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În cauza Spiridonov v. Republica Moldova, 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-un 

Comitet compus din: 
 Arnfinn Bårdsen, Președinte, 
 Valeriu Griţco, 
 Peeter Roosma, judecători, 
și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 
Cererea susmenționată (nr. 41541/13) versus Republica Moldova 

depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru 
Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale („Convenția”) 
de către un cetățean al acestui stat, dl Emelian Spiridonov („reclamantul”) 
la 14 mai 2013, 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernul”) 
plângerile în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și Articolului 1 din 
Protocolul nr. 1, 

observațiile părților, 
Deliberând în camera de consiliu la 26 mai 2020, 
Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

Cererea se referă, sub aspectul Articolului 6 § 1 din Convenție și a 
Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, la neexecutarea unei hotărâri 
definitive obligând compania A. să achite reclamantului anumite restanțe 
salariale. 

ÎN FAPT 

1. Reclamantul s-a născut în 1943 și locuiește la Doroţcaia. El a fost 
reprezentat de către dl A. Paraschiv, avocat. 

2. Guvernul a fost reprezentat de către Agenții săi. 
3. Printr-o hotărâre definitivă din 19 mai 2006, Judecătoria Centru, mun. 

Chișinău a obligat compania A. să achite reclamantului suma de 14 776, 67 
lei moldovenești (MDL) (aproximativ 850 euro (EUR) la momentul faptelor), 
restanțe salariale. 

4. În aceeași zi a fost emis un titlu executoriu, iar executorul 
judecătoresc a intentat procedura de executare. La 24 ianuarie 2007, 
executorul judecătoresc a restituit titlul executoriu din motiv că acesta nu 
putea fi executat din cauza insolvabilității debitorului. 

5. La 4 octombrie 2010, printr-o decizie a Curții de Apel Chişinău, 
compania A. a fost lichidată, iar la 6 octombrie 2010 ea a achitat 
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reclamantului o parte a datoriei, id est suma de 4 205 MDL (aproximativ 
254 EUR la momentul faptelor). 

6. La 10 februarie 2012, reclamantul a inițiat o acțiune în despăgubire 
împotriva statului în baza prevederilor Legii nr. 87. El a solicitat încasarea a 
14 776 MDL pentru prejudiciul material și 10 000 MDL (aproximativ 618 
EUR) pentru prejudiciul moral pe care el considera că le suportase din 
cauza neexecutării hotărârii din 19 mai 2006. Printr-o decizie definitivă din 
15 noiembrie 2012, Curtea de Apel Chişinău a admis parțial acțiunea. Ea a 
constatat încălcarea dreptului său la executarea în termen rezonabil a unei 
hotărâri judecătorești și i-a acordat 3000 MDL (aproximativ 180 EUR) 
pentru prejudiciul moral. 

În special, ea a constatat că neexecutarea hotărârii fusese imputabilă 
autorităților statului, din motiv că executorul judecătoresc nu luase toate 
măsurile necesare pentru a asigura executarea hotărârii. Ea a indicat că, 
potrivit unui raport al Inspectoratului Fiscal de Stat din 26 martie 2008, 
compania debitoare deținea în proprietate terenuri agricole, livezi și 
podgorii care ar fi putut fi confiscate de către executorul judecătoresc, 
ceea ce însă nu s-a făcut. La 15 ianuarie 2007, compania debitoare și-a 
înstrăinat proprietățile contra sumei de 935 739, 57 MDL (aproximativ 
53 600 EUR). 

DREPT INTERN RELEVANT 

7. Dispozițiile relevante ale noului remediu intern introdus prin Legea 
nr. 87 sunt rezumate în hotărârea Botezatu v. Republica Moldova, nr. 
17899/08, § 12, 14 aprilie 2015, și Cristea v. Republica Moldova, nr. 
35098/12, § 21, 12 februarie 2019. 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 DIN CONVENȚIE ȘI A 
ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 

8. Reclamantul pretinde că neexecutarea hotărârii irevocabile 
pronunțate în favoarea sa la 19 mai 2006 i-a încălcat dreptul său de acces 
la o instanță, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și dreptul 
său la respectarea bunurilor sale, prevăzut la Articolul 1 din Protocolul nr. 1 
la Convenție. Pasajele relevante ale dispozițiilor invocate prevăd 
următoarele: 
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Articolul 6 din Convenție 

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale (...) în termen rezonabil, de 
către o instanță (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligațiilor sale 
cu caracter civil (...)” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 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 
condițiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internațional. 

(...)” 

A. Admisibilitatea 

9. Guvernul consideră că reclamantul nu se poate considera în 
continuare „victimă” în sensul Articolului 34 din Convenție. El indică în 
acest sens că instanțele naționale recunoscuseră încălcarea drepturilor 
reclamantului și îi acordaseră o despăgubire pentru prejudiciul moral pe 
care îl consideră suficient. În ceea ce privește repararea prejudiciului 
material, Guvernul susține că Statul nu poate fi responsabil de o datorie 
privată. 

10. Curtea reiterează că o decizie ori o măsură favorabilă reclamantului 
nu este, în principiu, suficientă pentru a-i retrage calitatea de „victimă” în 
sensul Articolului 34 din Convenție, decât în cazul în care autoritățile 
naționale au recunoscut, în mod expres sau în substanță, şi au reparat 
încălcarea Convenției (Centro Europa 7 S.r.l. și Di Stefano v. Italia [MC], nr. 
38433/09, § 81, CEDO 2012). În prezenta cauză, Curtea notează că Curtea 
de Apel a constatat că reclamantul a suferit o încălcare a drepturilor sale 
grantate de Articolul 6 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1. 
În același timp, ea observă că hotărârea pronunțată în favoarea 
reclamantului nu a fost executată și că despăgubirea acordată este vădit 
inferioară celei acordată de obicei în cauze similare împotriva Republicii 
Moldova (a se vedea printre altele Botezatu v. Republica Moldova, nr. 
17899/08, § 42, 14 aprilie 2015, Mizernaia v. Moldova, nr. 31790/03, § 32, 
25 septembrie 2007, și Prodan v. Moldova, nr. 49806/99, § 82, CEDO 2004-
III (extrase)). Aceste elemente sunt suficiente pentru a conchide că 
reclamantul nu a obținut o redresare corespunzătoare la nivel național și 
că el își păstrează calitatea de „victimă” în sensul Articolului 34 din 
Convenție. Prin urmare, obiecția preliminară a Guvernului trebuie respinsă. 

11. Constatând că cererea nu este în mod vădit nefondată și că nu 
prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate prevăzut la Articolul 35 din 
Convenție, Curtea o declară admisibilă. 
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B. Fondul 

12. Curtea notează că instanțele naționale au constatat faptul că 
neexecutarea hotărârii pronunțate în favoarea reclamantului la 19 mai 
2006 se datora integral lipsei de diligență din partea executorului 
judecătoresc, precum și lipsei unor măsuri adecvate și suficiente pentru a 
garanta executarea (a se vedea paragraful 6 mai sus). Curtea reiterează că 
statele au obligația pozitivă de a pune în aplicare un sistem efectiv, atât în 
practică, cât și în drept, care să asigure executarea hotărârilor judecătorești 
definitive între persoane private (Fouklev v. Ucraina, nr. 71186/01, § 84, 
7 iunie 2005). Responsabilitatea statelor poate surveni dacă autoritățile 
publice implicate în procedurile de executare nu manifestă diligența 
corespunzătoare sau chiar împiedică executarea (Fouklev v. Ucraina, § 67). 

13. Curtea reiterează poziția sa, exprimată în reperate rânduri în cauze 
de neexecutare, 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 o instanță” garantat de către Articolul 6 § 1 din Convenție, precum și a 
dreptului său de a dispune de bunurile sale, garantat de către Articolul 1 
din Protocolul nr. 1 la Convenție (Prodan, precitat, §§ 56 et 62). 

14. În lumina circumstanțelor speței, Curtea nu vede vreun temei pentru 
a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. Prin urmare, ea constată 
că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 
din Protocolul nr. 1 la Convenție din cauza omisiunii autorităților de a 
executa, în termen rezonabil, hotărârea definitivă pronunțată în favoarea 
reclamantului. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

15. Potrivit Articolului 41 din Convenție: 

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 
şi dacă dreptul intern al Înaltei Pârți Contractante nu permite decât o înlăturare 
incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este 
cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciu 

16. Pentru prejudiciul material, reclamantul pretinde suma de 10 576 lei 
moldovenești (MDL) (473 euro (EUR) potrivit ratei de schimb în vigoare la 
data formulării pretenției), care corespunde sumei restante a creanței 
neexecutată și 1 250 EUR care reprezintă rata inflației pentru perioada din 
2006 până în 2015, stabilit conform unui certificat eliberat de Biroul 
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Național de Statistică. De asemenea, el solicită 5 400 EUR pentru 
prejudiciul moral pe care el pretinde că l-a suferit. 

17. Guvernul contestă aceste sume. El consideră că prejudiciul material 
care rezultă din executarea tardivă din partea unui particular nu-i putea fi 
imputată. 

18. Curtea consideră că imposibilitatea reclamantului de a utiliza suma 
de bani acordată prin hotărârea din 19 mai 2006 i-a cauzat un prejudiciu 
material și moral. Ea reamintește că a constatat mai sus că neexecutarea 
hotărârii pronunțate în favoarea reclamantului fusese imputabilă în 
totalitate autorităților statului (paragraful 12 supra). Având în vedere 
această concluzie, Curtea acordă reclamantului suma de 2 600 EUR, pentru 
toate prejudiciile. 

B. Costuri și cheltuieli 

19. Reclamantul nu a pretins nici o sumă pentru costurile și cheltuielile 
suportate în fața Curții, prin urmare nici o sumă nu trebuie acordată în 
acest sens. 

C. Dobânda de întârziere 

20. Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie 
stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut marginal practicată 
de către Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 
Articolului 1 din Protocolul nr. 1; 

3.  Hotărăște, 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului în termen de 
trei luni, 2 600 EUR (două mii șase sute euro), plus orice taxă care 
poate fi percepută acestei sume, care urmează a fi convertită în 
moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data achitării; 

b) că la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la 
executarea hotărârii, urmează a fi 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 perioadei 
de întârziere, plus trei puncte procentuale; 

4. Respinge, în unanimitate, restul pretențiilor cu privire la satisfacția 
echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 23 iunie 2020, în 
conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament. 

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen  
 Grefier adjunct Președinte 

 


