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În cauza Caraman v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din:  

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 49937/08) versus Republica Moldova, depusă la Curte de 

către doi cetățeni moldoveni, dna Valentina Caraman și dl Leustin Caraman 

(„reclamanții”), în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) la 

26 august 2008,  

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), 

observațiile părților, 

Deliberând în camera de consiliu la 26 ianuarie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la motivarea presupus insuficientă a deciziilor 

pronunțate de către instanțele civile. Ea ridică, în special, întrebări în baza 

Articolului 6 § 1 din Convenție.  

ÎN FAPT 

2.  Reclamanții s-au născut în anul 1948 și locuiesc în Chișinău. Ei au 

fost reprezentanți de către dl V. Gandrabur, avocat.  

3.  Guvernul a fost reprezentat de către agentul său, dl L. Apostol.  

4.  În anul 1990 autoritățile locale din Chișinău au acordat reclamanților 

o locuință socială, eliberându-le un bon de repartiție, în baza căruia ei se 

puteau stabili în acea locuință.  

5.  Printr-o decizie din 15 octombrie 1998, Primăria Chișinău a alocat 

reclamanților o altă locuință socială, abrogând decizia din 1990. Ulterior, 

reclamanților li s-a acordat un bon de repartiție pentru noua locuință.  

6.  La 23 martie 2000 Consiliul municipal Chișinău a anulat decizia din 

1998, motivând că în luna mai 1998 cea de-a doua locuință fusese deja 

transmisă în proprietate băncii V.  

7.  În anul 2001 o persoană, S., a obținut dreptul de proprietate asupra 

primei locuințe.  

8.  La 23 ianuarie 2002 Primăria Chișinău a inițiat o acțiune împotriva 

reclamanților și a lui S., solicitând anularea celui de-al doilea bon de 

repartiție, evacuarea reclamanților din cea de-a doua locuință, anularea 
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dreptului de proprietate al lui S. asupra primei locuințe, precum și evacuarea 

lui din aceasta, în scopul stabilirii reclamanților în locuința respectivă.  

9.  Ulterior, și banca V. a introdus o acțiune privind evacuarea 

reclamanților din cea de-a doua locuință. La rândul său, S. a inițiat o acțiune 

reconvențională cu privire la anularea primului bon de repartiție, 

argumentând că era un cumpărător de bună-credință.  

10.  Printr-o hotărâre din 17 iulie 2006, Judecătoria Râșcani (Chișinău) a 

admis parțial acțiunea Primăriei, a anulat cel de-al doilea bon de repartiție și 

a evacuat reclamanții din cea de-a doua locuință. În același timp, ea a 

confirmat dreptul de proprietate al lui S. asupra primei locuințe și a refuzat 

evacuarea lui. În final, instanța a admis în totalitate acțiunea lui S. și a 

anulat primul bon de repartiție.  

11.  Reclamanții au depus apel. Ei au invocat că acțiunea Primăriei era 

tardivă, deoarece termenul de prescripție de trei ani, prevăzut la articolul 51 

din Codul cu privire la locuințe, nu fusese respectat. Ei au susținut, de 

asemenea, că, în conformitate cu articolul 104 § 2 din acel Cod, ei puteau fi 

evacuați doar dacă era oferită o locuință alternativă.  

12.  Printr-o hotărâre din 21 iunie 2007, Curtea de Apel Chișinău a 

respins apelul, ca fiind nefondat. Ea nu s-a pronunțat în privința excepției de 

tardivitate, ridicată de către reclamanți. Ea a considerat că articolul 104 § 2 

din Codul cu privire la locuințe nu era aplicabil în această cauză, deoarece 

prima locuință nu mai era disponibilă, iar autoritățile locale nu dispuneau de 

o încăpere de locuit alternativă.   

13.  Reclamanții au depus un recurs în care și-au reiterat argumentele.  

14.  La 27 februarie 2008 Curtea Supremă de Justiție a menținut 

concluziile instanțelor inferioare și a confirmat deciziile acestora.  

CADRUL LEGAL ȘI PRACTICA NAȚIONALĂ 

RELEVANTĂ 

15.  Prevederile relevante din Codul cu privire la locuințe al Republicii 

Sovietice Socialiste Moldovenești din 3 iunie 1983, în vigoare până la 29 

noiembrie 2015, au următorul conținut:  

Articolul 50. Ordinul de repartiție a încăperii de locuit 

„În baza hotărârii cu privire la acordarea încăperii de locuit (...) [autoritățile locale] 

eliberează cetățeanului ordinul de repartiție, care este unicul temei pentru instalare în 

încăperea de locuit repartizată (...)” 

Articolul 51. Temeiurile și modul de declarare a ordinului de repartiție a încăperii de 

locuit ca fiind nevalabil 

„ (...) 

Ordinul de repartiție poate fi declarat nevalabil în decurs de trei ani din ziua 

eliberării lui. (...)” 
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Articolul 104. Consecințele declarării ordinului de repartiție ca fiind nevalabil 

„1. În cazul când ordinul de repartiție a încăperii de locuit este declarat nevalabil în 

urma acțiunilor ilegale ale persoanelor care au primit ordinul de repartiție, ele 

urmează a fi evacuate fără a li se acorda o altă încăpere de locuit. (...) 

2.  Dacă ordinul de repartiție a încăperii de locuit este declarat nevalabil din alte 

motive, cetățenii înscriși în ordinul de repartiție trebuie să fie evacuați, urmând să li se 

acorde încăperea de locuit ocupată mai înainte sau o altă încăpere de locuit.” 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 § 1 

DIN CONVENȚIE 

16.  Reclamanții s-au plâns că instanțele naționale nu examinaseră 

argumentul lor privind tardivitatea acțiunii Primăriei Chișinău. Ei au invocat 

Articolul 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 (...)” 

A. Cu privire la admisibilitate 

17.  Guvernul a susținut că reclamanții nu invocaseră în fața instanțelor 

naționale prescrierea dreptului la acțiune al Primăriei Chișinău.  

18.  Reclamanții au afirmat că o astfel de excepție fusese ridicată în 

cadrul procedurilor interne.  

19.  Curtea consideră că afirmația Guvernului echivalează cu o excepție a 

neepuizării căilor de atac naționale. Ea notează că, din apelul depus de către 

reclamanți și din recursul lor la Curtea Supremă de Justiție, rezultă că ei au 

formulat în mod expres argumentul privind tardivitatea acțiunii Primăriei 

Chișinău. Elementele de care Curtea dispune nu îi permit să concluzioneze, 

iar din deciziile pronunțate în această cauză de către instanțele naționale nu 

rezultă că argumentul respectiv ar fi fost ridicat prin încălcarea normelor 

procedurale aplicabile în această cauză. Prin urmare, Curtea respinge 

excepția Guvernului.  

20.  În plus, constatând că această plângere nu este nici în mod vădit 

nefondată, nici inadmisibilă din vreun alt motiv menționat la Articolul 35 

din Convenție, Curtea o declară admisibilă.  

B. Cu privire la fond 

21.  Reclamanții susțin că instanțele naționale nu și-au motivat în mod 

suficient deciziile lor, prin faptul că au ignorat argumentul lor privind 

nerespectarea de către Primăria Chișinău a termenului de prescripție pentru 

inițierea unei acțiuni în justiție.  
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22.  Guvernul a contestat această afirmație.  

23.  Curtea reamintește că Articolul 6 § 1 din Convenție implică, din 

partea „instanței”, obligația de a examina în mod eficient motivele, 

argumentele și probele invocate de către părți (a se vedea, printre multe 

altele, Perez v. Franța [MC], nr. 47287/99, § 80, CEDO 2004-I, și Loupas 

v. Grecia, nr. 21268/16, § 37, 20 iunie 2019). De asemenea, ea reamintește 

jurisprudența sa constantă, potrivit căreia acest Articol obligă instanțele să 

își motiveze deciziile sale. Întinderea obligației de motivare poate varia în 

funcție de natura deciziei și trebuie analizată în lumina circumstanțelor 

fiecărei cauze. Fără a necesita un răspuns detaliat la fiecare argument 

invocat de către un reclamant, această obligație presupune, totuși, că o parte 

la procedura judiciară poate aștepta un răspuns specific și explicit la acele 

argumente care sunt decisive pentru rezultatul procedurii în cauză (a se 

vedea, printre multe altele, Paixão Moreira Sá Fernandes v. Portugalia, nr. 

78108/14, § 71, 25 februarie 2020 și cauzele citate în aceasta).  

24.  În prezenta cauză, Curtea observă de la început că, având în vedere 

circumstanțele cauzei, respectarea termenului de prescripție era una dintre 

chestiunile esențiale care trebuiau examinate de către instanțele naționale și 

că acest aspect avea un impact decisiv la soluționarea cauzei (a se compara 

cu Ruiz Torija v. Spania, 9 decembrie 1994, § 30, Seria A nr. 303-A). În 

cazul în care instanțele ar fi constatat că acest argument era întemeiat, ele ar 

fi trebuit să respingă acțiunea Primăriei Chișinău împotriva reclamanților. În 

acest sens, ea reamintește că respectarea criteriilor de admisibilitate pentru 

introducerea unei acțiuni este un aspect important al dreptului la un proces 

echitabil (Dacia S.R.L. v. Moldova, nr. 3052/04, § 75, 18 martie 2008, și 

Nichifor v. Republica Moldova, nr. 52205/10, § 28, 20 septembrie 2016). 

25.  Prin urmare, Curtea consideră că argumentul reclamanților privind 

tardivitatea acțiunii necesita un răspuns specific și explicit. Cu toate acestea, 

instanțele naționale au omis să facă acest lucru, fiind imposibil de 

determinat dacă ele pur și simplu au neglijat acest argument sau dacă au 

intenționat să-l respingă și, în această ultimă ipoteză, care erau motivele în 

acest sens (a se compara cu Ruiz Torija, pre-citată, § 30, Lebedinschi v. 

Republica Moldova, nr. 41971/11, § 35, 16 iunie 2015, Nichifor v. 

Republica Moldova, nr. 52205/10, § 30, 20 septembrie 2016, și Covalenco 

v. Republica Moldova, nr. 72164/14, § 26, 16 iunie 2020). 

26.  Considerentele de mai sus sunt suficiente pentru a-i permite Curții să 

concluzioneze că procesul național nu a fost echitabil.  

27.  Prin urmare, a existat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție.  

II. CU PRIVIRE LA ALTE PRETINSE ÎNCĂLCĂRI ALE 

CONVENȚIEI 

28.  Invocând Articolele 6 și 13 din Convenție și Articolul 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamanții s-au plâns, de asemenea, că 
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evacuarea lor fără acordarea unei locuințe alternative era contrară dreptului 

național și că acest fapt a condus la încălcarea dreptului lor la locuință și a 

dreptului la respectarea bunurilor sale.  

29.  Luând în considerare toate circumstanțele cauzei, argumentele 

părților, precum și concluziile la care a ajuns mai sus în baza Articolului 6 

din Convenție cu privire la lipsa unei motivări suficiente a deciziilor 

naționale, Curtea consideră că nu este necesar să se pronunțe separat în 

privința admisibilității și a fondului celorlalte plângeri invocate de către 

reclamanți (pentru o abordare similară, a se vedea Eze v. România, nr. 

80529/13, § 65, 21 iunie 2016, și Michał Korgul v. Polonia, nr. 36140/11, § 

59, 21 martie 2017). 

III. CU PRIVIRE LA APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN 

CONVENȚIE 

30.  Potrivit Articolului 41 din Convenție:  

„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.”  

31.  Reclamanții au pretins 100000 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material pe care pretind că l-au suportat. Această sumă ar corespunde 

prețului mediu al unui apartament în Chișinău, echivalent cu cel din care 

fuseseră evacuați. De asemenea, ei au solicitat 150000 EUR pentru 

prejudiciul moral pe care pretind că l-au suferit. În final, ei au solicitat 1500 

EUR pentru costuri și cheltuieli, fără a prezenta documente justificative.  

32.  Guvernul a susținut că nu exista o legătură de cauzalitate între 

prejudiciul material solicitat și pretinsele încălcări și că, în plus, pretenția 

formulată în acest sens nu era justificată. De asemenea, el a pledat că 

sumele solicitate pentru prejudiciul moral și pentru costuri și cheltuieli erau 

excesive.  

33.  Curtea nu poate specula cu privire la rezultatul procedurii naționale, 

în cazul în care încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție nu ar fi avut loc. 

În primul rând, ea constată că litigiul intern se referea la dreptul de a folosi o 

locuință socială, și nu la proprietatea deplină asupra acestei locuințe. Prin 

urmare, ea concluzionează că nu există nicio legătură de cauzalitate între 

încălcarea constatată și pretinsul prejudiciu material. Astfel, ea respinge 

pretenția reclamanților în această privință. În acest sens, ea notează că 

legislația moldovenească prevede în mod explicit că o hotărâre a Curții prin 

care se constată o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale constituie 

un temei specific pentru redeschiderea procedurilor (Covalenco, pre-citată, 

§ 33). Acum le revine reclamanților să folosească această oportunitate.  

34.  Cu referire la prejudiciul moral, Curtea consideră că reclamanții 

trebuie să fi suportat un prejudiciu în urma încălcării constatate mai sus. 
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Pronunțându-se în echitate, Curtea le acordă 3600 EUR în acest sens, plus 

orice taxă care poate fi percepută la această sumă.  

35.  În final, cu referire la costuri și cheltuieli, având în vedere 

documentele aflate în posesia sa, Curtea respinge pretenția formulată de 

către reclamanți.  

36.  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 admisibilă plângerea în baza Articolului 6 § 1 din Convenție, 

referitoare la motivarea hotărârilor naționale;  

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

3. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul 

celorlalte plângeri;  

4. Hotărăște 

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

trei luni, suma de 3600 EUR (trei mii șase sute de euro), plus orice 

taxă care poate fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul 

moral, care trebuie convertită în moneda Statului reclamat la rata 

aplicabilă la data transferului;  

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

executarea hotărârii, va fi achitată o penalitate adițional sumei de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 

practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale; 

5. Respinge restul pretențiilor pentru satisfacție echitabilă.  

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 16 februarie 2021, în 

conformitate cu Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulament.  

 Hasan Bakırcı Branko Lubarda 

 Grefier adjunct Președinte 


