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Cauza BERCARU

CAUZELE ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
septembrie 2008

Durata excesivã a procedurilor. Termen
rezonabil. Dreptul la un proces echitabil �
art. 6 alin (1) din Convenþie

Caracterul rezonabil al duratei procedurii
trebuie sã fie apreciat în lumina circumstan-
þelor cauzei ºi cu trimitere la urmãtoarele
criterii: complexitatea cauzei, comportamentul
reclamantei ºi al autoritãþilor competente,
precum ºi miza litigiului pentru reclamantã. Nu
se circumscrie termenului rezonabil perioada
de nouã ani, douã luni ºi douãzeci ºi ºapte
de zile pentru trei grade de jurisdicþie datoratã
exclusiv instanþelor interne (termene de jude-
catã de cincisprezece luni, refacerea dosa-
rului dispãrut dupã un an, citarea corespun-
zãtoare a reclamantei în Canada dupã doi ani
ºi trei luni), întârzierile de mai multe luni pro-
vocate de reclamantã neputând acoperi întâr-
zierea acumulatã între 1994-2003, imputabilã
autoritãþilor, cu consecinþa nesocotirii dispo-
ziþiilor art. 6 alin. (1) din Convenþie: încãlcare.

Cauza BERCARU împotriva României,

cererea nr. 8870/02,
hotãrârea din 16 septembrie 2008*)

În cauza Bercaru împotriva României, Curtea Europea-
nã a Drepturilor Omului (Secþia a III-a), într-o camerã
compusã din: Josep Casadevall, preºedinte, Elisabet
Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Egbert Myjer, Ineta
Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, judecãtori, ºi
de Santiago Quesada, grefier de secþie, dupã deliberarea
din Camera de consiliu din data de 26 august 2008,
pronunþã urmãtoarea hotãrâre, adoptatã la aceastã datã:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se aflã cererea (nr. 8870/02)
îndreptatã împotriva României de cãtre dna. Maria
Bercaru («reclamanta»), cu dublã cetãþenie, românã ºi

canadianã, care a sesizat Curtea la 29 iunie 2001, în
baza art. 34 din Convenþia pentru apãrarea drepturilor
omului ºi a libertãþilor fundamentale («Convenþia»).

2. Reclamanta a fost reprezentatã de dna Anca Angelica
Andrei, avocat în Constanþa. Guvernul român («Guver-
nul») a fost reprezentat de agentul sãu, dl. Rãzvan-
Horaþiu Radu.

3. La 23 mai 2007, Curtea a decis sã comunice cererea
Guvernului. De asemenea, a decis sã examineze în
acelaºi timp fondul cererii ºi admisibilitatea acesteia
[art. 29 alin. (3)].

ÎN FAPT

Circumstanþele cauzei

4. Reclamanta s-a nãscut în 1942 ºi locuieºte în Montreal.

5. La 27 august 1993, mama reclamantei a introdus o
acþiune civilã împotriva nepoatei sale, A.M., pentru
anularea unui contract de vânzare-cumpãrare cu privire
la un apartament încheiat la 3 aprilie 1986 între pãrinþii
reclamantei ºi A.M. La 9 septembrie 1993, mama recla-
mantei a murit, iar reclamanta a continuat acþiunea.

6. La 14 septembrie 1993, executorul judecãtoresc a
confirmat existenþa unei acþiuni cu privire la aparta-
ment, iar la 13 octombrie 1993 reclamanta a comunicat
lui A.M. sã nu intre în apartament, întrucât conþinea
bunuri moºtenite de la pãrinþii sãi.

7. În 1994, la o datã neprecizatã, ea a introdus ºi o
plângere penalã împotriva lui A.M. Conform recla-
mantei, nu a primit niciun rãspuns la scrisorile sale din
partea Parchetului.

8. La 9 noiembrie 1994, reclamanta ºi-a completat
acþiunea civilã, cerând anularea contractului de
vânzare-cumpãrare pentru vicierea consimþãmântului.
Ea a susþinut cã A.M. i-a indus pãrinþii în eroare, convin-
gându-i cã îi va îngriji pânã la moarte, pentru ca astfel
sã îi vândã apartamentul.

9. La 21 decembrie 1994, Judecãtoria Câmpina a res-
pins acþiunea reclamantei, ca fiind introdusã de o
persoanã lipsitã de capacitate procesualã activã.

10. Reclamanta a introdus apel. Cele cinci ºedinþe desfã-
ºurate între 22 martie 1996 ºi 29 mai 1998 au fost amânate

*) Traducere de Cãtãlina Constantin, consilier juridic, Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã Vest.
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datoritã lipsei confirmãrii de primire a citaþiilor comu-
nicate reclamantei în Canada. Între 26 iunie 1998 ºi
31 mai 1999, procedura a fost suspendatã pentru
absenþa nejustificatã a pãrþilor.

11. La 31 mai 1999, reclamanta a solicitat redeschiderea
procedurii. Conform reclamantei, la 17 decembrie
1999, procedura a fost suspendatã din nou, iar la 13
octombrie 2000 a solicitat redeschiderea procedurii.
Reclamanta ºi-a exprimat dorinþa de a fi citatã la adresa
din Canada.

12. La 19 aprilie 2001, judecãtorii responsabili de arhi-
vele instanþei l-au informat pe preºedintele Tribunalului
Prahova despre dispariþia dosarului ºi necesitarea refa-
cerii acestuia. Dintre cele ºapte ºedinþe desfãºurate între
4 mai 2001 ºi 6 martie 2002 pentru refacerea dosarului,
douã au fost amânate la cererea reclamantei.

13. La 25 aprilie 2002, Tribunalul Prahova a admis
apelul reclamantei ºi a casat hotãrârea primei instanþe,
pãstrând cauza pentru rejudecare. Aceastã hotãrâre a
fost confirmatã la 12 septembrie 2002 printr-o hotãrâre
definitivã pronunþatã de Curtea de Apel Piteºti.

14. În rejudecare, dintre cele ºaptesprezece ºedinþe
desfãºurate între 22 mai 2002 ºi 27 iunie 2003, trei au
fost amânate la cererea reclamantei.

15. La 30 iunie 2003, Tribunalul Prahova a admis în
parte acþiunea reclamantei ºi a declarat contractul de
vânzare-cumpãrare parþial nul. În ceea ce priveºte
motivul referitor la prescripþie, instanþa a considerat cã
termenul limitã de trei ani trebuia sã fie calculat din 1993,
atunci când a murit mama reclamantei, iar nu de la data
contractului de vânzare-cumpãrare, din moment ce
reclamanta aflase de acest contract abia în 1993.

Pe fond, instanþa a considerat cã lipsa de discernãmânt
a tatãlui reclamantei, în timpul executãrii contractului
de vânzare-cumpãrare, fusese confirmatã de un raport
medical, însã nu existau date medicale de naturã
psihiatricã suficiente pentru a stabili capacitatea
mentalã a mamei reclamantei cu privire la înþelegerea
conþinutului legal ºi a consecinþelor contractului.

16. La 16 septembrie 2003, Curtea de Apel Piteºti,
printr-o hotãrâre definitivã, a admis recursul a lui A.M.
ºi, în consecinþã, a respins acþiunea reclamantei ca fiind
prescrisã. Instanþa a observat cã, în conformitate cu
art. 3 ºi art. 9 din Decretul nr. 167/1958, termenul de
prescripþie pentru anularea contractului de vânzare-
cumpãrare expirase, cel târziu la trei ani dupã o
perioadã de optsprezece luni de la data la care contrac-
tul fusese executat.

17. Reclamanta a utilizat douã cãi extraordinare de
atac, introducând acþiuni pentru anularea ºi revizuirea
hotãrârii definitive din 16 septembrie 2003, însã la 10

decembrie 2003, respectiv la 27 februarie 2004, Curtea
de Apel Piteºti a respins aceste acþiuni ca nefondate.

18. La o datã neprecizatã, A.M. a notificat reclamantei
de cel puþin douã ori sã delege o persoanã în România
sã ridice bunurile din apartament, din moment ce recla-
manta fusese evacuatã, ori, dacã nu se conformeazã
A.M. va vinde bunurile respective ºi îi va plãti recla-
mantei contravaloarea acestora.

ÎN DREPT

I. Cu privire la pretinsa încãlcare a art. 6 alin. (1)
din Convenþie în privinþa duratei procedurii

19. Reclamanta s-a plâns de faptul cã durata procedurii
fusese incompatibilã cu cerinþa �termenului rezonabil�,
prevãzutã la art. 6 alin. (1) din Convenþie, care prevede
dupã cum urmeazã:

�Orice persoanã are dreptul la judecarea (...) într-un
termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instanþã (...)
care va hotãrî (...) asupra încãlcãrii drepturilor ºi obliga-
þiilor sale cu caracter civil (...).�

20. Guvernul a contestat acest argument, considerând
cauza destul de complexã, în special pentru cã, pe de
o parte, reclamanta alesese sã fie citatã în Canada, ceea
ce mãrise termenele de citare la aproximativ ºase luni,
iar, pe de altã parte, rapoartele medicale cu privire la
pãrinþii decedaþi ai acesteia trebuiau sã fie realizate ºi
depuse la dosarul cauzei.

21. Reclamanta nu a fost de acord.

22. Perioada care urmeazã a fi luatã în considerare a
început la 20 iunie 1994, atunci când România a ratifi-
cat Convenþia. Cu toate acestea, în aprecierea caracte-
rului rezonabil al termenului curs dupã acea datã, trebuie
sã se þinã seama de stadiul procedurii la acel moment.

Perioada în cauzã s-a încheiat la 16 septembrie 2003.
Astfel, a durat nouã ani, douã luni ºi douãzeci ºi ºapte
de zile pentru trei grade de jurisdicþie.

A. Cu privire la admisibilitate

23. Curtea observã cã aceastã plângere nu este în mod
vãdit neîntemeiatã în sensul art. 35 alin. (3) din Con-
venþie. De asemenea, Curtea constatã cã nu existã niciun
alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, cererea a
fost declaratã admisibilã.

B. Cu privire la fond

24. Curtea reitereazã cã acest caracter rezonabil al
duratei procedurii trebuie sã fie apreciat în lumina
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circumstanþelor cauzei ºi cu trimitere la urmãtoarele
criterii: complexitatea cauzei, comportamentul recla-
mantei ºi al autoritãþilor competente, precum ºi miza
litigiului pentru reclamantã [a se vedea, între altele,
cauza Frydlender împotriva Franþei (GC), nr. 30979/96,
§ 43, CEDO 2000-VII].

25. Curtea nu considerã cã subiectul cauzei este complex
ºi observã perioadele de inactivitate substanþiale pentru
care Guvernul nu a prezentat nicio explicaþie satisfã-
cãtoare ºi care se datoreazã instanþelor interne. Acestea
au avut nevoie pânã ºi de cincisprezece luni pentru a
stabili ºedinþe de judecatã (a se vedea supra, § 10).

26. În ceea ce priveºte dispariþia dosarului, Curtea consi-
derã cã responsabilitatea aparþinea în întregime autori-
tãþilor. Mai mult decât atât, instanþele au avut nevoie
de cel puþin un an pentru refacerea dosarului (a se vedea
§ 12 de mai sus).

27. În plus, Curtea remarcã o întârziere de aproximativ
doi ani ºi trei luni cauzatã de incapacitatea instanþei de
a cita reclamanta în mod corespunzãtor în Canada. Este
o abordare constantã a Curþii faptul cã un reclamant
nu poate fi învinuit de faptul de a fi profitat pe deplin
de resursele acordate de legislaþia naþionalã în apãrarea
intereselor sale (a se vedea, mutatis mutandis, cauza
YaÈcÏ ºi SargÏn împotriva Turciei, hotãrârea din 8 iunie
1995, Seria A nr. 319-A, § 66). Cu toate acestea, este
adevãrat cã aceastã amânare poate sã fi fost imputabilã
parþial reclamantei care insistase sã fie citatã în Canada,
cu toate cã fusese reprezentatã în cadrul procedurii de
avocaþi care locuiau în România. Alãturi de Guvern,
Curtea remarcã faptul cã atunci când reclamanta a ales
sã fie citatã în România, perioadele de notificare pentru
ºedinþe au fost în mod semnificativ mai scurte.

28. Prin urmare, Curtea considerã cã, în timp ce recla-
manta era rãspunzãtoare pentru întârzieri de mai multe
luni, întârzierea acumulatã între 1994 ºi 2003 era impu-
tabilã, în cea mai mare parte, autoritãþilor.

29. Curtea a constatat în mod frecvent încãlcãri ale
art. 6 alin. (1) din Convenþie în cauze care ridicau aspecte
similare celui din prezenta cauzã (a se vedea cauza
Frydlender, precitatã).

30. Dupã examinarea tuturor probelor înaintate acesteia,
Curtea considerã cã Guvernul nu a evidenþiat niciun fapt
sau argument în mãsurã sã o convingã a ajunge la o
concluzie diferitã în prezenta cauzã. Având în vedere
consideraþiile mai sus-menþionate ºi jurisprudenþa sa
în materie, Curtea considerã cã în cazul de faþã durata
procedurii era excesivã ºi nu îndeplinea cerinþa �terme-
nului rezonabil�.

În consecinþã, a fost încãlcat art. 6 alin. (1).

II. Cu privire la pretinsa încãlcare a art. 13 din
Convenþie

31. Reclamanta s-a plâns, în temeiul art. 13 din Con-
venþie, de faptul cã nu primise niciun rãspuns din partea
Parchetului referitor la plângerea penalã introdusã la
Parchetul Câmpina în 1994 împotriva lui A.M. ºi cã
instanþele îi pierduserã dosarul. La 14 decembrie 2007,
în cadrul observaþiilor sale ca rãspuns la observaþiile
Guvernului, ea s-a plâns, de asemenea, de lipsa cãilor
interne de atac prin care sã reclame durata nerezonabilã
a procedurii.

32. Curtea considerã cã plângerea cu privire la pierderea
dosarului ar trebui sã fie examinatã din punctul de vede-
re al art. 6 alin. (1) din Convenþie ºi, întrucât a fost
formulatã, de asemenea, în temeiul acestui articol, va
fi analizatã în continuare.

33. În ceea ce priveºte afirmaþiile reclamantei în privinþa
plângerii penale introduse în 1994 împotriva lui A.M.,
Curtea considerã cã, presupunând cã nu existau niciun
fel de cãi de atac efective în prezenta cauzã, cu toate
cã aceasta putea sã fi reclamat lipsa unui rãspuns în
faþa procurorului ierarhic superior competent, recla-
manta trebuie sã fie consideratã a fi fost conºtientã de
lipsa oricãror cercetãri penale efective cu mult înainte
de a fi sesizat Curtea la 29 iunie 2001 [a se vedea cauza
Bayram ºi YÏldÏrÏm împotriva Turciei (dec.), nr. 38587/97,
29 ianuarie 2002]. Dacã reclamanta nu conºtientizase
aceastã situaþie pânã în 2001, Curtea considerã cã
acesta era rezultatul propriei neglijenþe. Mai mult decât
atât, reclamanta nu a reuºit sã demonstreze existenþa
circumstanþelor specifice care ar fi putut sã o împiedice
sã respecte termenul limitã prevãzut la art. 35 alin. (1)
din Convenþie.

34. În ceea ce priveºte lipsa cãilor interne de atac în
privinþa duratei procedurii, Curtea remarcã faptul cã
acest capãt de cerere se referã la procedura care s-a
încheiat la 16 septembrie 2003. Prin urmare, a fost for-
mulat la peste ºase luni de la încheierea situaþiei în cauzã.

35. Rezultã cã aceastã parte a cererii este în afara
termenului limitã de ºase luni ºi trebuie sã fie respinsã
în conformitate cu art. 35 alin. (1) ºi (4) din Convenþie.

III. Cu privire la alte pretinse încãlcãri ale Con-
venþiei

36. Reclamanta s-a plâns, în temeiul art. 6 alin. (1), cã
nu avusese acces la o instanþã, din moment ce cauza sa
nu fusese judecatã pe fond, iar instanþele îi pierduserã
dosarul. De asemenea, s-a plâns de faptul cã procedura
ºi soluþia au fost injuste, cã instanþele interne nu au fost
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independente ºi imparþiale, nu reuºiserã sã aprecieze
faptele în mod corect, ºi interpretaserã greºit legislaþia
internã, cã nu fusese niciodatã citatã, iar Tribunalul
Prahova nu examinase martorii în numele sãu ºi cã
aceiaºi doi judecãtori se pronunþaserã cu privire la cele
douã cãi extraordinare de atac.

37. În plus, reclamanta invocã o încãlcare a art. 3 în
privinþa pãrinþilor sãi, a art. 8 din cauza privãrii de domi-
ciliul sãu din România aflat în apartamentul pãrinþilor
acesteia, a art. 14 din cauza privãrii de apartamentul
în cauzã, luând în considerare faptul cã se cãsãtorise
în Canada ºi cã pãrinþii acesteia fuseserã foarte bolnavi,
precum ºi a art. 1 din Protocolul nr. 1, în mãsura în
care procedura nu îi permisese sã îºi recupereze aparta-
mentul ºi toate bunurile deþinute de aceasta, moºtenite
de la pãrinþii sãi, care, în cele din urmã, fuseserã furate
de cãtre A.M.

De asemenea, reclamanta s-a întemeiat pe art. 7, art. 17
ºi art. 34 din Convenþie, iar la 14 decembrie 2007, s-a
întemeiat pe art. 2 din Protocolul nr. 4, art. 3 din Pro-
tocolul nr. 7, precum ºi pe art. 1 din Protocolul nr. 12.

38. Dupã luarea în considerare cu atenþie a pretenþiilor
reclamantei în lumina tuturor probelor aflate la dispo-
ziþia sa, Curtea constatã cã, în mãsura în care proble-
mele în cauzã intrã în competenþa sa, acestea nu relevã
nicio aparenþã de încãlcare a drepturilor ºi libertãþilor
prevãzute de Convenþie sau de protocoalele sale.

39. Rezultã cã aceastã parte a cererii trebuie sã fie decla-
ratã inadmisibilã, ca fiind în mod manifest nefondatã,
în aplicarea art. 35 alin. (3) ºi (4) din Convenþie.

IV. Cu privire la aplicarea art. 41 din Con-
venþie

40. Art. 41 din Convenþie prevede:

�Dacã Curtea declarã cã a avut loc o încãlcare a Con-
venþiei sau a Protocoalelor sale ºi dacã dreptul intern
al înaltei pãrþi contractante nu permite decât o înlãtu-
rare incompletã a consecinþelor acestei încãlcãri,
Curtea acordã pãrþii lezate, dacã este cazul, o reparaþie
echitabilã.�

A. Prejudiciu

41. Reclamanta a solicitat suma de 40.000 euro cu titlu
de prejudiciu material, reprezentând jumãtate din
valoarea apartamentului ºi a proprietãþii moºtenite de
la pãrinþii sãi. De asemenea, reclamanta a solicitat suma
de 20.000 euro cu titlu de prejudiciu moral.

42. Guvernul a contestat pretenþia cu titlu de prejudiciu
material pe motiv cã nu putea fi constatã nicio legãturã

de cauzalitate între prejudiciul respectiv ºi durata nere-
zonabilã pretinsã a procedurii. În plus, Guvernul a
considerat cã suma solicitatã cu titlu de prejudiciu moral
era prea ridicatã.

43. Curtea nu distinge nicio legãturã de cauzalitate între
încãlcarea constatã ºi prejudiciul material pretins; prin
urmare, respinge aceastã pretenþie. Cu toate acestea,
considerã cã reclamanta trebuie sã fi suferit un preju-
diciu moral în ceea ce priveºte încãlcarea constatatã.
Statuând în echitate, Curtea acordã suma totalã de 2.000
euro cu acest titlu.

B. Cheltuieli de judecatã

44. De asemenea, reclamanta a solicitat suma de 3.300
euro pentru cheltuieli de judecatã, repartizatã dupã cum
urmeazã: 3.033,87 euro pentru onorariile avocaþilor ºi
239,68 euro pentru taxe poºtale. Aceasta a depus facturi
pentru plata onorariilor mai multor avocaþi ºi pentru
rapoartele de expertizã, precum ºi pentru taxe poºtale.

45. Guvernul a contestat aceste pretenþii pe motiv cã
nu putea fi constatatã niciun fel de legãturã de cauza-
litate între plata onorariilor a cinci avocaþi ºi prezenta
cauzã, cã reclamanta nu depusese contractele de asis-
tenþã juridicã încheiate cu aceºti cinci avocaþi ºi cã acele
contracte de asistenþã juridicã încheiate cu alþi doi
avocaþi nu fuseserã semnate de aceºtia din urmã.

46. În conformitate cu jurisprudenþa Curþii, un recla-
mant este îndreptãþit la rambursarea cheltuielilor de
judecatã numai în mãsura în care s-a demonstrat cã
acestea au fost efectuate în mod real ºi necesar ºi erau
rezonabile în ceea ce priveºte cuantumul. În prezenta
cauzã, având în vedere informaþiile aflate la dispoziþia
sa ºi criteriile mai sus-menþionate ºi realizând o evaluare
pe o bazã echitabilã, aºa cum impune art. 41 din
Convenþie, Curtea acordã reclamantei suma de 1.000
euro cu titlu de cheltuieli de judecatã.

C. Dobânzi

47. Curtea hotãrãºte sã aplice majorãrile de întârziere
echivalente cu rata dobânzii pentru facilitatea de credit
marginal practicatã de Banca Centralã Europeanã, la
care se vor adãuga trei puncte procentuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE, CURTEA,
ÎN UNANIMITATE,

1. Declarã cererea admisibilã în ceea ce priveºte durata
excesivã a procedurii, ºi inadmisibilã pentru rest;

2. Hotãrãºte cã a fost încãlcat art. 6 alin. (1) din Con-
venþie;
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3. Hotãrãºte

a) cã statul pârât trebuie sã plãteascã reclamantei, în
termen de trei luni de la data la care hotãrârea rãmâne
definitivã în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Con-
venþie, suma de 2.000 euro (douã mii euro), la care se
adaugã orice sumã care poate fi datoratã cu titlu de
impozit, în ceea ce priveºte prejudiciul moral;

b) cã statul pârât trebuie sã plãteascã reclamantei, în
acelaºi termen de trei luni, suma de 1.000 euro (o mie
euro), la care se adaugã orice sumã care poate fi dato-
ratã cu titlu de impozit, în ceea ce priveºte cheltuielile
de judecatã;

c) cã sumele mai sus-menþionate vor fi convertite în
moneda naþionalã a statului pârât la cursul de schimb
aplicabil la data reglementãrii;

d) cã, începând de la data expirãrii termenului amintit
de trei luni ºi pânã la momentul efectuãrii plãþii, aceastã
sumã va fi majoratã cu o dobândã simplã, a cãrei ratã
este egalã cu rata dobânzii pentru facilitatea de credit
marginal practicatã de Banca Centralã Europeanã, la
care se vor adãuga trei puncte procentuale;

4. Respinge cererea reclamantei de reparaþie echitabilã
pentru rest.

Redactatã în limba englezã, apoi comunicatã în scris,
la data de 16 septembrie 2008, în aplicarea art. 77
alin. (2) ºi alin. (3) din Regulament.

     Santiago Quesada Josep Casadevall

              Grefier       Preºedinte

Aplicabilitatea art. 6 constituirii de parte
civilã. Acces la instanþã. Refuzul instanþe-
lor de a accepta constituirea de parte civilã
în procesul penal. Audiere ca martor. Drep-
tul la un proces echitabil � art. 6 din Con-
venþie

Reclamanta, care a fost audiatã atât de
parchet cât ºi de instanþã fãrã a formula o
cerere expresã de constituire ca parte civilã,
asistatã de avocat la parchet, care nu a con-
testat modul de audiere al acesteia, ºi pre-
zentã personal în faþa instanþei fãrã a invoca
posibilitatea de a fi reprezentatã de avocat în
instanþã, nu poate invoca ulterior constituirea
sa ca parte civilã, deoarece instanþa a exa-
minat calitatea reclamantei de martor, fãrã ca

aceasta sã se opunã. De altfel, chiar înainte
de desfãºurarea procesului penal, reclamanta
a fost parte într-un litigiu civil care viza anula-
rea contractului de vânzare-cumpãrare, în
cadrul cãruia ar fi putut cere repararea preju-
diciului pe care pretinde cã l-ar fi suferit, situa-
þie în care dispoziþiile art. 6 alin. (1) din Con-
venþie au fost respectate: neîncãlcare.

Cauza LAMARCHE împotriva României,

cererea nr. 21472/03,
hotãrârea din 16 septembrie 2008*)

În cauza Lamarche împotriva României, Curtea Euro-
peanã a Drepturilor Omului (Secþia a III-a), într-o came-
rã compusã din: Josep Casadevall, preºedinte, Elisabet
Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer, Luis López Guerra, Ann Power, judecãtori
ºi Santiago Quesada, grefier de secþie, dupã deliberarea
din camera de consiliu, de la data de 26 august 2008, a
pronunþat urmãtoarea hotãrâre, adoptatã la aceeaºi datã:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se aflã cererea (nr. 21472/03)
îndreptatã împotriva României, de o resortisantã a acestui
stat, dna. Rodica-Iulia Lamarche («reclamanta»), care a
sesizat Curtea la 12 iunie 2003, în temeiul art. 34 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a liber-
tãþilor fundamentale («Convenþia»).

2. Reclamanta, cãreia i s-a acordat beneficiul asistenþei
juridice, a fost reprezentatã succesiv de dle. Paulina
Iacob, Felicia ªtefãnescu ºi de dl. Gheorghe Cernãianu,
acesta din urmã fiind avocat la Bucureºti. Guvernul
român («Guvernul») a fost reprezentat prin agentul sãu,
dl. Rãzvan-Horaþiu Radu, de la Ministerul Afacerilor
Externe.

3. Reclamanta invocã în special faptul cã a fost privatã
de accesul la un tribunal, motivând cã cererile sale
repetate de constituire ca parte civilã în cadrul unei
proceduri penale, au fost ignorate de instanþe ºi cã,
datoritã acestui fapt, ea nu are nicio posibilitate de a-ºi
vedea reparat prejudiciul pe care l-a suferit, ca urmare
a faptelor penale reclamate.

4. La 15 noiembrie 2006, Curtea a decis sã îi comunice
Guvernului plângerile fondate pe art. 6 alin. (1) (accesul
la un tribunal) ºi pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Con-

*) Traducere de Gabriela Ionesi, grefier documentarist la Curtea
de Apel Iaºi.
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venþie. Conform prevederilor art. 29 alin. (3) din
Convenþie, ea a decis în plus sã examineze în acelaºi
timp admisibilitatea ºi fondul cauzei.

ÎN FAPT

I. Circumstanþele cauzei

5. Reclamanta s-a nãscut în 1950 ºi locuieºte la Bucu-
reºti.

6. La 9 august 2000, ea a depus la parchetul de pe
lângã Judecãtoria Bucureºti, o plângere penalã contra
mai multor persoane, pe care le acuza cã i-au vândut
apartamentul împotriva voinþei sale, folosind acte de
identitate false.

7. Ea a introdus, de asemenea, ºi o acþiune împotriva
lui M.P., cumpãrãtorul apartamentului, admisã de secþia
civilã a Tribunalului Bucureºti care, prin hotãrârea din
23 octombrie 2000, a constatat nulitatea contractului
de vânzare, în care numele reclamantei figura în calitate
de vânzãtoare a apartamentului sãu. Reclamanta nu a
cerut despãgubiri în cadrul acestui proces.

8. În paralel, poliþia a deschis o cercetare penalã cu
privire la plângerea depusã de reclamantã. La 1 sep-
tembrie 2000, reclamanta a fost audiatã în calitate de
parte vãtãmatã, în prezenþa avocatului ales.

9. La 19 septembrie 2001, prin rechizitoriul parche-
tului, F.L., M.P., E.Z. ºi S.S. au fost trimiºi în judecatã,
la Judecãtoria Bucureºti, pentru complicitate la mai
multe infracþiuni de fals. Reclamanta a fost menþionatã
printre martorii acuzãrii.

10. La Judecãtoria Bucureºti au avut loc ºase ºedinþe.
Reclamanta, care a fost citatã în calitate de parte vãtã-
matã, nu s-a prezentat decât la ultima ºedinþã. Citaþiile
nu purtau menþiuni cu privire la constituirea de parte
civilã.

În cererile de amânare, reclamanta invoca imposibili-
tatea de a se prezenta, datoritã stãrii precare de sãnãtate
ºi pentru cã citaþiile ajungeau prea târziu, fapt care nu
îi permitea sã se pregãteascã din vreme pentru ºedinþe.

11. La 30 noiembrie 2001, reclamanta a depus la dosar
o cerere pentru eliberarea câtorva copii ale unor piese
din dosar, în scopul de a-ºi pregãti, arãta ea, �acþiunea
penalã�, deoarece apartamentul ei fusese furat de
inculpaþi.

12. La 7 februarie 2002, la cea de-a cincea ºedinþã,
instanþa a constatat cã, în pofida absenþei reclamantei
ºi a inculpatului F.L., procedura de citare fusese corectã
ºi a procedat la audierea inculpaþilor ºi a martorului
prezent. Ea a dispus apoi ca reclamanta sã fie citatã

pentru a compãrea la urmãtoarea ºedinþã ºi sã fie adusã
sub escortã.

13. La 7 martie 2002, instanþa, în complet de judecãtor
unic, a audiat-o pe reclamantã ºi a decis cã acesteia
trebuia a fi calificatã drept martor.

14. La 2 aprilie 2002, reclamanta l-a recuzat pe jude-
cãtor, motivându-ºi cererea astfel:

�Judecãtorul (�) a îndrãznit sã hotãrascã, fãrã a mã
consulta în prealabil, aºa cum prevede legea, cã eu nu
aveam calitatea de parte vãtãmatã, ci de martor. Mã
opun, aºa cum am fãcut ºi în ºedinþa de judecatã, fiindcã
apartamentul meu a fost furat, am cheltuit sume impor-
tante pentru a-l recupera (�) ºi mi se pare normal sã
recuperez aceste sume, constituindu-mã parte civilã.
Pretind, de asemenea, ºi repararea prejudiciului moral.
(�)�

La 3 aprilie 2002, cererea de recuzare a fost respinsã
de judecãtorie, hotãrând într-un alt complet, printr-o
încheiere care putea fi apelatã odatã cu apelarea
hotãrârii date pe fondul cauzei.

15. La ºedinþa din 4 aprilie 2002, instanþa a ascultat
concluziile pãrþilor, pe fondul cauzei ºi a amânat
pronunþarea pentru data de 11 aprilie 2002.

16. Instanþa a pronunþat hotãrârea la 11 aprilie 2002.
Ea a concluzionat cã inculpaþii erau vinovaþi de faptele
pentru care erau acuzaþi ºi le-a aplicat pedepse cu închi-
soarea. Ea a apreciat, totuºi, cã nu era posibil a se
dispune anularea contractului fals de vânzare, în
mãsura în care reclamanta nu participase la proces în
calitate de parte civilã.

17. Reclamanta a formulat apel împotriva acestei
hotãrâri solicitând, în principal, recunoaºterea calitãþii
de parte civilã ºi cuantificându-ºi cererile de reparare
a prejudiciului suferit.

18. Prin încheierea de ºedinþã din 14 august 2002,
Tribunalul Bucureºti a admis cererea reclamantei de a
fi parte în proces, apreciind cã problema de a ºti dacã
aceastã cerere era întemeiatã sau nu, þinea de fondul
cauzei.

Tribunalul s-a pronunþat prin decizia din 16 septembrie
2002. Fãcând referire la argumentele prezentate la
examinarea cererii parchetului cu privire la anularea
contractului fals, el a apreciat cã partea vãtãmatã era,
în mod concret, notarul public, care fusese înºelat de
inculpaþi ºi a fost astfel determinat sã le furnizeze ser-
viciile sale. Prin urmare, el a dispus anularea aminti-
tului contract. În schimb, apelul introdus de reclamantã
a fost respins ca nefondat.

19. Cererea de recurs introdusã de reclamantã împo-
triva acestei decizii a fost declaratã inadmisibilã, prin
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decizia definitivã a Curþii de Apel Bucureºti din 12
decembrie 2002, care a reþinut cã reclamanta, care nu
participase la proces decât în calitate de martor, nu
putea formula critici împotriva deciziilor pronunþate.

20. La o datã neprecizatã, reclamanta a vândut unui
terþ apartamentul, pentru a cumpãra succesiv un al
doilea apartament, mai mic, apoi douã rulote, una
lângã alta. În prezent, ea locuieºte în cea de-a doua
rulotã.

II. Dreptul ºi practica interne pertinente

21. Dispoziþiile pertinente ale Codului de procedurã
penalã prevãd:

Art. 14

�1. Acþiunea civilã are ca obiect tragerea la rãspundere
civilã a inculpatului, precum ºi a pãrþii responsabile
civilmente.

2. Acþiunea civilã poate fi alãturatã acþiunii penale în
cadrul procesului penal, prin constituirea persoanei
vãtãmate ca parte civilã.�

Art. 15

�1. Persoana vãtãmatã se poate constitui parte civilã
în contra învinuitului sau inculpatului ºi persoanei res-
ponsabile civilmente.

2. Constituirea ca parte civilã se poate face în cursul
urmãririi penale, precum ºi în faþa instanþei de judecatã
pânã la citirea actului de sesizare (�)

4. Acþiunea civilã este scutitã de taxa de timbru.�

Art. 19

�1. Persoana vãtãmatã care nu s-a constituit parte civilã
în procesul penal poate introduce la instanþa civilã
acþiune pentru repararea pagubei pricinuite prin infrac-
þiune.

2. Judecata în faþa instanþei civile se suspendã pânã la
rezolvarea definitivã a cauzei penale.

3. De asemenea, poate sã porneascã acþiune în faþa
instanþei civile persoana vãtãmatã care s-a constituit
parte civilã sau pentru care s-a pornit din oficiu acþiunea
civilã în procesul penal, dar acesta a fost suspendat. În
caz de reluare a procesului penal, acþiunea introdusã
la instanþa civilã se suspendã.

4. Persoana vãtãmatã care a pornit acþiunea în faþa
instanþei civile poate sã pãrãseascã aceastã instanþã ºi
sã se adreseze organului de urmãrire penalã sau instan-
þei de judecatã, dacã punerea în miºcare a acþiunii
penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost
reluat dupã suspendare. Pãrãsirea instanþei civile nu

poate avea loc dacã aceasta a pronunþat o hotãrâre
chiar nedefinitivã.�

Art. 20

�Persoana vãtãmatã constituitã parte civilã în procesul
penal poate sã porneascã acþiune în faþa instanþei civile,
dacã instanþa penalã, prin hotãrârea rãmasã definitivã,
a lãsat nesoluþionatã acþiunea civilã.�

Art. 22

�1. Hotãrârea definitivã a instanþei penale are autoritate
de lucru judecat în faþa instanþei civile care judecã
acþiunea civilã, cu privire la existenþa faptei, a persoa-
nei care a sãvârºit-o ºi a vinovãþiei acesteia.

2. Hotãrârea definitivã a instanþei civile prin care a
fost soluþionatã acþiunea civilã nu are autoritate de lucru
judecat în faþa organului de urmãrire penalã ºi a instan-
þei penale, cu privire la existenþa faptei penale, a
persoanei care a sãvârºit-o ºi a vinovãþiei acesteia.�

Art. 76

�1. Organul de urmãrire penalã sau instanþa de judecatã
are obligaþia sã cheme, spre a fi ascultate, persoana
care a suferit o vãtãmare prin infracþiune (�).

2. Înainte de ascultare, persoanei vãtãmate i se pune
în vedere ca poate participa în proces ca parte
vãtãmatã, iar dacã a suferit o paguba materialã, cã se
poate constitui parte civilã. De asemenea, i se atrage
atenþia cã declaraþia (�) de constituire ca parte civilã
se poate face în tot cursul urmãririi penale, iar în faþa
primei instanþe de judecatã, pânã la citirea actului de
sesizare.�

22. Doctrina ºi practica instanþelor au stabilit cã orice
manifestare de voinþã din care rezultã neîndoielnic
intenþia persoanei vãtãmate de a obþine repararea
prejudiciului material suferit în urma unei infracþiuni
reprezintã o valabilã constituire de parte civilã (Ion

Neagu, Drept procesual penal, Ed. Global Lex, 2002,
p. 176). Conform unei pãrþi a doctrinei ºi a instanþelor,
constituirea de parte civilã poate avea loc ºi dupã data
citirii actului de sesizare, cu condiþia ca inculpatul sã
nu formuleze opoziþie (op. cit., p. 175).

23. La 3 februarie 1999, Curtea de Apel Suceava a hotã-
rât cã art. 14 din Codul de procedurã penalã nu viza
decât repararea prejudiciului material suferit în urma
unei infracþiuni, ºi a hotãrât cã, din aceastã cauzã, o
reparare a prejudiciului moral putea fi solicitatã de
partea vãtãmatã care nu se constituise parte civilã, o
astfel de despãgubire putând fi cerutã de partea inte-
resatã în orice fazã a judecãþii în fond, fãrã a fi îngrãditã
de termenul prevãzut la art. 15 alin. (2) al aceluiaºi
cod.


