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În cauza Pavlovici v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), în Camera 

compusă din: 

 Robert Spano, președinte, 

 Paul Lemmens, 

 Ledi Bianku, 

 Nebojša Vučinić, 

 Valeriu Griţco, 

 Jon Fridrik Kjølbro, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători 

și Stanley Naismith, grefier al Secției, 

Deliberând la 9 ianuarie 2018 în camera de consiliu, 

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

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 5711/03) depusă împotriva 

Republicii Moldova prin care, la 13 decembrie 2002, un cetățean al acestui 

stat, dl. Vladimir Pavlovici („reclamantul”), a sesizat Curtea în conformitate 

cu Articolul 34 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 

Libertăţilor Fundamentale („Convenția”). 

2. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 

Agentul său, dl. L. Apostol. 

3.  La momentul depunerii cererii sale, reclamantul a pretins că presupusa 

casare abuzivă a unei hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea 

sa i-a încălcat drepturile garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și de 

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție. 

4.  La 24 septembrie 2004 cererea a fost comunicată Guvernului. 

5.  Procedurile, între timp redeschise, s-au încheiat cu o hotărâre definitivă 

pronunțată la 24 decembrie 2004 în favoarea reclamantului. 

6.  La 13 ianuarie 2006 reclamantul a formulat o nouă plângere ca urmare 

a neexecutării acestei hotărâri. 

7.  La 11 mai 2012 noul capăt de cerere a fost comunicat Guvernului. 

8.  La 4 iulie 2014 Guvernul a înaintat o declarație unilaterală și a invitat 

Curtea să radieze cererea de pe rol în conformitate cu Articolul 37 din 

Convenție.  

 

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE DE FAPT 

A.  Contextul cauzei 

9.  Reclamantul s-a născut în 1951 și locuiește în Chişinău. 
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10.  În 1940, autoritățile sovietice au deportat bunicii săi în Siberia, iar în 

1946 bunurile imobile în proprietatea lor le-au fost naționalizate. În 1989 

bunicul reclamantului a fost reabilitat post mortem și autoritățile i-au 

recunoscut calitatea de victimă a represiunilor politice. 

11.  La 12 martie 1996 tatăl reclamantului, în calitate de succesor legal, a 

inițiat o acțiune în judecată la Judecătoria Buiucani, solicitând restituirea 

bunurilor imobile, și anume a cinci blocuri A, B, V, V1 și G, care cuprindeau 

apartamentele nr. 1, 3, 4, 5, 5a), 6, 7, 8 și 9. Ținând cont de faptul că 

apartamentele nr. 5a) și 8 fuseseră privatizate de către foștii locatari, 

reclamantul a solicitat declararea nulității contractelor de privatizare și 

evacuarea tuturor locatarilor. 

12.  La 30 octombrie 1997 tatăl reclamantului a decedat și procedurile au 

fost continuate de către reclamant. 

13.  Printr-o decizie irevocabilă din 18 iunie 2002, Curtea de Apel 

Chişinău a menținut hotărârea din 6 decembrie 2001 prin care Tribunalul 

Chişinău a admis acțiunea reclamantului, a obligat Consiliul municipal 

Chişinău să restituie bunurile imobile, a recunoscut nulitatea contractelor de 

privatizare și a dispus evacuarea tuturor locatarilor. 

14.  Curtea de Apel a eliberat reclamantului 23 de titluri executorii. 

B.  Revizuirea deciziei irevocabile din 18 iunie 2002 

15.  La o dată nespecificată, invocând o apreciere eronată a probelor, 

Procurorul General a declarat un recurs în anulare împotriva deciziei din 18 

iunie 2002. Printr-o decizie din 18 decembrie 2002, Curtea Supremă de 

Justiție a admis recursul, a casat decizia irevocabilă din 18 iunie 2002 și a 

remis cauza spre rejudecare primei instanțe. 

16. Urmare a reexaminării cauzei, printr-o hotărâre din 24 decembrie 

2004, Judecătoria Buiucani a dat câștig de cauză reclamantului și a obligat 

Consiliul municipal Chişinău să restituie bunurile imobile, a recunoscut 

nulitatea contractelor de privatizare și a dispus evacuarea tuturor locatarilor. 

Hotărârea respectivă a fost menținută printr-o decizie a Curții Supreme de 

Justiție din 7 decembrie 2005. 

C.  Acțiunile de despăgubire inițiate după casarea deciziei irevocabile 

din 18 iunie 2002 și neexecutarea hotărârii irevocabile din 24 

decembrie 2004 

17.  La 23 septembrie 2005, reclamantul a inițiat o acțiune în judecată 

privind repararea prejudiciului material pe care el l-ar fi suportat ca urmare a 

casării deciziei din 18 iunie 2002 și a imposibilității de a dispune de bunurile 

sale în perioada 2002-2005. 

18.  Printr-o decizie din 14 februarie 2007, Curtea Supremă de Justiție a 

admis acțiunea reclamantului, a recunoscut violarea Articolului 6 § 1 din 

Convenție și a principiului securității raporturilor juridice, acordând 

reclamantului suma de 1 221 257,40 lei moldovenești (MDL) (echivalentul a 

73 000 euro (EUR) la acel moment). Această sumă, care reprezenta venitul 
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ratat, a fost calculată pornind de la prețul mediu pentru chirie pentru un metru 

pătrat înmulțit cu suprafața imobilului. Suma obținută a fost ulterior înmulțită 

cu numărul de luni pe parcursul cărora reclamantul nu a putut dispune de 

bunurile sale. 

19.  Ulterior, între 2005 și 2014, reclamantul a inițiat mai multe acțiuni, 

solicitând repararea prejudiciului material pe care el considera că l-ar fi 

suportat pentru perioada 2005-2010 ca urmare a neexecutării hotărârii din 24 

decembrie 2004. Toate acțiunile au fost admise și reclamantului i-au fost 

acordată o sumă totală de 2 286 373,40 MDL (echivalentul a 133 889 EUR 

la acel moment). Această sumă reprezenta venitul ratat, calculat potrivit 

aceluiași principiu menționat anterior. 

20.  La 17 octombrie 2011, reclamantul a înaintat o acțiune în temeiul 

Legii nr. 87. El a solicitat constatarea violării dreptului său la executarea unei 

hotărâri judecătorești definitive și 50 000 MDL (echivalentul a 3 000 EUR la 

acel moment) pentru repararea prejudiciului moral pe care el l-ar fi suportat. 

Printr-o decizie irevocabilă din 21 noiembrie 2012, Curtea de Apel Chişinău 

a constatat violarea dreptului său la executarea în termen rezonabil a unei 

hotărâri judecătorești definitive, însă a respins cererea privind repararea 

prejudiciului moral, din motiv că reclamantul ar fi primit începând cu 2006 

niște plăți de la Consiliul municipal. 

21.  Până la moment hotărârea definitivă din 24 decembrie 2004 rămâne 

neexecutată. 

II.  DREPTUL INTERN  

22. Dreptul intern privind neexecutarea unei hotărâri judecătorești este 

rezumat în hotărârea Norma S.R.L. v. Republica Moldova (nr.38503/08, § 14, 

3 noiembrie 2011). 

ÎN DREPT 

I.  DECLARAȚIA UNILATERALĂ A GUVERNULUI 

23.  Printr-o scrisoare din 4 iulie 2014, Guvernul a prezentat o declarație 

unilaterală prin care a invitat Curtea să radieze cererea de pe rol în temeiul 

Articolului 37 din Convenție. 

24.  Printr-o scrisoare din 28 octombrie 2014, reclamantul a informat 

Curtea că el nu era satisfăcut de termenii declarației unilaterale, în special din 

cauza neexecutării hotărârii din 24 decembrie 2004. Cu referire la prejudiciul 

material, reclamantul a confirmat că el nu avea nici o pretenție către Guvern, 

din motiv că el ar fi fost despăgubit pentru perioada începând cu 24 decembrie 

2004 până la 31 decembrie 2010 în cadrul procedurilor judiciare naționale. 

25.  Curtea reiterează că o hotărâre prin care se constată o violare impune 

Statului pârât o obligație legală de a pune capăt violării și de a repara 

consecințele acesteia pentru a restabili pe cât este posibil situația anterioară 

acesteia (Fostul Rege al Greciei și alții v. Grecia [MC] (satisfacție 
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echitabilă), nr. 25701/94, § 72, 28 noiembrie 2002). Ea a decis că același 

raționament trebuie să fie aplicat atunci, când un Guvern urmărește să obțină 

radierea de pe rol a unei cereri prin intermediul unei declaraţii unilaterale 

(Decev v. Republica Moldova (nr. 2), nr. 7365/05, § 18, 24 februarie 2009). 

26.  În această cauză, Curtea observă că Guvernul nu întreprinde nici o 

măsură concretă în vederea executării hotărârii din 24 decembrie 2004, și că 

el în mod general se angajează să continue eforturile pentru a preveni 

neexecutarea hotărârilor, fără a prevedea măsuri pertinente și realizabile care 

s-ar putea impune, în special în prezenta cauză. 

27.  În lumina celor indicate anterior, cererea nu poate fi radiată de pe rol 

în temeiul Articolului 37 § 1 c) din Convenție, deoarece declarația unilaterală 

nu oferă o bază suficientă Curții pentru a putea justifica neexaminarea în 

continuare a cauzei. 

28.  În concluzie, Curtea respinge cererea Guvernului privind radierea 

cererii de pe rol în temeiul Articolului 37 § 1 c) din Convenție și, în 

consecință, continuă examinarea admisibilității și fondului cererii. 

II.  PRIVIND PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN 

CONVENȚIE ÎN URMA CASĂRII DECIZIEI IREVOCABILE DIN 18 

IUNIE 2002 

29.  Reclamantul susține că reexaminarea hotărârii judecătorești definitive 

pronunțate în favoarea sa a adus atingere principiului securității raporturilor 

juridice. El pretinde în acest sens încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție, 

care prevede următoarele: 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 

instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 

caracter civil (...) » 

Admisibilitatea 

30.  În observațiile sale din 4 mai și 27 septembrie 2007, Guvernul a indicat 

că prin decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție din 14 februarie 2007 

reclamantul și-a pierdut calitatea sa de victimă. El a adăugat, în acest sens, că 

instanțele naționale au recunoscut violarea principiului securității raporturilor 

juridice și au acordat reclamantului o despăgubire suficientă. 

31.  Reclamantul nu s-a pronunțat la acest argument al Guvernului. 

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

nu este în principiu suficientă pentru a-şi pierde calitatea de „victimă”, decât 

dacă autorităţile naţionale au recunoscut, în mod explicit sau în substanţă, şi 

apoi au reparat încălcarea Convenţiei (Scordino v. Italia (nr. 1), nr. 36813/97, 

§ 180, 29 iulie 2004). 

33.  În această cauză, Curtea observă că, în urma reexaminării cauzei, 

reclamantul a avut câștig de cauză. La fel, ea notează că, prin decizia din 

14 februarie 2007, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut explicit violarea 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a acordat reclamantului suma de 

1 221 257,40 MDL (echivalentul a 73 000 EUR în acea perioadă) cu titlu de 
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prejudiciu material. Pentru a stabili acest cuantum, instanța supremă s-a bazat 

mai întâi pe prețul lunar al chiriei, înmulțind numărul metrilor pătrați ai 

imobilului cu prețul pentru un metru pătrat. Ulterior, ea a înmulțit această 

sumă cu numărul de luni pe parcursul cărora reclamantul nu a putut dispune 

de bunurile sale. 

34.  Curtea conclude că, în lumina materialelor dosarului, ambele criterii, 

și anume constatarea violării și remedierea suficientă și adecvată, au fost 

întrunite în această cauză. Prin urmare, reclamantul nu mai poate pretinde 

calitatea sa de victimă. Rezultă că acest capăt de cerere este incompatibil 

ratione personae și urmează a fi respins, în conformitate cu Articolul 35 §§ 

3 a) și 4 din Convenție. 

III.  PRIVIND PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN 

CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL No 1 LA 

CONVENȚIE 

35.  Reclamantul pretinde că neexecutarea hotărârii judecătorești 

irevocabile pronunțate în favoarea sa la 24 decembrie 2004 a încălcat dreptul 

său de acces la un tribunal, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, precum 

și dreptul la respectarea bunurilor sale, așa cum este prevăzut la Articolul 1 

al Protocolului nr.1 la Convenție. Pasajele pertinente ale dispozițiilor 

invocate prevăd după cum urmează: 

Articolul 6 § 1 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de către o 

instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 

caracter civil (...) » 

Articolul 1 al Protocolului no 1 

« Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale (...) » 

A.  Admisibilitatea 

36.  Guvernul consideră că reclamantul și-a pierdut statutul de victimă în 

sensul Articolului 34 din Convenție. El susține că, prin decizia irevocabilă 

din 21 noiembrie 2012, Curtea de Apel Chişinău a constatat violarea dreptului 

reclamantului garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție. El adaugă că, pentru 

perioada 2005-2010, reclamantul a fost despăgubit pentru imposibilitatea de 

a dispune de bunurile sale imobile prin acordarea unei sume de 2 286 373,40 

MDL (echivalentul a 133 889 EUR la acel moment). 

37.  Reclamantul pretinde că, în lipsa executării hotărârii din 24 decembrie 

2004, el beneficiază în continuare de calitatea de victimă. 

38.  Curtea notează că instanțele naționale au recunoscut explicit violarea 

Articolului 6 § 1 din Convenție și că reclamantul a primit suma de 133 889 

EUR cu titlu de venit ratat pentru perioada 2005-2010. În același timp, ea 

observă că hotărârea definitivă din 24 decembrie 2004 rămâne neexecutată 

până în prezent și că reclamantul nu poate dispune de bunurile sale. În aceste 
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circumstanțe, ea consideră că reclamantul își păstrează calitatea de „victimă” 

în sensul Articolului 34 din Convenție. 

39.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 a) din Convenție şi că nu prezintă niciun alt motiv 

de inadmisibilitate, iar prin urmare o declară admisibilă. 

B.  Fondul 

40.  Curtea notează că hotărârea pronunțată în favoarea reclamantului la 

24 decembrie 2004 până în prezent nu este executată. Ea reiterează că o 

autoritate de stat nu poate invoca lipsa fondurilor sau a spaţiului locativ 

alternativ ca scuză pentru neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti. (Prodan 

v. Moldova, nr. 49806/99, § 53, CEDO 2004-III (extrase)). 

41.  Curtea reiterează poziția sa exprimată în repetate rânduri în cauzele 

privind omisiunea de a executa, potrivit căreia imposibilitatea unui creditor 

de a obține executarea integrală, într-un termen rezonabil, a unei hotărâri 

judecătorești pronunțate în favoarea sa constituie o încălcare a „dreptului la 

un tribunal” garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și a dreptului 

său de a dispune de bunurile sale garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție (Prodan, precitat, §§ 56 și 62). 

42.  În lumina circumstanţelor speţei, Curtea nu constată nici un temei 

pentru a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. În consecință, ea 

consideră că a avut loc o încălcare a Articolul 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din motivul omisiunii 

autorităților de a executa, într-un termen rezonabil, hotărârea judecătorească 

definitivă pronunțată în favoarea reclamantului. 

IV. PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

43.  În conformitate cu Articolul 41 din Convenţie, 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a Protocoalelor sale 

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

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

o satisfacţie echitabilă.” 

44.  În circumstanțele cauzei, Curtea consideră că aspectul cu privire la 

aplicarea Articolului 41 din Convenţie nu este deocamdată pregătit pentru 

soluționare. În consecință, este necesar ca această chestiune să fie rezervată 

şi să fie stabilită o procedură ulterioară, ţinând cont de posibilitatea încheierii 

unui acord între Stat și reclamant (Articolul 75 § 1 din Regulamentul Curţii). 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1.  Respinge cererea Guvernului privind radierea de pe rol a cererii; 
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2.  Declară cererea admisibilă privind plângerile în temeiul Articolului 6 § 1 

din Convenție și al Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, iar 

restul cererii inadmisibilă; 

 

3.  Hotărăște că a avut loc o violare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

 

4.  Hotărăște că nu se impune examinarea aplicării Articolului 41 din 

Convenţie; în consecință, 

a)  o rezervă; 

b)  invită Guvernul şi reclamantul să-i adreseze în scris, în termen de trei 

luni, observaţiile lor cu privire la această problemă şi, în special, să-i 

aducă la cunoştinţă orice acord la care ei ar putea ajunge; 

c)  rezervă procedura ulterioară şi împuterniceşte președintele cu 

misiunea de a o stabili în caz de necesitate. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 30 ianuarie 2018, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Stanley Naismith Robert Spano 

 Grefier Președinte 


