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În cauza Caraman 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. 3755/05) versus Republica 

Moldova depusă la Curte în conformitate cu Articolul 34 din Convenția 

pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale („Convenția”), 

de către un cetățean moldovean, dl Anatolie Caraman („reclamantul”) la 29 

decembrie 2004, 

Ținând cont de observațiile părților, 

Notând că cererea a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova la 27 

noiembrie 2007, 

Deliberând la 7 iulie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță hotărârea următoare, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1. Cererea se referă, prin prisma Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, la neexecutarea în termen 

rezonabil a hotărârii judecătorești emise în favoarea reclamantului cu privire 

la obligarea autorităților locale de a-l asigura spațiu locativ. 

 

ÎN FAPT 

 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1958 și locuiește în Chișinău. El a fost 

reprezentat de către dl V. Nagacevschi, avocat.  

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

agentul său, dl L. Apostol. 

4.  La momentul desfășurării evenimentelor, reclamantul era angajat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În baza unei hotărâri judecătorești 

irevocabile din 4 iunie 2003, instanța de judecată a obligat Primăria mun. 

Chișinău să asigure reclamantul cu locuință în folosință permanentă. Această 

hotărâre nu a fost contestată și a devenit definitivă cincisprezece zile mai 

târziu. 

5.  Deoarece hotărârea nu a fost executată, reclamantul a depus o cerere la 

Curte. La 22 februarie 2008 reclamantul și Guvernul au încheiat un acord de 

soluționare amiabilă a cauzei, prin care Guvernul s-a obligat să acorde 

reclamantului suma de 2 000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral și să 

execute imediat hotărârea din 4 iunie 2003. La 22 aprilie 2008 Curtea a radiat 

cererea de pe rol. 
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6.  Printr-o scrisoare din 9 ianuarie 2009, reclamantul a solicitat Curții să 

repună pe rol cererea, dat fiind faptul că prejudiciul moral a fost achitat, însă 

hotărârea din 4 iunie 2003 rămânea neexecutată. Prin decizia sa din 19 mai 

2009, Curtea a repus cererea pe rol. 

7.  La 10 iunie 2014 Guvernul a informat Curtea că hotărârea pronunțată 

în favoarea reclamantului a fost executată la 8 august 2012, Primăria mun. 

Chișinău acordându-i reclamantului o locuință socială în locațiune.  

8.  La 30 august 2014 reclamantul i-a adresat Curții o scrisoare, în care a 

invocat faptul că alocarea unei locuințe sociale nu echivala cu executarea 

hotărârii pronunțate în favoarea sa, în principal din cauza imposibilității de a 

privatiza imediat acea locuința și să o dea un sub-locațiune. De asemenea, el 

a notat că exista o diferență dintre locațiunea unei locuințe de stat, cum ar fi 

cea care i-a fost acordată conform hotărârii din 4 iunie 2004, și locațiunea 

unei locuințe sociale care i-a fost acordată de către Primăria mun. Chișinău. 

 

DREPT INTERN RELEVANT 

 

9.  Dreptul național relevant privind executarea hotărârilor judecătorești 

definitive și privatizarea locuințelor de stat a fost rezumat în cauza Chirica v. 

Republica Moldova (nr. 50905/08, §§ 9-14, 22 iulie 2014). 

ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 6 § 1 ȘI 13 DIN 

CONVEȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA 

CONVENȚIE 

10. Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție, reclamantul se plânge de faptul că hotărârea definitivă din 

4 iunie 2003 nu a fost executată. În plus, în baza Articolului 13 din Convenție, 

reclamantul se plânge de lipsa unui remediu efectiv pentru a-și valorifica 

drepturile ce rezultă din Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție. Pasajele acestor dispoziții, relevante pentru 

prezenta cauză, prevăd următoarele: 

Articolul 6 din Convenție 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale (…) în termen rezonabil, de către 

o instanță (…), care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 

caracter civil (…)” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

„ 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 și în condițiile 

prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. (...)” 
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Articolul 13 din Convenție  

„Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci 

când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

11.  Guvernul consideră că reclamantul nu poate să se pretindă „victimă” 

în sensul Articolului 34 din Convenție, susținând faptul că la 8 august 2012 

Primăria mun. Chișinău i-a atribuit reclamantului o locuință socială și că 

hotărârea definitivă din 4 iunie 2003 și acordul de soluționare amiabilă a 

cauzei încheiat între părți au fost astfel executate.    

12.  Curtea reiterează că o decizie sau măsură favorabilă reclamantului nu 

este suficientă în principiu pentru a-i anula calitatea de „victimă”, 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). 

13.  În prezenta cauză, Curtea constată că hotărârea emisă în favoarea 

reclamantului a fost executată la 8 august 2012 cu o întârziere de aproximativ 

nouă ani. De asemenea, Curtea notează că, în baza acordului de reglementare 

amiabilă a cauzei încheiat între părți la 22 februarie 2008, reclamantului i-a 

fost reparat prejudiciul pentru perioada de neexecutare care a durat din 2003 

până în 2008. Cu toate acestea, Curtea observă că reclamantul nu a primit 

nicio despăgubire pentru perioada de neexecutare din 2008 până în 2012. 

Ținând cont de cele menționate, Curtea consideră că autoritățile naționale nu 

au acordat despăgubiri adecvate reclamantului și respinge obiecția 

Guvernului referitoare la calitatea de victimă al acestuia. 

14. Guvernul susține faptul că reclamantul nu s-a plâns de executarea 

întârziată a acordului de soluționare amiabilă a cauzei, ci de modalitățile de 

executare a acestuia, fapt care ar fi constituit o nouă plângere. Mai mult ca 

atât, chiar dacă reclamantul s-a plâns de executarea întârziată a hotărârii, 

Guvernul consideră că plângerea reclamantului este tardivă, dat fiind faptul 

că termenul de șase luni a început să curgă din 8 august 2012, data executării 

hotărârii. 

15.  Curtea susține că reclamantul i-a adresat o scrisoare la 9 ianuarie 2009 

în care s-a plâns în mod expres de faptul că hotărârea definitivă din 4 iunie 

2003 și acordul de soluționare amiabilă a cauzei nu fuseseră executate și din 

acest motiv Curtea a dispus repunerea cererii pe rol. Deci, Curtea respinge 

excepția preliminară cu privire la nerespectarea termenului de șase luni. 

16.  Constatând că această plângere nu este vădit nefondată sau 

inadmisibilă din alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, Curtea o 

declară admisibilă. 

 

ÎN FOND  
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17.  Reclamantul susține faptul că alocarea unei locuințe sociale nu 

echivalează cu executarea hotărârii pronunțate în favoarea sa, afirmând că nu 

a dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentului respectiv.  

18.  Guvernul se opune acestei teze și consideră că hotărârea emisă în 

favoarea sa nu prevedea atribuirea unei locuințe în proprietate. 

19.  Curtea constată că, semnând un contrat de locațiune cu Primăria mun. 

Chișinău la 8 august 2012, reclamantului i-a fost atribuită o locuință socială 

în locațiune. Curtea notează faptul că hotărârea pronunțată la 4 iunie 2003 în 

favoarea reclamantului nu prevedea alocarea unui spațiu locativ în 

proprietate. Instanțele de judecată au obligat autoritățile locale să-i atribuie 

reclamantului o locuință conform dispozițiilor legale, care prevăd atribuirea 

locuințelor în folosință, și nu în proprietate privată (a se vedea paragraful 14 

mai sus). De asemenea, Curtea observă că reclamantul a semnat un contrat de 

locațiune cu Primăria, fără să formuleze vreo obiecție cu privire la 

modalitățile de executare a hotărârii emise în favoarea sa. Având în vedere 

cele de mai sus, Curtea consideră că autoritățile naționale au executat 

hotărârea litigioasă la 8 august 2012.   

20.  Întrebarea care se pune este dacă durata procedurii de executare a fost 

rezonabilă. Curtea constată că la 22 februarie 2008 Guvernul a încheiat un 

acord de soluționare amiabilă a cauzei cu reclamantul, obligându-se să 

execute imediat hotărârea din 4 iunie 2003. De asemenea, Curtea susține că 

Guvernul nu și-a onorat obligația decât patru ani și jumate mai târziu și nu a 

oferit vreo explicație relevantă în acest sens. Curtea reafirmă că o autoritate a 

statului nu poate invoca absența resurselor și a locuințelor de substituție 

pentru a justifica neexecutarea unei hotărârii (a se vedea Prodan v. Moldova, 

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

21.  Curtea reamintește că ea a constatat în repetate rânduri că 

neexecutarea integrală, întru-un termen rezonabil, a unei decizii judecătorești 

emise în favoarea creditorului constituie o încălcare a „dreptului la un proces 

echitabil” garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție și a dreptului la 

respectarea bunurilor sale, garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție (a se vedea Prodan, pre-citată, §§ 56 și 62). 

22.  În lumina circumstanțelor acestei cauze, Curtea nu vede vreun motiv 

de a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. Prin urmare, Curtea 

consideră că a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din motivul neexecutării într-

un termen rezonabil a hotărârii judecătorești definitive pronunțate în favoarea 

reclamantului. 

23.  Având în vedere această constatare, Curtea consideră că nu este 

necesar să examineze dacă a avut loc încălcarea Articolului 13 din Convenție 

(a se vedea, printre altele, Popov v. Moldova (nr. 1), nr. 74153/01, § 58, 18 

ianuarie 2005). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["49806/99"]}
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II.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

24.  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 

25.  Reclamantul solicită 5000 euro pentru repararea prejudiciului moral 

pe care l-ar fi suferit în urma executării tardive a hotărârii emise în favoarea 

sa. 

26.  Guvernul contestă această poziție. 

27.  Curtea notează că reclamantul a fost parțial despăgubit la nivel 

național, fiindu-i atribuită, conform acordului de soluționare amiabilă a 

cauzei încheiat cu Guvernul, suma de 2000 euro pentru perioada de 

neexecutare care a durat din anul 2003 până în 2008. Curtea susține de 

asemenea că reclamantul nu a fost despăgubit pentru perioada din 2008 până 

în 2012. Ținând cont de cele expuse supra, Curtea consideră rezonabil de a 

acorda reclamantului suma de 1600 de euro în calitate de despăgubire pentru 

prejudiciul moral. 

B. Dobânda de întârziere 

28.  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 la Convenție; 

3. Hotărăște că nu este necesară examinarea plângerii formulate în baza 

Articolului 13 din Convenție; 

4. Hotărăște, 

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

luni suma de 1600 EUR (una mie șase sute de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută acestei sume, care urmează a fi convertită în 



HOTĂRÂREA CARAMAN v. REPUBLICA MOLDOVA  

 

6 

moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data achitării, pentru 

prejudiciul moral; 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus și până la executarea 

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumei 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; 

5. Respinge restul pretențiilor reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 15 septembrie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen  

 Grefier adjunct Președinte 

 


