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În cauza Roman v. Republica Moldova și Rusia, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a Doua), întrunită într-un 

Comitet compusă din: 
 Egidijus Kūris, Președinte, 
 Valeriu Griţco, 
 Darian Pavli, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefierul secției, 

Deliberând la 12 noiembrie 2019 în camera de consiliu,  
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:    
 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere versus Republica Moldova depusă 
la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o 
cetățeană moldoveană, dna Valentina Roman („reclamanta”), la 15 martie 
2007. 

2.  Reclamanta a fost reprezentată de către dl O. Bondarenco, avocat în 
Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de 
către agentul său. 

3.  Reclamanta invocă, în special, încălcarea Articolului 8 din Convenție, 
acuzând autoritățile moldovenești că au dat dovadă de pasivitate și că nu au 
pus capăt zgomotului provocat de activitatea unui restaurant. 

4.  La 12 martie 2013 cererea a fost comunicată Guvernului.  

ÎN FAPT 

I. CIRCUMSTANȚELE CUZEI 

5.  Reclamanta s-a născut în 1946 și locuiește într-o zonă rezidențială din 
Chișinău. Ea este locatara și proprietara apartamentului numărul 4 din 
strada B. 54.  

A. Presupusele pagube aduse apartamentului reclamantei  

6.  În 2003 proprietarii clădirii situate pe strada B. 56, în vecinătatea 
reclamantei, au efectuat lucrări de renovare a clădirii. Imobilul în curs de 
renovare a fost transmis în locațiune restaurantului E. Restaurantul a fost 
suplimentat cu un etaj întreg, fiind construită și o terasă de vară lângă el. 
Reclamanta a depus mai multe plângeri la diferitele autorități, susținând că 
locuința în proprietatea sa fusese deteriorată din cauza lucrărilor și, în 
special, că un perete era în pericol de prăbușire. 
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7.  Prin scrisoarea din 11 septembrie 2003, pretura sectorului Centru 
(Chișinău) a informat reclamanta că afirmațiile sale cu privire la prezența 
fisurilor pe pereții apartamentului ei au fost parțial confirmate. Pentru a 
stabili cauzele exacte ale apariției acestor fisuri, aceasta a invitat reclamanta 
să ia legătura cu unitatea publică responsabilă, id est Centrul Republican 
pentru Cercetări și Reglementări în Construcții (CERCON). 

8.  La cererea proprietarilor imobilului transmis în locațiune 
restaurantului E., experții CERCON au efectuat mai multe evaluări ale 
clădirilor respective. În raportul său de expertiză nr. 739/04 din martie 2004, 
un expert CERCON a identificat două cauze probabile ale apariției fisurilor 
din apartamentul reclamantei. Prima a fost absența unui punct de legătură 
dintre acoperișul restaurantului E. și cel al apartamentului reclamantei. A 
doua a vizat renovarea neautorizată a apartamentului nr. 6 amplasat în 
aceeași clădire cu reclamanta. De asemenea, expertul a recomandat 
următoarele: 

 « (...) 

3.  Efectuarea urgentă a unui punct de legătură dintre acoperișul apartamentului nr. 
4 din strada B 54 [apartamentul reclamantei] și imobilele aflate în renovare și 
restaurantul E. Acest lucru trebuie să fie realizat de proprietarii spațiilor în curs de 
renovare.  

(...) » 

9.  Un raport suplimentar de expertiză prezentat în iunie 2004 de către 
un expert CERCON menționa următoarele: 

« (...) peretele apartamentului alăturat restaurantului E. este fisurat. De asemenea, 
există fisuri pe tavanul apartamentului. 

În peretele apartamentului alăturat restaurantului E., a fost descoperită o gaură 
făcută cu un burghiu; prin urmare, lucrările de drenaj, efectuate de proprietarul 
restaurantului E., au fost efectuate cu încălcarea standardelor tehnice.  

(...) 

Legătura dintre cele două acoperișuri este slab realizată și a provocat infiltrarea apei 
în spațiul existent între apartamentul examinat și spațiul restaurantului, ceea ce a 
determinat impregnarea fundamentului cu apă, în special într-un colț al 
apartamentului, dinspre restaurantul E.  

Este posibil ca pătrunderea apei să fi provocat așezarea structurii apartamentului nr. 
4 și fisurarea pereților acestuia  (...) 

O altă cauză importantă a fisurii pereților apartamentului nr. 4 a fost extragerea 
solului impregnat cu apă din spațiul dintre peretele restaurantului E. și peretele 
deformat al apartamentului examinat. (...) 

Concluzii și recomandări  

1.  Starea tehnică a terasei de vară, situată pe strada B. 56, în ansamblu, îndeplinește 
standardele A, „Durabilitate și stabilitate”, iar soluțiile de planificare a spațiului permit 
exploatarea [terasei] în condiții sanitare normale.  
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2.  Lucrările de construcție a terasei de vară nu au afectat stabilitatea apartamentului 
nr. 4 din strada B. 54. (...). 

3.  Cauza principală a deteriorării peretelui exterior al apartamentului nr. 4 se 
datorează impregnării fundamentului cu apă și așezării structurii apartamentului, 
precum și lucrărilor de drenare și extracție de sol în spațiul dintre peretele 
restaurantului E. și peretele deformat [al apartamentului examinat]. Prin urmare, este 
responsabilitatea proprietarilor restaurantului E., care au efectuat această lucrare, să 
repare peretele deteriorat al apartamentului nr. 4.  

4. [Este, de asemenea, necesară] reconstruirea urgentă a punctului de legătură 
dintre acoperișul apartamentului nr. din B. 54 și restaurantul E. Aceasta trebuie să fie 
realizată de către proprietarii restaurantului E. (...) 

(...) » 

B. Poluarea fonică invocată  

10.  La 19 februarie 2004 reclamanta a depus o plângere din cauza 
poluării fonice în locuința sa, provocată de sistemul de ventilare 
restaurantului E. La 19 martie 2004 Centrul de Medicină Preventivă din 
Chișinău (CMPC) a informat-o că o verificare efectuată în apartamentul său 
la 12 martie 2004, între orele 09:15 și 11:00, a relevat faptul că nivelul de 
zgomot provocat de aparatele de aer condiționat ale restaurantului E., 
montate incorect, depășea limita autorizată cu 14 dBA (decibeli cu pondere 
A). Un proces verbal împotriva directorului restaurantului E. a fost întocmit.  

11.  La 13 aprilie 2004 reclamanta a depus o plângere din cauza 
zgomotului nocturn generat de activitatea restaurantului E. La 7 mai 2004 
poliția a considerat plângerea reclamantei întemeiată. Astfel, directorului 
restaurantului E. i-au fost aplicate două amenzi pentru tulburarea liniștii pe 
timp de noapte.  

12.  La 26 iulie 2005, poliția a răspuns la o altă plângere din partea 
reclamantei în legătură cu poluarea fonică provocată de restaurantul E. În 
scrisoarea sa, poliția a menționat că, în baza unei decizii din 25 decembrie 
2002, restaurantul respectiv fusese autorizat să funcționeze 24 de ore din 
24 și că acesta fusese amendat de mai multe ori pentru tulburarea liniștii pe 
timp de noapte, motiv pentru care a propus Primăriei municipiului Chișinău 
să nu autorizeze deschiderea unității decât până la ora 23:00. Poliția a 
avertizat în mod verbal și administratorul restaurantului E.  

13.  La 14 septembrie 2005, Centrul Național de Medicină Preventivă 
(„CNMP”) a răspuns plângerii reclamantei cu privire la poluarea fonică 
provocată de aparatele de aer condiționat ale restaurantului E. CNMP a 
informat reclamanta că verificarea efectuată la 5 septembrie 2005 în 
apartamentul ei, inclusiv noaptea, a demonstrat că acel zgomot depășea 
standardele acceptate. 

14.  Prin scrisoarea sa din 15 septembrie 2005, Direcția generală pentru 
comerț, alimentație publică și prestări servicii (DGCAP) din cadrul Primăriei 
municipiului Chișinău a informat reclamanta că, prin decizia sa din 25 august 



 HOTĂRÂREA ROMAN v. REPUBLICA MOLDOVA 4 

 

2005, primarului general al municipiului Chișinăului a stabilit că restaurantul 
E. trebuia să se închidă la ora 23:00. De asemenea, administratorii 
restaurantului E. au fost somați să nu încalce regulamentul cu privire la 
programul de lucru și ordinea publică. 

15.  În aceeași zi reclamanta a depus o nouă plângere în legătură cu 
poluarea fonică provocată de activitatea restaurantului și nerespectarea 
programului de lucru. DGCAP i-a expediat un răspuns identic cu cel 
precedent. 

16.  La 19 septembrie 2005 directorul restaurantului E. a solicitat CNMP 
să verifice dacă nivelul de zgomot rezultat din activitatea restaurantului în 
interiorul domiciliului reclamantei era în conformitate cu standardele. La 29 
septembrie 2005 CNMP a răspuns că, după izolarea fonică a aparatelor de 
aer condiționat ale restaurantului, inspecția efectuată la 27 septembrie 2005 
a constatat un nivel acceptabil de zgomot în apartamentul reclamantei. 

17.  La 29 septembrie 2005 reclamanta a depus o nouă plângere din cauza 
zgomotelor provocate de sistemul de ventilare al restaurantului E. La 31 
octombrie 2005 CNMP a răspuns că toate verificările necesare fuseseră 
făcute și că toate măsurile necesare fuseseră întreprinse. 

C. Acțiunea civilă împotriva restaurantului E.  

18.  Între timp, la 14 martie 2004, reclamanta a depus o acțiune în 
instanța de judecată împotriva proprietarilor imobilului din strada B. 56 și a 
restaurantului E. Aceasta a solicitat recuperarea prejudiciului material, 
provocat apartamentului în timpul renovării clădirii vecine, și a prejudiciului 
moral, provocat de un nivel de zgomot foarte ridicat. 

19.  La 10 decembrie 2004 Judecătoria Centru a solicitat CERCON să-i 
prezinte raportul de expertiză din iunie 2004, pentru a putea fi examinat în 
contextul procedurii civile înaintate de către reclamantă. De asemenea, din 
materialele dosarului reiese că celelalte rapoarte de expertiză ale CERCON 
au fost întocmite și dezbătute în cadrul procesului de judecată. 

20.  La 19 decembrie 2005 Judecătoria Centru a dat câștig de cauză 
reclamantei. Instanța de judecată s-a referit la concluziile rapoartelor de 
expertiză realizate de CERCON și a luat în considerare că proprietatea 
reclamantei fusese deteriorată în timpul renovării imobilului dat în locațiune 
restaurantului E. Ea a acordat reclamantei toate sumele solicitate în calitate 
de despăgubire pentru prejudiciul material. Cu referire la prejudiciul moral, 
instanța a considerat, în special în baza certificatelor de spitalizare într-o 
clinică de cardiologie, că reclamanta suferise din cauza zgomotului provenit 
din restaurant și i-a acordat 5000 de lei în acest sens, despăgubirea pentru 
prejudiciul material și moral trebuind să fie achitată de restaurantul E. Pe de 
altă parte, fără a oferi mai multe detalii, instanța a respins, ca neîntemeiată, 
cererea reclamantei de închidere a restaurantului din cauza nerespectării 
acestuia a orarului stabilit în licența sa de activitate. 
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21.  La 25 aprilie 2006 Curtea de Apel Chișinău a admis apelul părții 
adverse și a respins acțiunea reclamantei ca neîntemeiată. În baza raportului 
de expertiză din martie 2004, ea considerat că apartamentul reclamantei 
fusese deteriorat din cauza lucrărilor neautorizate efectuate în 
apartamentul nr. 6 din blocul reclamantei. În particular, instanța de judecată 
a menționat că, în timpul acelor lucrări, fundamentul apartamentului 
reclamantei nu fusese consolidat, ceea ce a provocat fisurarea pereților. De 
asemenea, Curtea de Apel a declarat că nu era posibilă crearea vreunui 
punct de legătură dintre restaurantul E. și apartamentul nr. 6 menționat mai 
sus. Cu referire la poluarea fonică, ea a considerat că nu a fost demonstrată 
legătura de cauzalitate dintre problemele de sănătate ale reclamantei și 
zgomotul provenit din restaurant. 

22.  La o dată nespecificată, reclamanta a depus recurs. Ea a afirmat, 
printre altele, că alegațiile sale au fost susținute de rapoartele de expertiză 
ale CERCON. 

23.  Printr-o decizie din 11 octombrie 2006, Curtea Supremă de Justiție 
(CSJ) a respins recursul ca nefondat și a menținut hotărârea Curții de Apel. 
Extrasele din decizia Curtea Supremă de Justiție, relevante pentru prezenta 
cauză, prevedeau următoarele: 

« (...) 

În conformitate cu concluziile expertizei nr. 739/04, starea tehnică a clădirii renovate 
din strada B. 56 corespunde standardelor A, „Durabilitate și stabilitate”; în același timp 
soluțiile volumetrice [ale construcției] permit o activitate în condiții sociale și de 
sănătate normale. Lucrările de renovare ale imobilului nr. 56 nu au putut afecta 
apartamentul nr. 4 din strada B. 54, în conformitate cu criteriul A, „Durabilitate și 
stabilitate». 

În același timp, expertul a identificat două cauze care ar fi putut provoca apariția 
fisurilor pe pereții apartamentului reclamantei. 

Prima cauză se datorează absenței unui punct de legătură între acoperișul 
apartamentului nr. 4 din strada B. 54 și restaurantul E. Cea de-a doua ar fi renovarea 
apartamentului nr. 6 din strada B. 54, care are un perete comun cu apartamentul nr. 
4 al reclamantei.  

(...) [Renovarea apartamentului nr. 6 a vizat] lucrări de terasament, ridicarea 
subsolului din beton (...), fără a întări însă fundația apartamentului nr. 4. Un astfel de 
volum de lucrări și particularitățile acestora, ar putea sta la originea proceselor de 
deformare a apartamentului nr. 4. 

(...) 

Dovada prezentată în contextul prezentei cauze nu ne permite, prin urmare, să 
stabilim cu certitudine responsabilitatea restaurantului E. și [a proprietarilor blocului 
din strada B. 56] în cazul apariției prejudiciului presupus ... ). Nu poate exista 
răspundere delictuală. (...) » 

I. DREPTUL INTERN ȘI STANDARDE INTERNAȚIONALE RELEVANTE 
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24.  Articolul 152 din Codul cu privire la contravențiile administrative din 
29 martie 1985 prevedea aplicarea unei amenzi contravenționale pentru 
nerespectarea programului de lucru al societăților comerciale și al 
restaurantelor. 

25.  Articolul 172 din codul menționat prevedea următoarele:  
 
„Tulburarea liniștii pe timp de noapte (între ora 23:00 și 7:00) (...) se sancționează cu 

avertisment sau amendă (...). " 

 
26. Conform standardelor în vigoare la momentul faptelor, nivelul maxim 

autorizat de poluare fonică în încăperile locuibile era de 55 dbA între ora 
7:00 și 23:00 și de 45 dBA între ora 23:00 și 7:00. La 9 iulie 2007 Agenția 
pentru Construcții și Dezvoltare Teritorială a Republicii Moldova a adoptat 
noi standarde în acest sens, stabilind limitele maximale de zgomot 
autorizate în spațiile locuibile, în funcție de tipul de clădire, între 50 și 55 
dBA în timpul zilei și între 40 și 45 dBA în timpul nopții. 

27.  Directivele Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) referitoare la 
zgomotul din mediu prevede, pentru un zgomot continuu, o limită 50-55 
dBA, id est nivelul sub care, în timpul zilei, majoritatea populației adulte este 
protejată de inconveniențe moderate sau grave. În cazul în care zgomotul 
este continuu, nivelul echivalent al presiunii sonore nu trebuie să 
depășească 30 dBA în interior, pentru a evita efectele negative asupra 
somnului. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE 

28.  Invocând Articolele 6 și 13 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul 
nr. 1, reclamanta se plânge de motivarea insuficientă a deciziilor Curții de 
Apel Chișinău din 25 aprilie 2006 și a Curții Supreme de Justiție din 11 
octombrie 2006. În calitate de factor decident cu privire la calificarea juridică 
a circumstanțelor cauzei, Curtea consideră că, în prezenta cauză, plângerea 
reclamantei solicită o examinare doar în baza Articolului 6 din Convenție. 
Pasajele relevante ale acestei prevederi prevăd următoarele: 

Articolul 6 § 1 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil (...) de o 
instanță (...), care va decide (...) cu privire la drepturile și obligațiile sale civile (...) » 

29.  Reclamanta susține că deciziile Curții de Apel din 25 aprilie 2006 și a 
Curții Supreme de Justiție (CSJ) din 11 octombrie 2006 sunt nemotivate și 
arbitrare. Ea consideră că rapoartele de expertiză au indicat în mod clar 
responsabilul pentru prejudiciul provocat apartamentului său și că 
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judecătorii acestor instanțe ar fi inversat concluziile experților, în opinia ei, 
cu scopul de a respinge acțiunea. 

30.  Guvernul a contestat această teză și a reiterat argumentele invocate 
de CSJ în decizia sa din 11 octombrie 2006. În plus, el consideră că, luate în 
ansamblu, deciziile instanțelor naționale au fost suficient de motivate. 

31.  Curtea reiterează faptul că, deși prin Articolul 6 Convenția garantează 
dreptul la un proces echitabil, ea nu reglementează admisibilitatea probelor 
sau evaluarea acestora, sarcină care este pusă în primul rând, în baza 
dreptului național, în fața instanțelor judecătorești naționale (García Ruiz v. 
Spania [MC], nr. 30544/96, § 28, CEDO 1999 I). În exercitarea puterii sale de 
control, aceasta nu are sarcina de se substitui instanțelor interne 
competente, ci, prin prisma Articolului 6 § 1 din Convenție, de a verifica 
deciziile pe care le-au pronunțat în virtutea propriei lor convingeri (a se 
vedea, printre altele, Cârlan v. România, nr. 34828/02, § 32, 20 aprilie 2010). 

32.  De asemenea, aceasta reamintește că dreptul la un proces echitabil 
nu poate fi efectiv decât dacă cererile și observațiile părților sunt cu 
adevărat „ascultate”, id est examinate în mod corespunzător de instanța 
sesizată. În alte cuvinte, Articolul 6 § 1 implică faptul că „instanța” are 
obligația de a efectua o examinare efectivă a mijloacelor, argumentelor și 
dovezilor părților, cu excepția cazului în care este evaluată relevanța (Van 
de Hurk v. Olanda, 19 aprilie 1994, § 59, seria A nr. 288, Dulaurans v. Franța, 
nr. 34553/97, § 33, 21 martie 2000 și Virgil Ionescu v. România, nr. 
53037/99, § 44, 28 iunie 2005). 

Articolul 6 § 1 obligă în continuare instanțele să-și motiveze deciziile, dar 
acesta nu poate fi interpretat ca necesitând un răspuns detaliat la fiecare 
argument. Domeniul de aplicare al acestei obligații poate varia în funcție de 
natura deciziei. De asemenea, este necesar să se țină cont în special de 
diversitatea mijloacelor pe care un justițiabil le poate ridica în instanță și de 
diferențele din statele contractante cu privire la dispozițiile legale, 
obiceiurile, concepțiile doctrinare, prezentarea și redactarea hotărârilor 
judecătorești. Acesta este motivul pentru care întrebarea dacă instanța și-a 
motivat deciziile în conformitate cu Articolului 6 § 1 din Convenție nu poate 
fi analizată decât în funcție de circumstanțele cauzei (Hiro Balani v. Spania, 
9 decembrie 1994, § 27, seria A nr. 303 B). 

33.  Revenind la circumstanțele cauzei, Curtea a observat că esența 
litigiului civil dintre reclamantă, pe de o parte, și proprietarii și locatarul 
imobilului din strada B. 56, pe de altă parte, a constat în a cunoaște dacă 
renovările efectuate în acest imobil au provocat deteriorarea 
apartamentului reclamantei. În baza concluziilor rapoartelor de expertiză ale 
CERCON (a se vedea punctele 8 și 9 supra), aceasta din urmă a susținut că 
partea adversă ar trebui să fie responsabilă. 

34.  Curtea observă că, după examinarea rapoartele de expertiză 
respective, Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea reclamantei (a se 
vedea punctul 21 supra). Instanța de judecată s-a bazat în special pe 
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concluziile unuia dintre aceste rapoarte și a considerat că apartamentul 
reclamantei fusese deteriorat ca urmare a lucrărilor neautorizate efectuate 
fie în apartamentul nr. 6 din strada B. 54, fie în alt apartament din același 
bloc cu cel al reclamantei. Prin urmare, Curtea de Apel a considerat că nu ar 
putea fi angajată răspunderea nici a proprietarilor imobilului din strada B. 56 
nici a restaurantului E. După examinarea motivelor invocate de către 
reclamantă în recurs și verificarea legalității concluziilor instanței de apel, 
Curtea Supremă de Justiție a decis să mențină decizia recurată (a se vedea 
punctul 23 supra). 

35.  În concluzie, Curtea notează că reclamanta a beneficiat de o 
procedură corectă și că ea a putut să-și prezinte argumentele relevante 
pentru apărarea cauzei sale. Instanțele naționale au luat în considerare 
probele prezentate de către reclamantă și le-au examinat în mod efectiv. În 
cele din urmă, acestea au concluzionat că reclamanta nu a reușit să-și 
justifice acțiunea. 

36.  Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că și Curtea de 
Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție au dat un răspuns complet 
motivat la întrebările-cheie semnalate de către reclamantă. Prin urmare, 
reclamanta nu poate susține că deciziile adoptate de instanțele menționate 
anterior nu au fost motivate. Ținând cont de toate circumstanțele cauzei, 
Curtea consideră, inter alia, că concluziile la care au ajuns autoritățile 
naționale în prezenta cauză nu par nici arbitrare, nici vădit nerezonabile. 

37.  Astfel, rezultă că această parte a cererii este vădit nefondată și că ea 
trebuie respinsă, în conformitate cu Articolul 35 §§ 3 a) și 4 din Convenție. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

38.  Reclamanta reproșează statului că nu ar fi luat măsuri adecvate 
pentru a pune capăt poluării fonice, provocată de activitatea restaurantului 
de lângă casa sa. Ea a invocat Articolul 8 din Convenție, care prevede 
următoarele: 

« 1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 
domiciliului său şi a corespondenţei sale (...). 

2.  Nu este admisă imixtiunea unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept 
decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate 
democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia 
sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora ». 

A. Cu privire la admisibilitate 

39.  Constatând că această plângere nu este vădit nefondată în sensul 
Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și în lipsa vreunui alt motiv de 
inadmisibilitate, Curtea o declară admisibilă. 
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B. În fond  

1. Argumentele părților 

40.  Reclamanta susține că activitatea restaurantului E. este o sursă de 
disconfort zilnic pentru ea și familia ei. Ea susține că familia sa a dus o viață 
liniștită până la renovarea clădirii vecine, însă, din cauza zgomotului la care 
ar fi expuși la moment, este imposibil pentru ei să locuiască în casa lor. 

41.  Ea a adăugat că zgomotul generat de activitatea restaurantului a avut 
un impact grav asupra sănătății sale și că ea a fost internată în spital din 
cauza unor probleme cardiace. 

42.  În cele din urmă, ea se plânge că multiplele sale plângeri cu privire la 
ingerința în viața sa privată și de familie, din cauza activității restaurantului 
E., s-au materializat doar în câteva rapoarte întocmite de poliție și de Centrul 
Național de Medicină Preventivă. 

43. Guvernul a considerat că zgomotul la care s-a referit reclamanta 
provine din activități private și, prin urmare, posibilitățile de intervenție ale 
statului erau mai limitate în această situație. 

44.  Cu toate acestea, Guvernul menționează că, pentru a remedia 
problema poluării fonice în casa reclamantei, autoritățile moldovenești au 
întreprins o serie de măsuri, e.g. reducerea orelor de deschidere a 
restaurantului E., sancționarea contravențională a conducerii unității și 
obligația acesteia să efectueze izolarea fonică a sistemului de ventilare. 

45.  În consecință, în opinia Guvernului, autoritățile moldovenești nu au 
rămas pasive la solicitările reclamantei și au luat toate măsurile posibile și 
necesare pentru a-i proteja viața privată și de familie. Prin urmare, Guvernul 
a invitat Curtea să respingă plângerea reclamantei. 

2. Aprecierea Curții 

46.  Curtea atrage atenția la principiile relevante pentru prezenta cauză, 
rezumate în cauzele Moreno Gómez v. Spania (nr. 4143/02, §§ 53-56, CEDO 
2004 X) și Udovičić v. Croația (nr. 27310/09, §§ 136-138, 24 aprilie 2014). 

 
(a) Au fost inconvenientele provocate de zgomot suficiente pentru ca autoritățile să 

fie nevoite să recurgă la obligația pozitivă, în conformitate cu Articolul 8 din Convenție? 
 

47.  Prezenta cauză nu se referă la o ingerință a autorităților publice în 
exercitarea de către o persoană a dreptului la respectarea locuinței sale și a 
vieții sale private, ci la inactivitatea autorităților în fața atentării de către 
terți la dreptul invocat de către reclamantă. 

48. Curtea a observat că, în baza probelor prezentate, nu a existat vreun 
dubiu că reclamanta a fost direct afectată de poluarea fonică provocată de 
activitatea vecinului său. Cu toate acestea, trebuie să se stabilească dacă, 
din cauza intensității lor, aceste inconveniente au atins nivelul minim de 
severitate pentru a se încadra în Articolul 8 din Convenție (Leon și Agnieszka 
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Kania v. Polonia, nr. 12605/03, § 101, 21 iulie 2009). Curtea a reiterat că 
evaluarea acestui minim este în esență relativ; aceasta depinde de toate 
circumstanțele cauzei, id est de intensitatea și durata inconvenientelor, de 
efectele lor asupra fizicului și psihicului, de contextul general, precum și dacă 
prejudiciul provocat a fost comparabil cu cel legat de riscuri de mediu 
inerente vieții într-un oraș modern (Fadeïeva v. Rusia, nr. 55723/00, §§ 68-
69, CEDO 2005 IV, Fägerskiöld v. Suedia (dec.), nr. 37664/04, 26 februarie 
2008, și Mileva și alții v. Bulgaria, nr. 43449/02 și 21475/04, §§ 92-93, 25 
noiembrie 2010). 

49.  În prezenta cauză, Curtea notează că inconvenientele de zgomot 
invocate de către reclamantă au fost generate de aparatele de aer 
condiționat ale restaurantului E. alăturat apartamentului său și de 
activitatea generală a acestei unități. 

50.  Cu referire la zgomotul produs de aparatele de aer condiționat ale 
respectivului restaurant, Curtea observă că verificarea din 12 martie 2004 a 
stabilit că, în interiorul apartamentului reclamantei, poluarea fonică 
depășea standardul acceptat cu 14 dBA (a se vedea paragraful 10 supra). De 
asemenea, autoritatea care a efectuat această verificare a constatat că 
respectivele aparate de aer condiționat erau montate incorect (ibidem). 
Curtea a menționat că măsurarea a fost efectuată între ora 21:15 și 23:00 și 
că, la momentul producerii  faptelor, limita legală autorizată pentru acest 
interval orar în interiorul încăperilor locuibile fusese de 55 dBA (a se vedea 
punctul 26 de mai sus). Prin urmare, poluarea fonică din apartamentul 
reclamantei atingea 69 dBA în timpul măsurării menționate mai sus, care a 
depășit considerabil standardele naționale și internaționale (a se vedea 
punctele 26 și 27 supra). 

51.  Curtea observă că o altă verificare efectuată la 5 septembrie 2005 a 
stabilit, de asemenea, că, în interiorul locuinței reclamantei, zgomotul 
generat de aparatele de aer condiționat din restaurantul E. a depășit, 
inclusiv noaptea, standardele autorizate (a se vedea § 13 supra). În timpul 
acestei a doua verificări, autoritatea competentă nu a specificat nivelul de 
zgomot. Cu toate acestea, Curtea a observat că nu există nimic în dosar care 
ar demonstra că, între cele două inspecții, aparatele de aer condiționat au 
suferit modificări. Prin urmare, se poate presupune în mod rezonabil că 
nivelurile de zgomot înregistrate în timpul acestor două verificări au fost 
similare. 

52.  De asemenea, Curtea a observat că, în urma lucrărilor de izolare 
fonică la aparatele de aer condiționat, nivelul de zgomot specificat de 
autorități la 27 septembrie 2005 a atins valori acceptabile (a se vedea 
punctul 16 supra). Zgomotul excesiv generat de aparatele de aer condiționat 
în restaurantul E. a fost, prin urmare, prezent în apartamentul reclamantei 
pentru o perioadă de cel puțin un an și jumătate, adică din martie 2004, id 
est data primei inspecții, până la sfârșitul lunii septembrie 2005. 
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53.  Curtea a observat că zgomotul generat de aparatele de aer 
condiționat, deși nu era constant, trebuie să fi fost perceptibil la intervale 
mai mult sau mai puțin regulate pe parcursul zilei și al nopții. Ținând cont de 
intensitatea acelui zgomot, precum și durata acestuia, Curtea consideră că 
disconfortul provocat reclamantei a depășit limita acceptabilă de zgomot 
inerent traiului într-un oraș modern. 

54.  Cu privire la zgomotul generat de activitatea restaurantului E., Curtea 
a observat că acesta a funcționat în permanență între 25 decembrie 2002 și 
25 august 2005, id est timp de doi ani și opt luni, și că în această perioadă 
conducerii acelui restaurant i-au fost aplicate mai multe amenzi pentru 
tulburarea liniștii în timpul nopții. Ținând cont de aceasta și, deși nu au 
existat măsurări exacte, Curtea consideră că zgomotul generat de activitatea 
restaurantului, precum și de clienții acestuia, care trebuie să fi fost 
numeroși, având în vedere dimensiunea restaurantului (două nivele și o 
terasă de vară) nu era neglijabil. În plus, Curtea nu poate omite faptul că 
restaurantul era amplasat într-o zonă rezidențială (a se compara cu Mileva, 
pre-citată, § 97). 

55.  Ținând cont de cele de mai sus, Curtea consideră că circumstanțele 
prezentei cauze sunt similare cu cele din Moreno Gomez (pre-citată, § 60), 
Oluič v. Croația (nr. 61260/08, § 62, 20 mai 2010), Mileva (pre-citată, § 97) 
și Udovičić (pre-citată, § 149). Prin urmare, ea consideră că inconvenientele 
suferite de reclamantă au atins un nivel minim de gravitate, punând în 
sarcina autorităților naționale obligația de a adopta măsuri de protecție a 
dreptului ei la respectarea locuinței și a vieții sale private și de familie. 

a) Au fost măsurile luate de autoritățile statului rezonabile și adecvate? 

56.  Curtea observă că reclamanta a depus prima plângere cu privire la 
poluarea fonică provocată de sistemul de ventilare în restaurantul E. la 19 
februarie 2004 și că problema nu a fost soluționată decât în septembrie 
2005. Prin urmare, cu siguranță reclamanta a locuit mai mult de 18 luni într-
un apartament, în care nivelul de zgomot depășea nivelul maximal admis. 
Autoritățile naționale nu au explicat perioada lungă de inacțiune. Curtea nu 
a constatat nicio circumstanță specială care ar fi împiedicat autoritățile 
abilitate să ia măsuri eficiente pentru a pune capăt poluării sonore la care a 
fost expusă reclamanta. 

57.  O altă plângere, cu privire la tulburarea liniștii în timpul nopții, a fost 
depusă la 13 aprilie 2004. Autoritățile au reacționat adecvat la 25 august 
2005, id est data la care primarul municipiului Chișinăului a redus orele de 
lucru ale restaurantului E., dispunând închiderea acestuia la ora 23:00. Într-
adevăr, între timp autoritățile au aplicat mai multe amenzi și avertismente 
verbale administratorului restaurantului E. pentru tulburarea liniștii în timp 
de noapte și nerespectarea orelor de lucru a restaurantului. Cu toate 
acestea, Curtea observă că autoritățile moldovenești nu au luat în 
considerare vreodată sistarea activității restaurantului pentru tulburări 
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repetate ale ordinii publice și că ele nu au decis să reducă orele de lucru ale 
restaurantului decât șaisprezece luni după prima plângere din partea 
reclamantei. 

58.  De asemenea, trebuie de menționat că reclamanta s-a plâns că 
restaurantul nu a respectat orele de lucru stabilite la 25 august 2005. 
Reclamanta a reiterat această plângere în fața instanțelor naționale și a 
solicitat închiderea restaurantului E., fără a primi vreun răspuns din partea 
acestora. 

59.  Ținând cont de cele de mai sus, Curtea consideră că statul reclamat 
nu și-a respectat obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantei la 
respectarea domiciliului său și a vieții sale private și de familie. 

60.  În consecință, a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

III. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

61.  De asemenea, reclamanta susține că lipsa de reacție din partea 
instanțelor naționale la plângerea formulată în baza Articolului 8 din 
Convenție nu i-a permis să beneficieze de un remediu intern eficient 
împotriva ingerinței în viața sa privată și de familie. Ea invocă Articolul 13 din 
Convenție în acest sens.  

62.  Ținând cont de constatarea că în prezenta cauză a avut loc încălcarea 
Articolului 8 din Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să se 
pronunțe separat cu privire la plângerea în baza Articolului 13 din Convenție 
(a se vedea, pentru o abordare similară, Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, 
§ 64, 10 mai 2007, și Centrul de resurse juridice în numele lui Valentin 
Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, 17 iulie 2014). 

IV. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE  

63.  Conform Articolului 41 din Convenție, 

« 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 satisfacție echitabilă ». 

64.  Reclamanta solicită 2067 de euro (EUR) pentru prejudiciu material, 
ceea ce reprezintă valoarea daunelor pe care apartamentul ei le-ar fi suferit 
ca urmare a renovării restaurantului din vecinătate. De asemenea, ea solicită 
50000 EUR pentru prejudiciu moral. 

Reclamanta solicită 1685 EUR pentru costurile și cheltuielile pe care le-ar 
fi suportat în fața instanțelor naționale. Această sumă corespunde costurilor 
și cheltuielilor care i-au fost acordate de Judecătoria Centru, respectiv 12145 
lei moldovenești (642 EUR la momentul formulării prezentei cereri în fața 
Curții), ajustate la rata inflației. Ea a prezentat o scrisoare de la Biroul 
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Național de Statistică din Republica Moldova în care a declarat rata inflației 
pentru perioada relevantă în prezenta cauză.  

65.  Guvernul a considerat că nu există nicio legătură de cauzalitate dintre 
pretinsele încălcări și prejudiciul material invocat. De asemenea, el 
consideră că suma solicitată pentru prejudiciul moral este excesivă și 
nefondată. În cele din urmă, el consideră că nu trebuie acordată nicio sumă 
pentru costuri și cheltuieli. 

66.  Curtea amintește că, în baza Articolului 6 din Convenție, respingerea 
de către instanțele naționale a acțiunii reclamantei împotriva restaurantului 
nu a fost arbitrară sau în mod vădit nefondată (a se vedea punctul 36 supra). 
De asemenea, ea observă că nu există nicio legătură de cauzalitate între 
prejudiciul material solicitat și încălcarea Articolului 8 din Convenție 
constatat mai sus. Prin urmare, ea respinge cererea reclamantei în acest 
sens.  

67.  Pe de altă parte, Curtea consideră că acordarea unei despăgubiri 
pentru prejudiciul moral este justificată în această speță. Pronunțându-se în 
echitate, Curtea acordă reclamantei 4500 EUR. 

68.  Cu referire la costuri și cheltuieli și ținând cont de documentele de 
care dispune, Curtea consideră rezonabil să acorde reclamantei suma totală 
solicitată, id est 1685 EUR, pentru procedura în fața instanțelor naționale.  

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea inadmisibilă cu privire la plângerea formulată în baza 
Articolului 6 din Convenție și admisibilă cu privire la plângerea prevăzută 
în baza Articolului 8 din Convenție; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul  
plângerii în baza Articolului 13 din Convenție; 

4. Hotărăște 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantei, în termen de trei 
luni, următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda 
Statului reclamat la rata aplicabilă la data achitării: 
i. 4500 EUR (patru mii cinci sute euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută, pentru prejudiciul moral; 
ii. 1685 EUR (una mie șase sute optzeci și cinci de euro), plus orice 

taxă care poate fi percepută, pentru costuri și cheltuieli; 
b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 

executarea hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional 
sumelor de mai sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de 
împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, 
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aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 
procentuale.  

5. Respinge restul pretențiilor reclamantei cu privire la satisfacția 
echitabilă. 

Redactată în limba franceză, comunicată în scris la 3 decembrie 2019, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Egidijus Kūris 
 Grefier adjunct Președinte 
 


