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În cauza Botezatu c. Republici 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, 

 Iulia Antoanella Motoc, judecători, 

şi Stephen Phillips, grefier al secţiei, 

Deliberând la 24 martie 2015 în şedinţă închisă, 

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

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 17899/08) depusă la Curte la 

21 martie 2008 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 Radu Botezatu („reclamantul”). 

2.  Reclamantul a fost reprezentată de dl L. Osoian, avocat în Chişinău. 

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

său, dl L. Apostol. 

3.  La 10 noiembrie 2009, cererea a fost comunicată Guvernului după 

adoptarea hotărârii pilot în cauza Olaru şi alţii (Olaru şi alţii c. Moldovei, 

nr. 476/07, 22539/05, 17911/08 şi 13136/07, 28 iulie 2009). 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANŢELE CAUZEI 

4.  Reclamantul s-a născut în 1978. El locuieşte la Băcioi. 

5.  Reclamantul este colaborator al poliţiei. La 21 iulie 2004, Judecătoria 

Centru a pronunţat o hotărâre care a obligat Primăria Chişinău să-i acorde 

lui şi familiei sale o locuinţă socială. Această hotărâre a fost menţinută de 

Curtea de Apel la 19 octombrie 2004, iar la 4 noiembrie 2004 ea a devenit 

definitivă. La 11 mai 2005 a fost pornită procedura de executare a hotărârii.  

6.  După comunicarea prezentei cauze Guvernului, la 2 august 2011, 

reclamantul a depus o acţiune în temeiul Legii nr.87 (a se vedea paragraful 
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12 de mai jos) solicitând executarea hotărârii definitive pronunţate în 

favoarea sa şi compensaţii pentru prejudiciul moral în valoare de 10 000 de 

euro (EUR), compensaţii pentru prejudiciul material în sumă de 129 700 lei 

moldoveneşti (MDL) (echivalentul a 7 886 EUR) (dintre care 129 700 de lei 

moldoveneşti reprezintă chiria pe care a plătit-o în perioada septembrie 

2004 – decembrie 2011 pentru locuinţa alternativă, dintre care 6 500 lei 

moldoveneşti reprezintă costuri şi cheltuieli în faţa Curţii), şi 3 950 MDL 

(240 EUR) pentru costurile şi cheltuielile angajate în procedurile naţionale. 

În susţinerea pretenţiilor sale privind prejudiciul material, reclamantul a 

prezentat patru contracte de locaţiune, fiecare dintre ele fiind încheiat pe 

perioade mai mici de trei ani.  

7.  În faţa instanţei de judecată, Ministerul Finanţelor a disputat 

valabilitatea contractelor de locaţiune, susţinând că acestea sunt false 

întrucât locatorul şi reclamantul erau rude, locatorul nu deţinea patenta de 

întreprinzător pentru a obţine profituri din locaţiune, pentru că contactele nu 

au fost înregistrate la autoritate fiscală decât abia în 2011, şi pentru că 

acestea nu au fost niciodată înregistrate la Cadastru.  

8.  La 30 noiembrie 2011, Judecătoria Rîşcani a constatat existenţa unei 

încălcări a drepturilor reclamantului prevăzute de articolul 6 al Convenţiei şi 

a articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie prin neexecutarea hotărârii 

definitive pronunţate în favoarea lui timp de mai mult de şapte ani. Instanţa 

a respins argumentele Ministerului Finanţelor, susţinând că contractele de 

locaţiune au fost încheiate pe perioade mai mici de trei ani, ceea ce 

înseamnă că ele nu se supun înregistrării obligatorii la Cadastru. De 

asemenea, instanţa de judecată a luat în considerare faptul că locatorul nu şi-

a înregistrat în mod prompt profitul obţinut din locaţiune; prin urmare, 

activitatea ei comercială a rezultat în penalităţi şi taxe, pe care ea le-a plătit, 

dar care oricum nu sunt imputabile reclamantului şi nu afectează 

valabilitatea contractelor. Instanţa a acordat reclamantului 112 000 MDL 

(echivalentul a 7 050 EUR) cu titlu de prejudiciu moral şi a admis în tot 

pretenţiile sale cu titlu de prejudiciu material şi costuri şi cheltuieli. 

Ministerul Finanţelor a declarat apel.  

9.  La 29 februarie 2012, Curtea de Apel Chişinău a admis apelul, a casat 

hotărârea primei instanţe şi a pronunţat o nouă hotărâre prin care a constatat 

existenţa unei încălcări a drepturilor reclamantului prevăzute de articolul 6 

al Convenţiei ca urmare a neexecutării unei hotărâri definitive timp de 78 de 

luni (din 11 mai 2005 pana în 30 noiembrie 2011). Instanţa a acordat 

reclamantului 36 000 MDL (echivalentul a 2 270 EUR) cu titlu prejudiciu 

moral şi 8 965 MDL (565 EUR) cu titlu de costuri şi cheltuieli. Instanţa a 

respins ca neîntemeiată cererea reclamantului cu titlu de prejudiciu material, 

susţinând că contractele de locaţiune nu sunt opozabile statului pe motivele 

invocate de Ministerul Finanţelor (a se vedea paragraful 7 de mai sus), 

citând articolul 876 al Codului civil. Hotărârea a rămas definitivă. 
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10.  La 8 august 2012, Primăria a emis un bon de repartiţie 

reclamantului, prin care i-a acordat acestuia dreptul de a se muta în noul 

apartament. 

11.  La 15 mai 2014, Guvernul a informat Curtea despre executarea 

hotărârii definitive pronunţate în favoarea reclamantului la 8 august 2012. 

Reclamantul nu a disputat această informaţie. 

II.  DREPTUL INTERN RELEVANT 

12.  Legea nr. 87, care a creat un nou recurs pentru acţiunile privind 

durata nerezonabilă a procedurilor și neexecutarea hotărârilor judecătorești 

definitive, a intrat în vigoare la 1 iulie 2011. În conformitate cu Legea nr. 

87, oricine consideră că este victimă a unei încălcări a dreptului de judecare 

a unei cauze sau de executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive într-un 

termen rezonabil are dreptul de a sesiza instanța de judecată pentru a obține 

recunoașterea acestei încălcări și, respectiv, despăgubiri. Articolul 1 al Legii 

prevede că dispozițiile Legii trebuie să fie interpretate și aplicate în 

conformitate cu legislația națională, cu Convenția și jurisprudența Curții. 

Articolul 5 al Legii prevede că în cazul constatării faptului că a fost încălcat 

dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la executarea în 

termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti, instanţa de judecată decide asupra 

acordării unei satisfacţii echitabile de la bugetul de stat în contul reparării 

prejudiciului  moral, material, precum şi a costurilor şi a cheltuielilor de 

judecată. Detaliile suplimentare ale Legii sunt rezumate în decizia Curții în 

cauza Balan c. Moldovei (dec.), nr. 44746/08, 24 ianuarie 2012. 

13.  În conformitate cu articolul 876 al Codului civil, contractul de 

locaţiune trebuie să fie redactat în scris. În cazul în care contractul de 

închiriere depășește trei ani, trebuie să fie înregistrat la Cadastru. În cazul 

nerespectării acestei reguli, contractul devine inopozabil faţă de terți. 

 

I.  CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA ARTICOLULUI 6 AL CONVENŢIEI 

ŞI AL ARTICOLULUI 1 AL PROTOCOLULUI NR.1 LA 

CONVENŢIE 

14.  Reclamantul susţine că autorităţile moldoveneşti nu au executat 

integral hotărârea judecătorească definitivă din 19 octombrie 2004. El a 

invocat articolul  6 § 1 al Convenţiei şi articolul 1 al Protocolului nr.1 la 

Convenţie, care prevăd următoarele: 

Articolul 6 

„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 … ” 
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Articolul 1 al Protocolului Nr. 1 

„1.  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...” 

A.  Admisibilitatea 

15.  Guvernul a solicitat Curții să declare cererea inadmisibilă, deoarece 

reclamantul a pierdut calitatea de victimă după epuizarea recursului 

prevăzut de Legea nr. 87. Acesta a susţinut că Curtea de Apel Chișinău a 

constatat existenţa unei încălcări a principiului „termenului rezonabil” și a 

acordat reclamantului 44 965 lei cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul 

material și moral, şi pentru costuri și cheltuieli, oferind astfel despăgubiri 

adecvate pentru încălcarea Convenției. 

16.  Reclamantul nu a fost de acord și a susținut că instanța națională nu 

a recunoscut în mod expres încălcarea drepturilor sale prevăzute de articolul 

1 al Protocolului 1 la Convenție, nu i-a admis integral cererea de acordare a 

despăgubirilor cu titlu de prejudiciu material şi cu titlu de costuri și 

cheltuieli, și prin urmare, el nu a pierdut statutul de victimă. 

17.  Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă reclamantului 

nu este, în principiu, suficientă pentru a-l priva de calitatea de „victimă”, 

decât dacă autoritățile naționale au recunoscut încălcarea Convenției și au 

acordat despăgubiri (a se vedea, de exemplu, Eckle c. Germaniei, 15 iulie 

1982, § 69 şi următoarele, Seriile A nr. 51; Amuur c. Franţei, 25 iunie 1996, 

§ 36, Culegere de hotărâri şi decizii 1996-III; Dalban c. Romaniei [GC], nr. 

28114/95, § 44, ECHR 1999-VI; şi Jensen c. Danemarcei (dec.), nr. 

48470/99, ECHR 2001-X). 

18.  În speță, este adevărat că Curtea de Apel Chișinău a constatat că a 

existat o încălcare a dreptului reclamantului prevăzut de articolul 6 al 

Convenției și că i-a acordat unele compensații. Acestea fiind spuse, Curtea 

constată că problema statutului de victimă al reclamantului în ceea ce 

repararea încălcării dreptului său este indisolubil legată de fondul plângerii. 

Prin urmare, se consideră cele două probleme ar trebui să fie conexate și 

examinate împreună. 

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

sensul articolului 35 § 3 al Convenţiei. Prin urmare, ea notează în continuare 

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

admisibilă. 

B.  În fond 

20.  Reclamantul a susţinut că termenul în care a fost executată hotărârea 

pronunţată în favoarea sa nu corespunde cerinţei termenului rezonabil şi, 

prin urmare, a fost încălcat articolul  6 § 1 şi articolul 1 al Protocolului nr.1 
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la Convenţie. El a susţinut că reparaţia acordată de instanţele de judecată 

naţionale nu sunt suficiente. 

21.  Guvernul a recunoscut existenţa unei încălcări a articolului 6 § 1 

articolul 1 al Protocolului nr.1 la Convenţie. Însă, el a argumentat că 

reparaţia acordată de instanţele de judecată naţionale este suficientă şi 

corespunzătoare. Curtea de Apel Chişinău nu a putut acorda despăgubiri 

materiale în lipsa probelor care să susţină pretenţia reclamantului. 

1.  Principiile stabilite în jurisprudenţa Curţii 

22.  Chestiunea privind menţinerea statutului de victimă a unei pretinse 

încălcări a Convenției presupune, în esență, examinarea ex post facto de 

către Curtea a situației persoanei respective. După cum a statuat deja 

chestiunea dacă o persoană a beneficiat de reparaţia prejudiciului cauzat - 

comparabilă cu satisfacția echitabilă în conformitate cu dispozițiile 

articolului 41 al Convenției - este una importantă. În ceea ce privește 

încălcarea cerinţei unui termen rezonabil, un aspect care ţine de reparaţia 

suficientă, care poate elimina statutul de victimă a unui justițiabil, se referă 

la suma acordată ca urmare a utilizării recursului intern. Curtea a avut deja 

ocazia să statueze că statutul de victimă al unui reclamant poate depinde de 

nivelul despăgubirilor acordate la nivel național pe baza faptelor invocate în 

fața Curții (a se vedea Scordino c. Italiei (nr. 1 ) [GC], nr. 36813/97, §§ 181 

și 202, CEDO 2006-V). 

23.  În cazul Scordino c. Italiei (nr. 1), Marea Cameră a statuat că, atunci 

când, în scopul de a preveni sau de a stopa încălcarea principiului 

„termenului rezonabil”, statele contractante aleg să introducă recursuri de 

natură compensatorie, ar putea fi mai ușor pentru instanțele judecătorești 

naționale să facă trimitere la sumele acordate la nivel național pentru alte 

tipuri de daune - cum ar fi vătămare corporală, daune pentru moartea unei 

rude sau prejudiciul în cauzele privind defăimarea - și să se bazeze pe 

convingerea intimă care a stat la baza lor, chiar dacă sumele acordate sunt 

mai mici decât cele stabilite de Curte în cauze similare. Cu toate acestea, 

Curtea este obligată să verifice dacă modul în care dreptul intern este 

interpretat și aplicat a produs consecințe care sunt în concordanță cu 

principiile Convenției, aşa cum sunt acestea interpretate în lumina 

jurisprudenței Curții. Ea subliniază că, în special în statele care au 

încorporat în mod eficient Convenția în sistemele lor de drept, o eroare clară 

de apreciere de către instanțele judecătorești naționale poate apărea, de 

asemenea, ca urmare a aplicării greșite sau interpretării eronate a 

jurisprudenței Curții (a se vedea Scordino, citată mai sus, §§ 182-192). 

24.  În ceea ce privește prejudiciul material, instanțele naționale sunt în 

mod clar într-o poziție mai bună pentru a determina existența și cuantumul 

unor astfel de prejudicii. Cu toate acestea, în caz de neexecutare a unei 

hotărâri judecătoreşti prin care s-a acordat reclamanţilor o sumă de bani, sau 

proprietate sau posesia asupra unui bun, Curtea a concluzionat în mod 
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constant că reclamanții trebuie să fi suferit un prejudiciu material ca urmare 

faptului că nu au putut deţine controlul asupra bunurilor lor și că au fost 

privaţi de posibilitatea de a utiliza și beneficia de aceste bunuri (a se vedea 

Prodan c. Moldovei, nr. 49806/99, §§ 70-71, ECHR 2004-III (extrase)). 

2.  Aplicarea principiilor de mai sus 

25.  Curtea notează în primul rând că - potrivit Guvernului - hotărârea 

judecătorească definitivă în favoarea reclamantului a fost executată la 8 

august 2012, atunci când i s-a emis bonul de repartiţie. Reclamantul nu a 

contestat acest lucru. Prin urmare, hotărârea în favoarea reclamantului a fost 

executată cu o întârziere de 87 de luni. 

26.  Curtea notează că Curtea de Apel Chișinău a constatat la 29 

februarie 2012 că întârzierea de 78 luni (calculată până la 30 noiembrie 

2011) în executarea hotărârii judecătorești a constituit o încălcare a 

dreptului reclamantului. Prin urmare, prima condiție, care este recunoașterea 

unei încălcări de către autoritățile naționale, nu este în discuție. Rămâne de 

stabilit dacă redresarea acordată poată fi considerată adecvată și suficientă. 

27.  În ceea ce privește prejudiciul material, Curtea observă că 

reclamantul a obținut 2 270 EUR cu titlu de prejudiciu moral, dar nu a putut 

să obțină nicio compensație cu titlu de prejudiciu material. Reclamantul a 

depus la instanţele de judecată interne contractele de închiriere și chitanțele, 

potrivit cărora el a cheltuit 7 500 EUR pe chirie în perioada septembrie 

2004 - decembrie 2011. Instanța a respins pretențiile sale ca nefondate, 

deoarece, potrivit lor, contractele nu au fost opozabile statului, deoarece 

acestea nu au fost înregistrate la Cadastru. 

28.  Curtea notează că niciunul dintre contractele de închiriere depuse nu 

a depășit trei ani și că, din acest motiv, în temeiul dreptului intern (a se 

vedea paragraful 13) acestea nu sunt supuse înregistrării obligatorii la 

Cadastru. Mai mult, Curtea nu vede niciun motiv să se îndepărteze de la 

constatarea sa în Prodan (citată mai sus, §§ 70-71) și consideră că este clar 

că reclamantul a suferit un prejudiciu material ca rezultat al lipsei 

controlului asupra bunurilor sale și privării de posibilitatea utilizării 

locuinței sociale acordate printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Aceste 

pierderi au fost suferite ca urmare a neexecutării unei hotărâri judecătoreşti 

definitive timp de 87 de luni. Prin urmare, neacordarea de către instanțele 

naționale a despăgubirilor în conformitate cu acest titlu este, în mod evident, 

nerezonabilă din perspectiva jurisprudenței Curții. 

29.  În aceste condiții, deși este adevărat că autoritățile naționale au 

recunoscut încălcarea invocată în speță, reclamantul nu a reuşit să obțină 

despăgubiri corespunzătoare pentru executarea întârziată a hotărârii 

judecătoreşti. Prin urmare, el poate pretinde în continuare că este victimă în 

sensul articolului 34 al Convenției în ceea ce privește perioada în care 

hotărârea a rămas neexecutată. Curtea respinge astfel obiecția preliminară a 

Guvernului cu privire la statutul de victimă al reclamantului. 
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30.  Curtea notează că faptul că procedurile în temeiul Legii nr. 87 nu au 

condus la pierderea statutului de „victimă” constituie o circumstanță 

agravantă a încălcării articolului 6 § 1 pentru depășirea unui termen 

rezonabil (a se vedea, mutatis mutandis, Scordino, citată mai sus, § 225). 

Prin urmare, Curtea va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul paragrafului 

dedicat articolului 41. 

31.  Din aceste motive, având în vedere jurisprudența sa în materie, 

Curtea consideră că în speță neexecutarea timp de 87 luni a hotărârii 

judecătorești pronunţate în favoarea reclamantului constituie o încălcare a 

articolului 6 § 1 din Convenția și a articolului 1 al Protocolului nr. 1 la 

Convenție. 

II.  CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 AL CONVENŢIEI 

32.  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 material 

33.  Reclamantul a solicitat 123 200 MDL (echivalentul a 8 161 de  euro 

(EUR) la data la care a fost depusă cererea) cu titlu de prejudiciu material 

pentru chiria locuinţei alternative plătite în perioada septembrie 2004 - 

decembrie 2011, plus chiria plătită până la pronunţarea hotărârii Curții. În 

susținerea pretențiilor sale, reclamantul a prezentat contracte de închiriere 

pentru perioada respectivă, chitanţe semnate de locator pentru suma de 123 

200 lei care reprezentă chiria plătită între 2004-2011, și un act adițional la 

contractul de chirie, potrivit căruia cuantumul chiriei lunare de la 1 

octombrie 2011 a fost de 2 500 de lei (echivalentul a 162 de euro). 

Reclamantul a prezentat, de asemenea, dovezi că locatorul a plătit 

impozitele și penalități pe venitul încasat din chirie și că contractele de 

închiriere au fost înregistrate la autoritățile fiscale. 

34.  Guvernul a disputat sumele solicitate, argumentând că acestea nu au 

fost susținute cu elemente de probă valabile. 

35.  Curtea notează că reclamantul a prezentat contracte de închiriere și 

chitanțe pentru chiria plătită între 2004-2011 și un act adițional la contractul 

de închiriere valabil din 1 octombrie 2011. Prin urmare, Curtea acordă 

reclamantului 9 461 EUR pentru prejudiciul material suferit. 
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B.  Prejudiciul moral 

36.  Reclamantul a pretins 112 000 MDL (echivalentul a 7 419 EUR la 

data la care a fost depusă cererea) cu titlu de prejudiciu moral. 

37.  Guvernul s-a opus acestei sume, susţinând că reclamantul a fost 

despăgubit deja de instanţele de judecată naţionale. 

38.  Curtea notează că reclamantul a suferit un prejudiciu moral care 

rezultă din executarea cu o întârziere de 87 de luni a hotărârii judecătoreşti 

pronunţate în favoarea sa. Cu toate acestea, trebuie să se țină cont de faptul 

că la nivel național reclamantul a obținut deja 2 270 de euro cu acest titlu cu 

referire la o perioadă de 78 luni (a se vedea paragraful 9 de mai sus). 

39.  În cazul Scordino (citată mai sus, §§ 268-269) Marea Cameră a 

subliniat faptul că suma care urmează să fie acordată cu titlu de prejudiciu 

moral în conformitate cu articolul 41 poate fi mai mică decât cea indicată în 

jurisprudența sa în cazul în care solicitantul a obținut deja constatarea unei 

încălcări la nivel național și compensaţii prin utilizarea unui recurs intern. În 

afară de faptul că existența unei căi de atac interne este pe deplin în 

conformitate cu principiul subsidiarității, încorporate în Convenție, o astfel 

de cale de atac este mai la îndemână și mai accesibilă decât o cerere la 

Curte, este mai rapidă și este procesată în limba maternă a reclamantului; 

prin urmare, ea oferă astfel de avantaje care trebuie să fie luate în 

considerare. 

40.  Cu toate acestea, Curtea consideră că, atunci când după utilizarea 

unui recurs intern reclamantul poate pretinde în continuare că este 

„victimă”, el trebuie să primească diferența dintre suma efectivă obținută de 

la autoritățile naționale și suma care nu ar fi considerată vădit nerezonabilă 

în comparaţie cu suma acordată de Curte în cazurile similare (a se vedea 

Scordino (nr. 1), citată mai sus, §§ 268 și 269). 

41.  În plus, reclamantul este îndreptăţit să primească despăgubiri pentru 

etapele procesului judiciar care au fost ignorate de instanţele de judecată 

naţionale, pentru faptul că acestea nu pot fi reluate şi pentru perioada 

rămasă care nu a fost suficient de lungă pentru a fi calificată drept o a doua 

încălcare în cadrul aceleiaşi proceduri. 

42.  Având în vedere caracteristicile recursului intern ales de Republica 

Moldova și de faptul că, în ciuda acestui recurs, Curtea a constatat existenţa 

unei încălcare, făcând o evaluare pe bază de echitate, ea consideră că 

reclamantul trebuie să fie despăgubit cu suma de 1 300 de euro, plus orice 

taxă care poate fi percepută adăugător la această sumă. 
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C.  Costuri şi cheltuieli 

43.  Reclamantul a solicitat, de asemenea, 1 700 MDL (echivalentul a 

112 euro) pentru costuri și cheltuieli suportate în fața instanțelor de judecată 

interne și în fața Curții, reprezentând cheltuieli de secretariat. 

44.  Guvernul nu a fost de acord cu suma pretinsă, susținând că 

reclamantul a primit deja o compensație în fața instanțelor judecătoreşti 

naționale. 

45.  Având în vedere documentele aflate în posesia sa și jurisprudența sa, 

și faptul că reclamantul a suportat în mod clar nişte cheltuieli de secretariat, 

Curtea consideră că este rezonabil să acorde suma de l 112 de euro pentru 

costuri și cheltuieli incidentale, plus orice taxă care poate fi percepută la 

această sumă. 

D.  Dobânda de întârziere 

46.  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.  Conexează fondului obiecţia preliminară a Guvernului privind statutul de 

victimă a reclamantului şi o respinge; 

 

2.  Declară cererea admisibilă; 

 

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

articolului 1 al Protocolului nr.1 la Convenţiei; 

 

4.  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: 

(i)  9 461 EUR (nouă mii patru sute şaizeci şi unui de euro), cu titlu 

de prejudiciu material, plus orice taxe care pot fi percepute; 

(ii)  1 300 EUR (o mie trei sute de euro), cu titlu de prejudiciu 

moral, plus orice taxe care pot fi percepute; 

(iii) 112 EUR (o sută de euro), cu titlu de costuri şi cheltuieli, plus 

orice taxe care pot fi percepute; 
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(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; 

 

5.  Respinge restul pretenţiilor privind satisfacţia echitabilă. 

Redactată în limba engleză şi comunicată în scris la 14 aprilie 2015, în 

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

 Stephen Phillips Josep Casadevall 

 Grefier Preşedinte 

 


