinte, 

 Luis López Guerra, 

 Ján Šikuta, 

 Kristina Pardalos, 

 Johannes Silvis, 

 Valeriu Griţco, 

 Branko Lubarda, judecători, 

şi Stephen Phillips, grefier al secţiei, 

Deliberând la 26 mai 2015 în şedinţă închisă, 

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

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 41971/11) depusă la Curte la 

23 iunie 2011 împotriva Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile 

articolului 34 al Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale („Convenţia”), de către un cetăţean al Republicii 

Moldova, dl Adrian Lebedinschi („reclamantul”). 

2.  Reclamantul a fost reprezentat de dl M. Burlacu. Guvernul  Republicii 

Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul său, dl L. Apostol. 

3.  Reclamantul a pretins că hotărârile judecătoreşti ale instanțelor 

naționale pronunţate în cauza sa civilă sunt motivate insuficient, contrar 

articolului 6 al Convenției. De asemenea, el susține că refuzul instanțelor de 

judecată de a-i acorda indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de 

muncă a încălcat dreptul la respectarea bunurilor, garantat de articolul 1 al 

Protocolului nr.1 la Convenție. 

4.  Le 23 august 2011, Curtea a decis să trateze cererea cu prioritate în 

conformitate cu articolul 41 al Regulamentului Curţii. 

5.  Le 29 noiembrie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

6.  Reclamantul s-a născut în 1976 şi locuieşte în Chișinău. 

7.  La momentul faptelor, reclamantul era comisar adjunct al poliției în 

Chișinău. 
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8.  În noaptea din 1 noiembrie 2008, reclamantul s-a deplasat la scena 

unui accident rutier. El a fost lovit de o mașină. 

9.  Ulterior, reclamantul a fost dus de urgenţă la spital cu diagnosticul de 

„fractură incompletă a piciorului stâng în partea superioară, fractură 

deschisă de tip IIIA strivire a părţii inferioare a piciorului drept, contuzia 

cordului și a plămânilor, sindromul de stres pulmonar și șoc traumatic de 

gradul II. Din cauza leziunilor suferite, piciorul stâng a fost amputat la 

nivelul inferior al femurului, iar la piciorul drept a fost instalat un aparat 

Ilizarov (fixator extern). 

10.  La 9 septembrie 2009, Comisia centrală de expertiză medico-militară 

a Ministerului Afacerilor Interne („Ministerul”) a constatat că reclamantul 

era inapt pentru serviciu în poliție. De asemenea, a stabilit că leziunile 

reclamantului au survenit în exercitarea atribuțiilor de lucru. 

11.  La 17 septembrie 2009, reclamantul a fost eliberat din funcția în 

cadrul Ministerului. 

12.  La o dată nespecificată, autoritățile au recunoscut dreptul 

reclamantului la indemnizaţia unică de asigurare pentru ofițerii de poliție 

răniți în exercitarea funcțiilor lor. La 5 octombrie 2009, Ministerul a 

transferat reclamantului suma de 36 655.35 de lei moldovenești (MDL) 

(aproximativ 2 200 de euro (EUR) la momentul faptelor) cu acest titlu. 

13.  La 11 noiembrie 2009, reclamantul a introdus o acțiune împotriva 

Ministerului pentru revizuirea compensației primite. 

14.  La 29 martie 2010, reclamantul a modificat parțial pretențiile sale și 

a solicitat plata indemnizației unice pentru pierderea capacității de muncă, 

în conformitate cu prevederile Regulamentul cu privire la plata de către  

întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea 

capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de 

muncă sau unei afecţiuni profesionale („Regulamentul”) (a se vedea 

paragraful 20 de mai jos). El a solicita suma de 571 000 lei (aproximativ 34 

300 EUR la acel moment). 

15.  La 5 octombrie 2010, Curtea de Apel Chișinău a respins integral 

acțiunea reclamantului. Aceasta a constatat că valoarea indemnizaţiei unice 

a fost calculată în mod corect de către autorități. În ceea ce privește 

indemnizaţia pentru pierderea capacității de muncă, Curtea de Apel a 

considerat că reclamantul nu avea dreptul la aceasta. În acest sens, instanţa 

s-a referit la articolul 4 din Regulament în care se stipulează că dispozițiile 

acestui text nu se aplică colaboratorilor poliției, cu excepția celor angajați 

prin contract. 

16.  Prin scrisoarea din 10 noiembrie 2010, Ministerul l-a informat pe 

reclamant că colaboratorii poliției din categoria din care a făcut şi el parte 

au fost angajați prin contract individual de muncă. 

17.  La 10 noiembrie 2010, Ministerul a eliberat un certificat care să 

confirme că reclamantul, printre altele, a exercitat atribuțiile sale în cadrul 

Ministerului pe bază contractuală. 
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18.  La 15 noiembrie 2010, reclamantul a declarat recurs împotriva 

hotărârii Curții de Apel. El a indicat că la 1 octombrie 1993 a semnat un 

contract cu Ministerul pentru o perioadă de nouă ani, zece luni și douăzeci și 

două de zile și că la 22 august 2005 a semnat un nou contract de muncă 

pentru o perioadă de cinci ani. Reclamantul a făcut distincţie între efectivul 

poliţiei cu care Ministerul a semnat un contract de muncă, din care a făcut şi 

el parte, și cei angajați fără contracte, și anume trupele militare ale 

carabinierilor și funcționarii care au trecut un concurs pentru serviciul 

public. El a menționat că prevederile Regulamentului îi sunt aplicabile. În 

cele din urmă, el a susținut că indemnizaţia unică de asigurare, care i-a fost 

acordată este un beneficiu social diferit de indemnizaţia unică pentru 

pierderea capacității de muncă. 

19.  Prin hotărârea judecătorească definitivă din 16 februarie 2011, 

Curtea Supremă de Justiție a respins recursul reclamantului ca nefondată și 

a menținut hotărârea instanței inferioare. Ea nu a răspuns la argumentul 

reclamantului privind existența unei relații contractuale cu Ministerul. 

II.  DREPTUL INTERN RELEVANT 

20.  Prevederile relevante ale Regulamentului cu privire la plata de către  

întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea 

capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de 

muncă sau unei afecţiuni profesionale, adoptat prin decizia Guvernului din 

11 august 1993, sunt următoarele: 

„4. Acţiunea prezentului Regulament nu se extinde asupra militarilor din rândurile 

Armatei Republicii Moldova, colaboratorilor organelor Ministerului Afacerilor 

Interne şi organelor securităţii statului (cu excepţia persoanelor încadrate în bază de 

contract de muncă sau  de acord). 

(...) 

7.  Cuantumul  indemnizaţiei unice pentru angajaţii, cărora li s-a atribuit un anumit 

grad de pierdere a capacităţii de muncă în urma unui accident de muncă sau a unei 

afecţiuni profesionale, se determină din calculul unui salariu mediu lunar valabil în 

Republica Moldova pe luna premergătoare lunii pierderii capacităţii de muncă pentru 

fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă (...). „ 

21.  Prevederile relevante ale Legii cu privire la poliție din 18 decembrie 

1990, în vigoare la momentul faptelor, sunt următoarele: 

„Articolul. 19. Efectivul poliţiei 

(...) 

Ocuparea posturilor în organele, instituţiile şi subunităţile poliţiei poate fi 

efectuată atât pe bază de concurs, cât şi prin încheierea de contracte în modul stabilit 

de Ministerul Afacerilor Interne. (...) » 

22.  Dispozițiile relevante în vigoare la momentul faptelor ale Codului de 

procedură civilă din 30 mai 2003 sunt următoarele: 
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„Articolul 400. Temeiurile recursului și casarea unei hotărâri judecătoreşti 

1.  Părțile și alți participanți la proces au dreptul de a declara apel, atunci când: 

a)  circumstanțele care sunt importante pentru examinarea fondului cauzei nu au fost 

pe deplin identificate și clarificate; 

(...) 

d)   normele de drept material sau procedural nu au fost luate în considerare sau 

aplicate eronat. 

(...) 

Articolul 410. Limitele examinării cauzei [aduse în fața instanţei de recurs] 

1)  În timpul examinării cauzei, instanţa de recurs verifică, în limitele recursului, și 

pe baza materialelor prezentate și a înscrisurilor noi, corectitudinea aplicării și 

interpretării normelor de drept material și procedural. (...)” 

ÎN DREPT 

I.  CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 6 AL CONVENŢIEI 

23.  Reclamantul s-a plâns în temeiul articolelor 6 și 13 ale Convenției de 

motivarea insuficientă a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către Curtea 

de Apel Chișinău la 5 octombrie 2010 și de Curtea Supremă de Justiție la 16 

februarie 2011. Curtea consideră că plângerea reclamantului impune 

examinarea exclusivă a cauzei în conformitate articolul 6 al Convenției. 

Această dispoziție, în partea relevantă, prevede următoarele: 

„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 … ” 

A.  Admisibilitatea 

24.  Guvernul a susținut că această plângere este în mod vădit nefondată. 

De asemenea, el a susținut că, având în vedere că reclamantul a primit alte 

beneficii sociale, el nu mai deţine statutul de victimă. 

25.  Reclamantul a contestat aceste argumente. 

26.  Curtea notează de la început că reclamantul a invocat încălcarea 

dreptului său la un proces echitabil în cadrul procedurilor interne angajate în 

scopul de a obține, printre altele, plata indemnizaţiei unice pentru pierderea 

capacității de muncă. În aceste condiții, se consideră că faptul că 

reclamantul a primit alte beneficii sociale nu are nicio implicaţie asupra 

caracterului echitabil al procedurilor interne contestate. Prin urmare, este 

necesar să se respingă obiecția preliminară a Guvernului cu privire la lipsa 

statutului de victimă al reclamantului. 



 HOTĂRÂREA LEBEDINSCHI c. REPUBLICII MOLDOVA 5 

 

27.  Curtea consideră că, având în vedere observațiile părților, această 

plângere ridică chestiuni de fapt și de drept care necesită examinarea 

fondului. Prin urmare, ea a concluzionat că aceasta nu este în mod vădit 

nefondată în sensul articolului 35 § 3 a) al Convenției și respinge obiecția 

preliminară a Guvernului. 

28.  Constatând în cele din urmă că această plângere nu intră în conflict 

cu orice alt motiv de inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 

B.  În fond 

29.  Reclamantul a pretins că procesul judiciar la nivel naţional a fost 

inechitabil din cauza refuzului nemotivat al instanțelor judecătoreşti 

naționale de a aplica prevederile legale și de a-i acorda indemnizaţia unică 

pentru pierderea capacităţii de muncă. El consideră că, din moment ce a 

furnizat dovezi că a fost angajat prin contract de către Minister, instanțele 

naționale ar fi trebuit să-i recunoască dreptul de a beneficiar de indemnizaţia 

respectivă. El a invocat refuzul instanțelor judecătoreşti naționale de a 

examina argumentul său privind statutul contractual. 

30.  Guvernul a considerat că plângerea reclamantului se referă în primul 

rând la aplicarea și interpretarea dreptului intern și reamintește că această 

sarcină aparţine, în primul rând, autorităților judiciare naționale. De 

asemenea, el susține că instanțele judecătorești naționale şi-au motivat 

suficiente hotărârile judecătoreşti pronunţate. Guvernul consideră că Curtea 

de Apel Chișinău a examinat argumentele reclamantului, iar Curtea 

Supremă de Justiție, în calitate de instanţă de apel, nu era ţinută să-şi 

motiveze hotărârea judecătorească. În ceea ce privește argumentul 

reclamantului despre existența unei relații contractuale cu Ministerul, Curtea 

reamintește că articolul 6 al Convenției nu impune instanțelor judecătoreşti 

să răspundă în detaliu la fiecare argument al părţilor. În cele din urmă, 

Guvernul susține că procesul în ansamblul său a fost echitabil. 

31.  Curtea reiterează că, în temeiul jurisprudenţei sale constante, 

instanțele judecătoreşti naționale trebuie să își motiveze hotărârile (Van de 

Hurk c. Olandei, 19 aprilie 1994, § 61, seria A, nr. 288). Înţelesul obligaţiei 

de a motiva poate varia în funcție de natura hotărârii și trebuie să fie 

analizată în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte (Ruiz Torija c. 

Spaniei, 9 decembrie 1994, § 29, seria A nr. 303-A). Dacă articolul 6 § 1 al 

Convenției nu poate fi înțeles ca impunând instanțelor judecătoreşti să dea 

un răspuns detaliat pentru fiecare argument invocat, totuși din hotărârea 

judecătorească trebuie să reiasă că chestiunile esenţiale ale cauzei au fost 

examinate (Taxquet c. Belgiei [GC], nr. 926/05, § 91, CEDO 2010). 

32.  În plus, Curtea reamintește că articolul 6 al Convenției nu obligă 

statele contractante să înființeze instanţe de apel sau recurs. Cu toate 

acestea, un stat care a instituit astfel de instanțe are obligația de a se asigura 

că persoanele se bucură în fața acestora de garanțiile fundamentale 
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prevăzute de articolul 6 (a se vedea, printre alte autorități, Delcourt c. 

Belgiei, 17 ianuarie 1970, § 25, seria A nr. 11, și Erfar-AVEF c. Greciei, nr. 

31150/09, § 39, 27 martie 2014). 

33.  În acest caz, Curtea observă că Curtea de Apel Chișinău a respins 

cererea reclamantului privind acordarea indemnizației unice pentru 

pierderea capacității de muncă pe motiv că dispozițiile legale nu erau 

aplicabile colaboratorilor poliției, cu excepţia personalului angajat prin 

contract. În recursul său la Curtea Supremă de Justiţie, reclamantul a 

invocat suficient de clar și precis argumentul privind statutul său contractual 

şi l-a susţinut cu probe. De asemenea, Curtea constată că, în conformitate cu 

legislația procedurală aplicabilă la data faptelor, Curtea Supremă de Justiţie 

trebuia să aprecieze elementele de fapt și de drept (a se vedea paragraful 22 

de mai sus), cel puțin în măsura în care acestea au fost invocate în recurs. 

34.  Curtea observă că argumentul privind statutul contractual al 

reclamantului este relevant și decisiv. În cazul în care Curtea Supremă de 

Justiție l-ar fi considerat întemeiat, cererea reclamantului pentru plata 

indemnizației unice pentru pierderea capacității de muncă ar fi fost admisă. 

35.  Rămâne de competența Curții să stabilească dacă, în acest caz, 

omisiunea Curții Supreme de Justiție de a se expune asupra argumentului 

reclamantului menționat mai sus poate în mod rezonabil să fie interpretată 

ca o respingere implicită. Curtea remarcă faptul că întrebarea dacă 

reclamantul poate beneficia de excepția potrivit căreia dispozițiile 

Regulamentului sunt aplicabile personalului angajat prin contract se distinge 

din punct de vedere juridic şi logic de întrebarea dacă textul litigios se 

aplică sau nu colaboratorilor poliției. Prin urmare, se impune un răspuns 

specific și explicit. Curtea Supremă de Justiție nu a reușit să facă acest lucru 

și este imposibil să se știe dacă ea a ignorat pur și simplu argumentul 

privind statutul contractual sau a vrut să-l respingă şi dacă da, pe baza căror 

motive. 

36.  În lumina celor de mai sus, Curtea constată că procesul a fost 

inechitabil și că, prin urmare, a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 al 

Convenției. 

II.  CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 1 AL 

PROTOCOLULUI NR.1 LA CONVENŢIE 

37.  Reclamantul a invocat încălcarea dreptului la respectarea bunurilor 

sale. El s-a bazat pe articolul 1 al Protocolului nr. 1, care, prevede 

următoarele: 

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni 

nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în 

condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.” 
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Admisibilitatea 

38.  Reclamantul a susținut că refuzul instanțelor judecătoreşti interne de 

a-i acorda indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă în urma 

unui proces contrar articolului 6 § 1 al Convenției i-a încălcat dreptul la 

respectul proprietăţii. 

39.  Guvernul consideră că reclamantul nu poate pretinde că a avut o 

„speranță legitimă” la recunoașterea dreptului de a beneficia de 

indemnizația de mai sus. Curtea notează că reclamantul a primit doar 

indemnizația de asigurare în temeiul dispozițiilor speciale aplicabile 

polițiştilor și susține că, în aceste condiții, nu avea dreptul la indemnizaţia 

unică pentru pierderea capacității de muncă în conformitate cu dispozițiile 

generale. El afirmă că dispozițiile Regulamentului se aplică persoanelor 

angajate pe bază de contract de către Minister, care nu au statutul de 

colaboratori ai poliției. 

40.  Curtea reamintește că Convenția nu garantează, ca atare, dreptul la 

dobândirea bunurilor. Un reclamant nu se poate plânge în privinţa încălcării 

articolului 1 al Protocolului nr. 1 numai în măsura în care hotărârile 

judecătoreşti contestate se referă la „bunurile” sale în sensul acestei 

dispoziții. Noțiunea de „bunuri” se poate referi atât la „bunuri existente” cât 

şi la valori patrimoniale, inclusiv creanțe, pentru care reclamantul poate 

pretinde să aibă cel puțin o „speranță legitimă” de a obține beneficiul efectiv 

a unui drept de proprietate. Cu toate acestea, o creanţă condiționată care 

expiră ca urmare a neîndeplinirii unei condiții legale nu poate fi considerată 

un „bun” în sensul articolului 1 al Protocolului nr. 1 (Slivenko şi alţii c. 

Letoniei (dec.) [GC], nr. 48321/99, § 121, CEDH 2002-II (extrase), şi 

Kopecký c. Slovaciei [GC], nr. 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX). 

41.  Curtea a subliniat în această privință că o „speranță legitimă” 

constituie un „bun” doar dacă un astfel de interes patrimonial are o bază 

suficientă în dreptul intern, de exemplu atunci când este confirmat de 

jurisprudența constantă a instanțelor judecătoreşti (Kopecký, citată mai sus, 

§ 52). Cu toate acestea, nu se poate concluziona că a existat o „speranță 

legitimă” atâta timp cât au existat şi controverse cu privire la modul în care 

ar trebui să fie interpretat și aplicat dreptul intern și că argumentele  

reclamantului în această privință au fost respinse în final de către instanțele 

naționale (Kopecký, citată mai sus, § 50, și Anheuser-Busch Inc. c. 

Portugaliei [GC], nr. 73049/01, § 65, CEDO 2007-I). După cum a afirmat 

Curtea în repetate rânduri, există o diferență între o simplă speranță şi o 

speranţă legitimă, care trebuie să fie de natură mai concretă și să se bazeze 

pe o dispoziție legală sau să aibă o bază solidă în jurisprudenţa naţională 

(Von Maltzan și alții c. Germaniei (decizie) [GC], nr. 71916/01, 71917/01 și 

10260/02, § 112, CEDO 2005-V). 

42.  Curtea reamintește că toate principiile care se aplică, în general, în 

cazurile referitoare la articolul 1 al Protocolului nr. 1 sunt la fel de relevante 
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în domeniul prestațiilor sociale. În special, clauza nu impune nicio restricție 

privind libertatea statelor contractante de a decide dacă să pună sau nu în 

aplicare un sistem de protecție socială sau să aleagă tipul sau nivelul 

prestațiilor preconizate a fi acordate în cadrul unui astfel de regim 

(Andrejeva c. Letoniei [GC], nr. 55707/00, § 77, CEDO 2009 și Stummer c. 

Austriei [GC], nr. 37452/02, § 82, CEDO 2011). Cu toate acestea, odată ce 

un stat contractant introduce o legislație care prevede plata unei prestații 

sociale – indiferent dacă acordarea acestei prestații depinde sau nu de plata 

prealabilă a unor contribuții - legislația trebuie să fie considerată ca dând 

naştere unui interes patrimonial care intră sub incidența articolului 1 al 

Protocolului nr. 1 pentru persoanele care îndeplinesc cerințele acestuia (Stec 

și alții c. Regatului Unit (decizie) [GC], nr. 65731/01 și 65900/01, § 54, 

CEDO 2005-X, și Carson și alții c. Regatului Unit [GC], nr. 42184/05, § 

64, CEDO 2010). 

43.  În prezenta cauză, se solicită Curții să stabilească dacă a existat un 

interes patrimonial în baza căruia reclamantul putea pretinde să aibă o 

speranţă legitimă de a i se acorda dreptul la indemnizaţia unică pentru 

pierderea capacității de muncă, prevăzută de Regulament. 

44.  Se remarcă faptul că, în conformitate cu articolul 4 al 

Regulamentului, dispozițiile acestui text nu se aplică angajaților 

Ministerului, cu excepția „persoanelor angajate pe baza unui contract sau 

acord”. 

45.  Curtea observă că părțile nu sunt de acord cu privire la modul în care 

ar trebui să fie interpretate și aplicate dispozițiile relevante în această cauză. 

Ea a menționat că articolul 4 al Regulamentului este formulat într-un mod 

concis și general. Într-adevăr, excepția pe care o stipulează poată fi 

interpretată fie în mod restrictiv ca aplicându-se doar personalului angajat 

pe bază de contract din cadrul Ministerului care nu sunt colaboratori ai 

poliției – teză invocată de Guvern - fie într-un mod mai larg, în sensul că se 

aplică şi colaboratorilor poliției care au semnat un contract de muncă cu 

Ministerul – teză avansată de reclamant. 

46.  Curtea reiterează în această privință că, pentru a da naştere unei 

„speranțe legitime”, o dispoziție legală trebuie să stabilească normele 

aplicabile unei creanțe. În cazul în care condițiile legale care trebuie 

îndeplinite și alți parametri ale creanţei nu sunt clar definite, dispoziția 

legală în cauză nu poate fi servi prin ea singură drept bază pentru o 

„speranță legitimă” (Klaus și Yury Kiladze c. Georgiei, nr. 7975/06, § 58-

60, 2 februarie 2010). 

47.  De asemenea, Curtea reiterează că este în primul rând sarcina 

autorităților naționale, în special a instanțelor de judecată, să interpreteze și 

să aplice dreptul intern (Slivenko c. Letoniei [GC], nr 48321/99, § 105, 

CEDO 2003 X și Jahn și alții c. Germaniei [GC], ne 46720/99, 72203/01 și 

72552/01, § 86, CEDO 2005 VI). Ea are o competență limitată de a verifica 

respectarea dreptului intern, în special în cazul în care dosarul cauzei nu-i 
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permite să concluzioneze că autoritățile au admis o aplicare vădit eronată, 

sau care a condus la concluzii arbitrare, a prevederilor legale în cauză 

(Beyeler c. Italiei [GC], nr. 33202/96, § 108, CEDO 2000-I). În acest caz, 

Curtea notează că ea a constatat o încălcare a articolului 6 § 1 al Convenției 

pe motivul lipsei unui răspuns specific din partea Curţii Supreme de Justiţie 

la argumentul reclamantului privind statutul său contractual. Cu toate 

acestea, ea nu poate specula cu privire la rezultatul acestor proceduri, dacă 

Curtea Supremă de Justiție s-ar fi expus asupra acestui argument. În 

consecință, nu se poate considera că respingerea acțiunii reclamantului de 

către instanțele judecătorești naționale a fost arbitrară. 

48.  De asemenea, Curtea constată că, potrivit informațiilor aflate în 

posesia sa, în jurisprudenţa internă nu există cazuri de recunoaștere a 

dreptului la indemnizaţia unică pentru pierderea capacităţii de muncă de 

către colaboratorii poliției în situație similară cu cea a reclamantului. 

49.  În lumina celor de mai sus, în prezenta cauză, nu se poate 

concluziona că reclamantul are un interes patrimonial executoriu. 

50.  Curtea conchide că reclamantul nu se poate prevala de un „bun” în 

conformitate cu articolul 1 al Protocolului nr.1. Rezultă că plângerea în 

temeiul prezentului articol este incompatibilă ratione materiae cu 

dispozițiile Convenției și trebuie respinsă în temeiul articolului 35 §§ 3 și 4 

al Convenției. 

III.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL 

CONVENŢIEI 

51.  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.” 

A.  Prejudiciul 

52.  Reclamantul a solicitat 728 312 lei moldoveneşti (MDL), care 

constituie aproximativ 47 300 EUR la data faptelor, cu titlu de prejudiciu 

material. Această sumă include valoarea indemnizației unice pentru 

pierderea capacităţii de muncă pe care autoritățile naționale au refuzat să i-o 

acorde, plus dobânda de întârziere. 

De asemenea, el a solicitat 50 000 MDL (aproximativ 3200 euro la 

momentul depunerii cererii la Curte) cu titlu prejudiciul moral. 

53.  Guvernul a susținut că prejudiciul material nu are nicio legătură de 

cauzalitate cu plângerile formulate în fața Curții. De asemenea, el consideră 

că suma prejudiciului material este excesivă și nefondată. 
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54.  Curtea nu constată nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

articolului 6 § 1 al Convenției și pretinsul prejudiciu material și respinge 

cererea. Cu toate acestea, consideră că este necesar să se acorde 

reclamantului întreaga sumă revendicată cu titlu de prejudiciu moral, adică 

3 200 EUR. 

B.  Costuri şi cheltuieli 

55.  Reclamantul a solicitat 25 000 MDL (aproximativ 1 600 de euro la 

momentul depunerii cererii la Curte) cu titlu costuri și cheltuieli suportate în 

fața instanțelor interne și 700 EUR pentru cele efectuate în fața Curții. El a 

depus o factură care justifică plata sumei de 25 000 lei avocatului care l-a 

reprezenta în fața instanțelor naționale. De asemenea, el a depus un contract 

cu avocatul său în fața Curții prin care s-a angajat să-i plătească acestuia 

onorariul de 700 EUR. 

56.  Guvernul consideră că sumele pretinse sunt excesive și nefondate. 

57.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor numai în măsura în care a demonstrat 

că acestea au fost reale și în mod necesar suportate și sunt rezonabile ca 

mărime. În cazul de față, ținând seama de documentele aflate în posesia sa 

și de criteriile de mai sus, Curtea consideră că este rezonabil să acorde 

reclamantului suma globală de 2 300 EUR. 

C.  Dobânda de întârziere 

58.  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.  Declară admisibilă cererea întemeiată pe articolul 6 § 1 al Convenţiei şi 

în rest inadmisibilă; 

 

2.  Hotărăşte că a avut loc încălcarea articolului 6 § 1 al Convenţiei; 

 

3.  Hotărăşte 

a)  că statul pârât trebuie să plătească reclamantului în termen de trei 

luni de la data la care această hotărâre devine definitivă, în conformitate 

cu articolul 44 § 2 al Convenţiei, următoarele sume, care să fie 

convertite în lei moldoveneşti conform ratei aplicabile la data executării 

hotărârii: 
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i)  3 200 EUR (trei mii două sute de euro), cu titlu de prejudiciu 

moral, plus orice taxe care pot fi percepute; 

ii)  2 300 EUR (două mii trei sute de euro), cu titlu de costuri şi 

cheltuieli, plus orice taxe care pot fi percepute; 

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; 

 

4.  Respinge restul pretenţiilor privind satisfacţia echitabilă. 

Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 16 iunie 2015, în 

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

 Stephen Phillips Josep Casadevall 

 Grefier Preşedinte 

 


