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În cauza P.T. v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a doua), întrunită într-o 

Cameră compusă din: 

 Robert Spano, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Valeriu Griţco, 

 Egidijus Kūris, 

 Arnfinn Bårdsen, 

 Darian Pavli, 

 Peeter Roosma, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea 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 moldovean, 

dl P.T. („reclamantul”), la 2 decembrie 2011; 

decizia de a comunica Guvernului Republicii Moldova („Guvernului”) 

plângerea cu privire la divulgarea informației confidențiale cu caracter 

medical; 

decizia de a nu dezvălui numele reclamantului (Articolele 33 și 47 § 4 

din Regulamentul Curții); 

observațiile părților; 

Deliberând la 28 aprilie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Prezenta cauză se referă la divulgarea unor informații confidențiale cu 

caracter medical despre reclamant prin includerea acestei informații într-o 

adeverință pe care reclamantul trebuia să o prezinte în diverse situații. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în 1978 și locuiește în Sângera. El a fost 

reprezentat de către dl A. Lungu, avocat în Durlești. 

3.  Guvernul a fost reprezentat de către Agentul său, dl O. Rotari. 

4.  Circumstanțele cauzei, prezentate de către părți, pot fi rezumate după 

cum urmează. 

5.  Reclamantul este HIV-pozitiv. În 2011 el a fost supus unei examinări 

medicale la Centrul Militar al municipiului Chişinău pentru a obține un 

livret militar. El a anunțat doctorii despre boala de care suferă și aceștia au 

confirmat-o. La 11 iulie 2011 Centrul Militar i-a eliberat o adeverință în loc 

de livret militar („adeverință de excludere”), potrivit căreia el este exclus 

din evidență militară în baza articolului 5 din Baremul Medical prevăzut în 



HOTĂRÂREA P.T. v. REPUBLICA MOLDOVA 

2 

Ordinul Ministrului Apărării nr. 177 din 2003 (a se vedea paragraful 10 

infra). Adeverința a fost eliberată conform unui model pentru asemenea 

adeverințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (a 

se vedea paragraful 11 infra). 

6.  La perfectarea buletinului de identitate, care potrivit legislației 

naționale este obligatoriu pentru toți (a se vedea 8 infra), reclamantul 

trebuia să prezinte livretul său militar sau adeverința de excludere. El a 

respectat această obligație atunci când și-a înnoit buletinul de identitate în 

august 2011. 

DREPT INTERN ȘI PRACTICA RELEVANTĂ 

7.  Potrivit articolului 4 lit. c) din Legea contenciosului administrativ (nr. 

793-XIV din 10 februarie 2000), în vigoare la momentul relevant, hotărârile 

Guvernului cu caracter normativ erau exceptate de la controlul judecătoresc. 

8.  Potrivit articolului 7 din Legea privind actele de identitate din 

sistemul național de pașapoarte (nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994), 

cetățenii Republicii Moldova care domiciliază permanent în Republica 

Moldova trebuie să dețină un buletin de identitate de la 16 ani. 

9.  Potrivit articolului 44 alin. (5) din Legea cu privire la pregătirea 

cetățenilor pentru apărarea Patriei (nr. 1245-XV din 18 iulie 2002), în 

vigoare la momentul desfășurării evenimentelor, autoritatea competentă 

putea elibera pașapoarte și schimba domiciliul recruților şi al rezerviștilor 

numai după luarea lor în sau scoaterea din evidență militară. 

10.  Articolul 5 din Baremul Medical prevăzut în Ordinul Ministerului 

Apărării nr. 177 din 2003, publicat în Monitorul Oficial și în vigoare la 

momentul desfășurării evenimentelor, prevedea următoarele: 

„În stările imunodeficitare cu caracter congenital și dobândit, însoțite de modificări 

patologice ale sistemului hematopoietic, a altor organe, aptitudinea pentru serviciul 

militar și specialitatea militară se stabilește în dependență de gradul dereglării funcției 

organului sau sistemului de organe afectate în corespundere cu paragrafele respective 

ale Baremului Medical”. 

11.  Potrivit Anexei 8 la Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 

2005 în vigoare în perioada relevantă, adeverințele de excludere trebuiau 

eliberate după modelul prevăzut. În particular, trebuia să fie indicat în ele 

motivul excluderii din evidență militară după cum urmează: 

„Temei: Articolul ___ al baremului medical (ordinul ministrului apărării 

al Republicii Moldova nr. ____ din ____)”, unde autoritatea care o 

eliberează completează spațiile goale cu informația relevantă. 

12.  Reclamantul s-a referit la cazul lui B., care la fel era HIV-pozitiv și 

care a solicitat instanțelor naționale să oblige autoritatea competentă să-i 

elibereze o adeverință de excludere fără a specifica articolul respectiv din 

Baremul Medical (articolul 5), pentru a evita divulgarea bolii de care suferă 

persoanelor terțe. Printr-o decizie irevocabilă din 15 aprilie 2010, Curtea 
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Supremă de Justiție a respins cererea. Instanța a constatat că Centrul militar 

acționase legal, după un model de adeverință de excludere prevăzut de 

Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005. Adeverința lui B. nu 

indica expres boala de care acesta suferea, iar articolul 5 al Baremului 

Medical prevedea câteva tipuri de boală; prin urmare, adeverința nu 

permitea stabilirea exactă a bolii în cazul lui B. Mai mult, adeverința trebuia 

prezentată doar unui număr limitat de autorități ale statului. Prin urmare, nu 

a avut loc divulgarea informațiilor confidențiale. 

În proceduri ulterioare B. a depus o plângere împotriva unei instituții 

medicale publice care prezentase Centrului militar Chișinău informația 

despre tineri înregistrați în acea instituție ca având diferite tipuri de boală. 

Plângerile sale au fost respinse de Curtea de Apel Chișinău la 7 februarie 

2012 și de Curtea Supremă de Justiție la 21 iunie 2012. Instanțele au notat, 

inter alia, că în decizia sa din 15 aprilie 2010 Curtea Supremă de Justiție 

deja stabilise că indicarea unui articol specific din Baremul Medical în 

adeverințele de excludere nu constituia o divulgare a informației medicale 

confidențiale. 

13.  Articolul 38 din Codul jurisdicției constituționale (Codul nr. 502-

XIII, în vigoare din 28 septembrie 1995), prevede exhaustiv lista 

persoanelor și a instituțiilor care pot sesiza Curtea Constituțională. Alte 

persoane în capacitatea lor individuală nu au asemenea drept. 

În hotărârea sa nr. 13 din 6 noiembrie 2012 Curtea Constituțională a 

Republicii Moldova, la sesizarea avocatului parlamentar, a declarat 

neconstituțională Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 în partea 

care impune indicarea unui temei specific din Baremul medical în 

adeverința de excludere. Curtea a notat, în particular, că informația medicală 

despre boala care a stat la baza excluderii din evidență militară era 

prezentată într-o formă codată în adeverința de excludere prin referirea la un 

articol din Baremul Medical, astfel evitându-se divulgarea acestei informații 

persoanelor terțe. Cu toate acestea, odată ce Baremul Medical, precum și 

Ordinul ministrului apărării relevant fuseseră publicate în Monitorul Oficial 

și erau identificate prin dată și număr în adeverințele de excludere, publicul 

putea avea acces la această informație și, prin urmare, codarea nu asigura 

confidențialitatea ei. În același timp, legislația impunea cerința prezentării 

documentelor de evidență militară la perfectarea actelor de identitate sau 

semnarea contractului de muncă, precum și în alte cazuri prevăzute de lege, 

inclusiv companiilor private care le cereau. Curtea a constatat că aceasta a 

constituit o ingerință disproporționată în dreptul la protecția vieții private. 

Ulterior acestei hotărâri a Curții Constituționale, Guvernul a modificat 

Hotărârea 864 menționată mai sus și a exclus cerința menționării temeiului 

pentru excluderea din evidență militară (Hotărârea Guvernului nr. 135 din 

22 februarie 2013). 
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚE 

14.  Reclamantul s-a plâns de divulgarea datelor sale personale cu 

caracter medical într-un document oficial pe care el trebuia să le prezinte 

diferitor autorități. El s-a bazat pe Articolul 8 din Convenție, care prevede: 

“1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a 

domiciliului său şi a corespondenţei sale. 

2.  Nu este admis amestecul 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. Argumentele părților 

15.  Guvernul a susținut că reclamantul a eșuat să epuizeze remediile 

naționale disponibile, deoarece el nu inițiase vreo acțiune judiciară în fața 

instanțelor naționale. El a făcut referire la cauza Saghinadze și alții v. 

Georgia (nr. 18768/05, §§ 80-84, 27 mai 2010), în care doar primul din cei 

șase reclamanți, membri ai aceleiași familii, a epuizat remediile interne și în 

care Curtea a declarat plângerile formulate de ceilalți cinci reclamanți 

inadmisibile din acest motiv. 

16.  Guvernul a invocat că, similar cu Saghinadze, situația reclamantului 

nu era identică cu cea din cauza lui B. (a se vedea paragraful 12 supra) 

pentru a-l exonera de epuizarea remediilor interne. În particular, spre 

deosebire de cazul lui B., în prezenta cauză nu a avut loc o divulgare a 

informației confidențiale. Rezultatul unui singur caz la care face referire 

reclamantul nu era suficient pentru a considera că un remediu fusese 

ineficient, ținând cont de faptul că nimeni nu poate cunoaște care ar fi fost 

rezultatul cauzei dacă reclamantul ar fi invocat plângerile sale în fața 

instanțelor naționale. 

17.  Reclamantul a susținut că odată ce referirea sa la cauza lui B. a fost 

respinsă de Guvern ca fiind un exemplu unic, Guvernul nu a prezentat 

exemplul vreunui caz în care instanțele să fi decis altfel într-o cauză 

similară. Nu exista o diferență substanțială dintre situația sa și cea a lui B.; 

în particular, a avut loc o divulgare a informației confidențiale persoanelor 

terțe în prezenta cauză atunci când adeverința de excludere trebuia să fie 

prezentată autorităților pentru a înnoi buletinul său de identitate. Mai 

important, orice diferențe dintre aceste două cauze nu erau importante, 

ținând cont de raționamentul Curții Supreme de Justiție în hotărârea sa în 

cazul lui B.. În final, el a invocat că odată ce numele deplin al lui B. fusese 

menționat în decizia Curții Supreme de Justiție, în pofida unei cereri de 

anonimizare, reclamantul risca o dezvăluire similară a informației medicale 
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foarte sensibile. Prin urmare, el a fost descurajat să depună o acțiune în 

instanța de judecată, deoarece aceasta putea duce la acea publicitate pe care 

el încerca să o evite atunci când ceruse modificarea adeverinței de 

excludere. 

B. Admisibilitatea 

18.  Curtea reiterează că potrivit Articolului 35 § 1 din Convenție, ea 

poate examina o cerere doar după epuizarea acelor remedii interne care se 

referă la încălcările pretinse și sunt, de asemenea, disponibile și suficiente. 

De asemenea, Curtea reiterează că anume Guvernul care invocă neepuizarea 

trebuie să convingă Curtea că remediul era eficient, disponibil în teorie şi în 

practică la momentul respectiv, că acesta a fost accesibil şi capabil să ofere 

o remediere cu privire la plângerile reclamantului şi avea șanse rezonabile 

de succes (a se vedea, în particular, Selmouni v. Franța [MC], nr. 25803/94, 

§ 76, CEDO 1999-V; Sejdovic v. Italia [MC], nr. 56581/00, § 46, CEDO 

2006-II; și Gherghina v. România [MC] (dec.), nr. 42219/07, § 85, 9 iulie 

2015). Odată ce această sarcină a probei este îndeplinită, reclamantului îi 

revine să demonstreze că remediul pretins de Guvern a fost, de fapt, epuizat 

sau a fost, dintr-un oarecare motiv, inadecvat şi ineficient, în circumstanțele 

particulare ale cauzei, sau că au existat circumstanțe speciale care l-ar fi 

degrevat de această obligație (a se vedea Akdivar și alții v. Turcia, 16 

septembrie 1996, § 68, Culegeri de hotărâri și decizii 1996-IV; Prencipe 

v. Monaco, nr. 43376/06, § 93, 16 iulie 2009; și Molla Salli v. Grecia [MC], 

nr. 20452/14, § 89, 19 decembrie 2018). 

19.  În prezenta cauză, Curtea notează că reclamantul putea aparent să se 

plângă de conținutul adeverinței de excludere. În cazul lui B., la care face 

referire reclamantul (a se vedea paragraful 12 supra), instanțele naționale au 

acceptat spre examinare o plângere care a fost foarte similară cu cea a 

reclamantului. Prin urmare, rezultă că a existat un remediu în sistemul 

juridic intern, disponibil în teorie și în practică. 

20.  În continuare, Curtea trebuie să examineze dacă acel remediu era de 

asemenea eficient în cazul reclamantului. Reclamantul a invocat că remediul 

era ineficient, deoarece nu exista vreun motiv pentru a crede că Curtea 

Supremă de Justiție ar fi ajuns la o altă concluzie decât cea adoptată în 

cauza lui B. În acest sens, părțile și-au exprimat dezacordul cu privire la 

deosebirea suficientă a prezentei cauze de cauza lui B. pentru a le distinge, 

în special cu privire la faptul dacă a avut loc o divulgare a informației 

confidențiale medicale în cazul reclamantului. Curtea consideră că nu a 

existat o diferență substanțială în acest sens dintre prezenta cauză și cea a lui 

B.: o divulgare a informației confidențiale avusese la fel loc în cazul 

reclamantului în august 2011, când el a trebuit să prezinte adeverința sa de 

excludere unor autorități non-medicale pentru a-și reînnoi buletinul său de 

identitate (a se vedea paragraful 6 supra). 
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21.  Mai important în prezenta cauză este conținutul adeverințelor de 

excludere care nu era lăsat la discreția Centrelor militare, ci era expres 

prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 864 din 17 august 2005 (a se vedea 

paragraful 11 supra). În același timp, potrivit Legii contenciosului 

administrativ, în vigoare la momentul desfășurării evenimentelor, hotărârile 

Guvernului cu caracter normativ erau exceptate de la controlul judecătoresc 

(a se vedea paragraful 7 supra). Rezultă că instanțele naționale nu puteau 

verifica dacă însăși Hotărârea Guvernului nr. 864 care stabilea conținutul 

adeverințelor de excludere încălca drepturile reclamantului. 

22.  Curtea notează că reclamantul dorea să schimbe conținutul 

adeverinței sale de excludere. Totuși, conținutul fusese expres prevăzut prin 

Hotărârea Guvernului nr. 864 care era în vigoare pe parcursul perioadei 

relevante și pe care instanțele nu o puteau revizui, ci trebuiau să o aplice. 

Prin urmare, orice acțiune judiciară cu scopul de a schimba conținutul 

adeverinței de excludere nu avea nici o șansă de succes, ținând cont de 

caracterul obligatoriu al respectivei hotărâri de guvern. Cele două acțiuni 

judiciare ale lui B. menționate supra doar confirmă acest fapt. În asemenea 

circumstanțe, Curtea concluzionează că remediul invocat de Guvern nu era 

efectiv în practică (a se vedea, mutatis mutandis, Ciubuc și alții v. Moldova 

(dec.), nr. 32816/07, § 26, 10 ianuarie 2012, și Nikolyan v. Armenia, 

nr. 74438/14, § 126, 3 octombrie 2019). Prin urmare, obiecția Guvernului 

trebuie respinsă. 

23.  Curtea notează că cererea nu este nici vădit nefondată nici 

inadmisibilă din alte motive prevăzute la Articolul 35 din Convenție. Prin 

urmare, ea este admisibilă. 

C. Fondul 

24.  Curtea notează că Guvernul nu a prezentat observații cu privire la 

fondul cauzei. 

25.  Ea notează că în 2012 Curtea Constituțională a Republicii Moldova a 

declarat neconstituțională hotărârea Guvernului în partea ce se referă 

indicarea articolului concret din Baremul Medical care a servit drept temei 

pentru eliberarea adeverinței de excludere (a se vedea paragraful 13 supra). 

Respectiv, acea instanță a constatat că modul în care adeverința de 

excludere fusese redactată, corelat cu altă informație disponibilă în mod 

public (Hotărârea Guvernului relevantă și Baremul Medical), permiteau 

persoanelor terțe, inclusiv potențialilor angajatori, e.g. companii private, să 

stabilească concret tipul de boală de care suferă persoana. De asemenea, 

Curtea a constatat că divulgarea informației medicale confidențiale 

constituia o ingerință disproporționată în exercitarea dreptului la viața 

privată. 

26. Curtea reiterează că stocarea sistematică și utilizarea informației 

referitoare la viața privată a unei persoane de către autoritățile publice are 
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implicații importante pentru interesele protejate de Articolul 8 din 

Convenție și prin urmare constituie o ingerință în drepturile relevante (a se 

vedea, în particular, Rotaru v. România [MC], nr. 28341/95, § 46, CEDO 

2000-V; și S. și Marper v. Regatul Unit [MC], nr. 30562/04 și 30566/04, § 

67, CEDO 2008). Aceasta este și mai adevărat atunci când procesarea 

afectează categorii de informații foarte intime și sensibile, in special 

informația cu privire la sănătatea fizică sau psihică a unei persoane 

identificabile (a se vedea, în particular, Z. v. Finlanda, 25 februarie 1997, § 

95, Culegeri de hotărâri și decizii 1997-I; Y.Y. v. Rusia, nr. 40378/06, § 38, 

23 februarie 2016 și Surikov v. Ucraina, nr. 42788/06, § 70, 26 ianuarie 

2017). 

27.  În afară de a fi prevăzută de lege, ingerința în dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal trebuie să urmărească un scop legitim și să fie 

„necesară într-o societate democratică”. La stabilirea dacă măsurile 

contestate erau „necesare într-o societate democratică”, Curtea va analiza 

dacă, în lumina cauzei în ansamblu, motivele aduse pentru justificarea lor 

erau relevante și suficiente și măsurile au fost proporționale cu scopurile 

legitime urmărite (a se vedea, de exemplu, Peck v. Regatul Unit, nr. 

44647/98, § 76, CEDO 2003-I). În acest ultim caz, Curtea a notat că, ținând 

cont de importanța fundamentală a protecției datelor pentru exercitarea 

efectivă a dreptului unei persoane la respectarea vieții private, marja de 

apreciere acordată Statelor membre în stabilirea cadrului legal și 

administrativ în această privință este destul de limitată (a se vedea, în 

particular, Peck, pre-citată, §§ 77-78; și S. și Marper, pre-citată, §§ 102-103, 

CEDO 2008; și Surikov, pre-citată, § 73). 

28.  Similar Curții Constituționale (a se vedea paragraful 13 supra), 

Curtea constată că includerea datelor cu caracter medical într-o adeverință 

care trebuia prezentată unor persoane terțe constituia o ingerință în 

drepturile reclamantului protejate de Articolul 8 din Convenție. Ingerința a 

avut loc în baza legislației naționale la momentul depunerii prezentei cereri, 

id est Hotărârea Guvernului nr. 864 (a se vedea paragraful 11 supra). 

29.  Cu toate acestea, nici Guvernul în observațiile sale, nici autoritățile 

în deciziile lor nu s-au referit la vreun scop legitim specific al ingerinței în 

drepturile reclamantului. Mai mult, părțile nu s-au referit la istoricul 

legislativ al Hotărârii Guvernului relevante pentru a verifica dacă vreun 

scop legitim putea fi găsit acolo. Curtea nu va identifica un asemenea scop 

în locul autorităților. De fapt, ea poate cu greu să vadă ce scop legitim putea 

fi urmărit prin divulgarea bolii reclamantului unor persoane terțe în diverse 

proceduri care nu sunt legate de anumite riscuri de sănătate pe care boala 

reclamantului le putea implica. Politica acelui act nu pare să aibă o bază 

rațională sau o legătură cu vreun scop legitim prevăzut de Articolul 8 § 2 

din Convenție. 

30.  Cele menționate mai sus sunt suficiente pentru Curte să constate 

încălcarea Articolului 8 din Convenție. Cu toate acestea, ea consideră că 
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ingerința în prezenta cauză ridică o problemă serioasă de proporționalitate 

cu orice scop legitim posibil, astfel încât ea va examina și acest aspect (a se 

vedea, e.g., Baka v. Uungaria [MC], nr. 20261/12, § 157, 23 iunie 2016, și 

Mozer v. Republica Moldova și Rusia [MC], nr. 11138/10, §§ 194-196, 23 

februarie 2016). 

31.  Curtea notează că modul în care date personale cu caracter medical 

indicate într-o adeverință de excludere fuseseră protejate de o divulgare ce 

nu era necesară fusese deficient. În particular, el permitea persoanelor terțe 

să afle ce fel de boală a stat la baza excluderii reclamantului de la evidență 

militară, chiar dacă ei nu aveau vreun interes aparent în accesul la această 

informație. În acest sens, constatarea Curții Supreme de Justiție în cazul lui 

B. (a se vedea paragraful 12 supra) că articolul 5 al Baremului Medical 

prevedea o serie numeroasă de boli, și nu doar HIV, nu schimbă impactul 

asupra reclamantului. Acest articol prevede numeroase boli grave (a se 

vedea paragraful 10 supra), care constituie date medicale sensibile capabile 

să afecteze în mod serios drepturile unei persoane în baza Articolului 8. 

32.  Guvernul nu a prezentat vreo explicație cu privire la necesitatea 

includerii unor detalii medicale atât de sensibile într-o adeverință care putea 

fi solicitată în diverse situații în care starea medicală a reclamantului nu 

avea o importanță aparentă, e.g. la angajare (a se vedea paragraful 13 

supra). Astfel, ingerința în dreptul reclamantului a fost disproporționată. 

33.  Prin urmare, a avut loc o încălcare a Articolului 8 din Convenție în 

prezenta cauză. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

34.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

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

și dacă dreptul intern al Înaltei Părți Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este 

cazul, o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul moral 

35.  Reclamantul a pretins 4,000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral. El 

a susținut că persoanele HIV-pozitive erau printre cele mai discriminate 

categorii de persoane în Moldova. De asemenea, el a fost afectat de 

dezvăluirea datelor cu privire la boala sa persoanelor terțe și de renunțarea 

la diverse drepturi și oportunități pentru a evita asemenea dezvăluire. 

Reclamantul a solicitat ca orice sumă acordată să fie transferată direct pe 

contul bancar al avocatului, deoarece el a plecat în străinătate și nu putea 

ridica despăgubirea. 

36.  Guvernul a invocat că, deoarece cererea era inadmisibilă din cauza 

eșecului de a epuiza remediile interne, nu trebuia achitată vreo despăgubire. 
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37.  Ținând cont de încălcarea constatată mai sus și gravitatea acesteia, 

Curtea consideră că este justificată acordarea unei despăgubiri pentru 

prejudiciul moral în prezenta cauză. Pronunțându-se în echitate, Curtea 

admite integral pretențiile reclamantului. Prin urmare, ea îi acordă EUR 

4,000 plus orice taxă care poate fi percepută; această sumă trebuie 

transferată direct pe contul bancar al avocatului său. 

B. Costuri și cheltuieli 

38.  De asemenea, reclamantul a pretins 1,960 euro pentru costurile și 

cheltuielile suportate în fața Curții. El s-a bazat pe o listă detaliată a orelor 

pe care avocatul său le-a petrecut în cauza sa. 

39.  Guvernul a considerat că în lipsa încălcării vreunui drept din 

Convenție, nici o compensație pentru costuri și cheltuieli nu trebuie plătită. 

40.  Potrivit jurisprudenței Curții, un reclamant are dreptul la 

rambursarea costurilor și cheltuielilor doar în măsura în care s-a demonstrat 

că acestea au fost suportate realmente în mod necesar în limita unui 

cuantum rezonabil. În prezenta cauză, ținând cont de documentele pe care le 

deține și de criteriile de mai sus, Curtea consideră rezonabilă acordarea 

sumei de EUR 1,500 care acoperă costurile sub toate aspectele, plus orice 

taxă care poate fi percepută de la reclamant; această sumă trebuie transferată 

direct pe contul bancar al avocatului său. 

C. Dobânda de întârziere 

41.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzilor de întârziere să fie 

stabilită conform ratei dobânzii facilității de împrumut a Băncii Centrale 

Europene, 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 8 din Convenție; 

3. Hotărăște 

(a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamantului în termen de trei 

luni de la data când hotărârea va deveni definitivă în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care urmează să 

fie convertite în lei moldovenești la rata de schimb aplicabilă la data 

transferului: 

(i) EUR 4,000 (patru mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 
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(ii) EUR 1,500 (una mie cinci sute de euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută de la reclamant, pentru costuri și cheltui; 

(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, 

aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte 

procentuale; 

4. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 26 mai 2020, în 

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

 Stanley Naismith  Robert Spano 

 Grefier Președinte 

 


