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În cauza Lima S.R.L. v. Republica of 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. 46256/10) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 3 

august 2010 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale („Convenția”) de către o 

companie moldovenească, Lima S.R.L. („reclamanta”); 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

observațiile părților; 

Deliberând în secret la 15 decembrie 2020, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la eșecul statului de a executa în termen rezonabil o 

hotărâre definitivă în favoarea companiei reclamante.  

CIRCUMSTANȚELE 

2. Reclamanta este o companie înregistrată în Moldova. Ea a fost 

reprezentată în fața Curții de către dna S. Bodișteanu, avocat în Chișinău.  

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

4. Circumstanțele cauzei, în modul prezentat de către părți, pot fi 

rezumate în felul următor.  

5. În urma unui litigiu contractual cu o companie terță, la 10 decembrie 

2007 societatea reclamantă a obținut o hotărâre definitivă care obliga 

cealaltă companie să achite 153612,55 lei moldovenești (echivalentul a 

aproximativ 9300 de euro (EUR)). 

6. În pofida a numeroase cereri formulate de către compania reclamantă 

la autoritatea responsabilă de executarea hotărârilor judecătorești, nu a fost 

luată nicio măsură pentru executarea hotărârii. 

7. După promulgarea Legii nr. 87 (a se vedea paragraful 11 infra), 

compania reclamantă a inițiat proceduri de solicitare a recunoașterii 

încălcării dreptului său de a fi executată în termen rezonabil hotărârea din 

10 decembrie 2007, din cauza eșecului autorităților statului de a lua măsuri 

pentru executarea acesteia. De asemenea, reclamanta a solicitat compensații 

pentru prejudiciul material suferit. În special, ea a pretins suma formată din 

creanța stabilită în hotărâre și dobânda de întârziere calculată la acea sumă.  



HOTĂRÂREA LIMA S.R.L. v. REPUBLICA MOLDOVA 

2 

8. La 19 iulie 2012 Judecătoria Râșcani a admis parțial acțiunea 

reclamantei și a constatat responsabilitatea statului pentru neexecutarea 

hotărârii respective. Instanța a dispus ca statul să achite reclamantei suma de 

153612 lei, reprezentând suma creanței stabilite prin hotărâre, dar a respins 

pretenția reclamantei referitoare la dobânda de întârziere. 

9. La 15 noiembrie 2012 Curtea de Apel Chișinău a admis parțial 

recursul formulat de către stat și a anulat dispunerea achitării de către stat, în 

beneficiul reclamantei, a creanței stabilite prin hotărâre. Ea a considerat că, 

din moment ce pârâtul în procedura de executare era o companie privată, nu 

statul trebuia să achite creanța stabilită prin hotărâre. Curtea de Apel a 

menținut constatarea instanței inferioare cu privire la încălcarea dreptului 

reclamantei de a dispune de executarea hotărârii în termen rezonabil. 

10. La 20 iulie 2015, în urma plângerilor penale depuse de către 

reclamantă împotriva companiei pârâte, ultima s-a conformat cu hotărârea 

din 10 decembrie 2007 și a achitat reclamantei 153454 de lei (echivalentul a 

7530 de euro la acel timp). 

CADRUL LEGAL RELEVANT 

11. În conformitate cu Legea nr. 87 din 21 aprilie 2011, orice persoană 

care se consideră victimă a încălcării dreptului său la judecarea în termen 

rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătorești poate adresa în instanța de judecată o cerere de 

chemare în judecată privind constatarea unei astfel de încălcări și repararea 

prejudiciului cauzat prin această încălcare.  

Conform articolului 1 din lege, aplicarea și interpretarea termenilor din 

prezenta lege se fac prin prisma legislației naționale, a prevederilor 

Convenției și a jurisprudenței Curții. 

Conform articolului 4 din lege, cererea de chemare în judecată se 

examinează de către instanța de judecată sesizată în cel mult 3 luni de la 

depunerea sa. 

Articolul 5 din lege stabilește că, în urma constatării faptului că a fost 

încălcat dreptul la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau dreptul la 

executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești, instanța de judecată 

decide asupra acordării unei satisfacții echitabile de la bugetul de stat în 

contul reparării prejudiciului moral, material, precum și a costurilor și a 

cheltuielilor de judecată. 

Articolul 6 din lege simplifică procedura de executare a hotărârilor 

judecătorești adoptate în baza legii, astfel încât să nu mai fie necesare alte 

cereri sau formalități suplimentare din partea reclamanților. 

În conformitate cu articolul 7 din lege, persoanele care au depus cererea 

la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu o pretinsă încălcare 

a dreptului său la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la 

executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătorești și în a cărei privință 
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Curtea nu a decis asupra admisibilității și fondului cauzei, pot solicita 

compensații de la instanțele de judecată naționale, în termen de 6 luni de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi. 

ÎN DREPT 

I.  PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE ȘI 

A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

12. Compania reclamantă s-a plâns de eșecul autorităților naționale de a 

executa hotărârea din 10 decembrie 2007 într-un termen rezonabil. 

Dispozițiile relevante ale Articolului 6 § 1 din Convenție și ale Articolului 1 

din Protocolul nr. 1 prevăd următoarele: 

 
Articolul 6 

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil ... în termen 

rezonabil ... de către o instanță ... care va hotărî asupra încălcării drepturilor și 

obligațiilor sale cu caracter civil ...” 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

„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 și în 

condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional ...” 

A. Admisibilitatea 

13. Guvernul a susținut că societatea reclamantă și-a pierdut statutul său 

de victimă în rezultatul hotărârilor judecătorești pronunțate în procedurile 

inițiate de către aceasta în baza Legii nr. 87. 

14.  Curtea reiterează că o decizie sau o măsură favorabilă unui 

reclamant nu este, în principiu, suficientă pentru a-l lipsi pe acesta de 

statutul său de victimă, cu excepția cazului în care autoritățile naționale au 

conștientizat, în mod expres sau în substanță, încălcarea Convenției, iar 

ulterior au acordat despăgubiri pentru aceasta (a se vedea Amuur v. Franța, 

25 iunie 1996, § 36, Rapoarte ale hotărârilor și deciziilor 1996-III). 

15. În prezenta cauză, este adevărat că instanțele naționale au constatat 

că avusese loc o încălcare a dreptului reclamantei de a dispune de 

executarea hotărârii din 10 decembrie 2007 în termen rezonabil. Acestea 

fiind spuse, Curtea consideră că aspectul privind statutul de victimă al 

reclamantei, referitor la despăgubirea pentru încălcarea dreptului său, este în 

mod inextricabil legat de fondul plângerii. Prin urmare, ea consideră că 

ambele chestiuni trebuie conexate și examinate împreună. 

16. În continuare, Curtea notează că plângerea nu este în mod vădit 

nefondată, în sensul Articolului 35 § 3 din Convenție. Alte motive pentru 
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declararea acesteia ca fiind inadmisibilă nu au fost stabilite. Prin urmare, ea 

trebuie declarată admisibilă.  

B. În fond 

17. Guvernul a susținut că societatea reclamantă și-a pierdut statutul său 

de victimă după ce instanțele naționale s-au pronunțat cu privire la acțiunea 

sa în baza Legii nr. 87. 

18. Reclamanta nu a fost de acord. 

19. Curtea reamintește că dreptul de „acces la o instanță” nu impune 

unui stat obligația de a executa fiecare hotărâre cu caracter civil, fără a fi 

luate în considerare circumstanțele particulare ale unei cauze (a se vedea 

Sanglier v. Franța, nr. 50342/99, § 39, 27 mai 2003.) Responsabilitatea 

statului în legătură cu executarea unei hotărâri împotriva unei persoane 

private nu se extinde mai departe de implicarea organelor de stat în 

procedurile de executare (a se vedea Fuklev v. Ucraina, nr. 71186/01, § 67 

și §§ 90-11, 7 iunie 2005). Singura sarcină a Curții este să examineze dacă 

măsurile luate de către autorități au fost corespunzătoare și suficiente. În 

astfel de cauze precum cea prezentă, în care debitorul este o persoană 

privată, statul trebuie să acționeze cu diligență pentru a asista creditorul în 

executarea unei hotărâri (a se vedea Fociac v. România, nr. 2577/02, § 70, 3 

februarie 2005). 

20. Curtea notează că instanțele naționale au constatat încălcarea 

dreptului companiei reclamante de a dispune de executarea hotărârii din 10 

decembrie 2007 în termen rezonabil, cauzată de inacțiunile autorităților. 

Curtea nu vede niciun motiv de a nu fi de acord cu această constatare. 

Totuși, după ce au făcut această constatare, instanțele naționale au eșuat să 

acorde reclamantului vreo despăgubire. Într-adevăr, în pofida constatării 

vinovăției autorităților pentru neexecutarea hotărârii definitive în favoarea 

reclamantei, Curtea Supremă de Justiție a respins pretenția reclamantei de 

compensare a prejudiciului material suferit. Hotărârea din 10 decembrie 

2007 a fost executată în final, din motive care nu au legătură cu procedurile 

în baza Legii nr. 87, însă reclamanta niciodată nu și-a recuperat dobânda de 

întârziere pentru executarea tardivă a acesteia. 

21. În plus, Curtea deseori a constatat încălcări ale Articolului 6 § 1 din 

Convenție și ale Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție în cauze care 

ridică probleme similare celei din prezenta cauză (a se vedea, printre altele, 

Fuklev v. Ucraina, pre-citată, și Spiridonov v. Republica Moldova [CTE], 

nr. 41541/13, 23 iunie 2020). 

22. Examinând toate materialele prezentate acesteia, Curtea consideră că 

Guvernul nu a invocat niciun argument capabil să o convingă să ajungă la o 

concluzie diferită în prezenta cauză. Având în vedere jurisprudența sa la 

acest subiect, Curtea consideră că, în prezenta cauză, eșecul autorităților 

statului de a lua măsuri corespunzătoare pentru asigurarea executării 
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hotărârii în favoarea companiei reclamante constituie o încălcare a 

Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenției. 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 13 DIN CONVENȚIE 

23. În coroborare cu plângerea de mai sus, compania reclamantă s-a 

plâns că dreptul său la o cale de atac eficientă fusese încălcat din cauza 

faptului că autoritatea de executare nu o informase în timp util cu privire la 

acțiunile sale. Ea s-a bazat pe Articolul 13 din Convenție, care prevede 

următoarele: 

„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.” 

24. Având în vedere circumstanțele cauzei, observațiile părților și 

constatările sale în baza Articolului 6 § 1 și a Articolului 1 din Protocolul 

nr. 1 la Convenție, Curtea consideră că nu este necesar să examineze 

admisibilitatea sau fondul plângerii în baza Articolului 13 (a se vedea Kaos-

GL v. Turcia, 450 nr. 4982/07, § 65, 22 noiembrie 2016; Ghiulfer Predescu 

v. România, 451 nr. 29751/09, § 67, 27 iunie 2017; Partidul Politic 

„Patria” și alții v. Republica Moldova, nr. 5113/15 și alte 14, § 41, 4 august 

2020). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

25. Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

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

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.” 

 

26. Compania reclamantă a pretins 9080,43 de euro pentru prejudiciul 

material. Ea a prezentat calculul detaliat al dobânzii de întârziere la suma 

creanței stabilite în hotărâre, pe care instanțele naționale au refuzat să o 

acorde.  

27. Guvernul a contestat calculul făcut de către reclamantă și a solicitat 

Curții să respingă pretenția. 

28. Luând în considerare circumstanțele prezentei cauze și făcând 

propria sa apreciere, Curtea acordă companiei reclamante o sumă totală de 

5000 de euro pentru prejudiciul material.  
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE,  

1. Declară admisibile plângerile în baza Articolului 6 § 1 și a Articolului 1 

din Protocolul nr. 1; 

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

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la 

Convenție; 

4. Hotărăște că nu este necesar să examineze admisibilitatea sau fondul 

plângerii în baza Articolului 13 din Convenție;  

5. Hotărăște 

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

luni, EUR 5000 (cinci mii de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul material, sumă care trebuie convertită 

în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data efectuării 

transferului;  

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

executarea hotărârii, va fi achitată o dobândă 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; 

6. Respinge restul pretenției reclamantei cu privire la satisfacția echitabilă.  

Redactată în limba engleză și notificată în scris la 19 ianuarie 2021, în 

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

 Hasan Bakırcı  Branko Lubarda 

  Grefier adjunct Președinte 

 


