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În cauza Rotaru v. Republica Moldova, 

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

Cameră compusă din: 

 Jon Fridrik Kjølbro, Președinte, 

 Marko Bošnjak, 

 Aleš Pejchal, 

 Valeriu Griţco, 

 Branko Lubarda, 

 Carlo Ranzoni, 

 Saadet Yüksel, judecători, 

și Stanley Naismith, Grefier al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 26764/12) 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 Victor Rotaru („reclamantul”), la 24 aprilie 2012; 

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

plângerea în baza Articolului 2 din Protocolul nr. 4 și de a declara restul 

cererii inadmisibil;  

  observațiile părților;  

Deliberând la 17 noiembrie 2020 în camera de consiliu,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1. Cauza se referă la refuzul autorităților naționale de a reînnoi pașaportul 

reclamantului din cauza neexecutării unei hotărâri judecătorești prin care era 

obligat să restituie o suma datorată unui terț. În special, ea ridică întrebări 

referitoare la calitatea legii pe care s-a bazat presupusa ingerință în dreptul 

reclamantului la libertatea de circulație. 

ÎN FAPT 

2. Reclamantul locuiește în Chișinău. El a fost reprezentat de către 

dl I. Cerga, avocat. 

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

4. Printr-o hotărâre din 11 iunie 1998, Judecătoria Botanica (mun. 

Chișinău) a obligat reclamantul să achite în beneficiul băncii E. suma de 

77908,51 lei moldovenești (echivalentul a 16450 de dolari americani, 

conform ratei de schimb în vigoare la acel moment) pentru un credit 

nerambursat și dobânzile de întârziere corespunzătoare. Această hotărâre a 

obținut autoritatea lucrului judecat. 

5. În anul 2004 reclamantul s-a stabilit cu traiul în România, împreună cu 

familia lui.  
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6. Potrivit unei scrisori din 2 aprilie 2007, banca E. a solicitat autorității de 

stare civilă să refuze orice eventuală cerere din partea reclamantului cu privire 

la eliberarea unui pașaport. 

7. La 22 aprilie 2009 oficiul de executare a hotărârilor judecătorești a 

informat banca E. că nu exista nicio procedură de executare pendinte 

împotriva reclamantului. 

8. La 14 ianuarie 2010 reclamantul, întorcându-se în Republica Moldova, 

a solicitat reînnoirea pașaportului său. 

9. La 6 aprilie 2010 cererea lui a fost respinsă de către autoritatea de stare 

civilă, din motiv că datoria către banca E. nu fusese restituită. Ea și-a bazat 

decizia pe articolul 8 lit. g) din Legea nr. 269 cu privire la ieșirea și intrarea 

din Republica Moldova („Legea nr. 269”) (paragraful 16 de mai jos). 

10. La 19 aprilie 2010 reclamantul a contestat acest refuz în instanță. El a 

invocat o ingerință ilegală în dreptul său la libertatea de circulație. El a 

argumentat că termenul legal de trei ani, în cadrul căruia putea fi solicitată 

executarea hotărârii din 11 iunie 1998, expirase. Prin urmare, el a susținut că 

autoritatea de stare civilă nu avea dreptul să accepte cererea băncii E. din 2 

aprilie 2007 (paragraful 6 supra). 

11. La 1 septembrie 2010 banca E. a solicitat executorului judecătoresc 

executarea hotărârii din 11 iunie 1998. La 18 septembrie 2010 acesta a 

interzis autorității de stare civilă să elibereze un pașaport pe numele 

reclamantului.  

11. La 11 martie 2011 Curtea de Apel Chișinău a respins acțiunea 

reclamantului ca nefondată. Instanța a constatat că refuzul cu privire la 

eliberarea unui pașaport reclamantului fusese legal, în modul prevăzut la 

articolul 8 lit. g) din Legea nr. 269 și că acest refuz era pe deplin justificat, 

din cauza nerestituirii datoriei stabilite prin hotărârea din 11 iunie 1998. 

12. La 19 martie 2011 reclamantul a depus o cerere de recurs. El a adăugat 

un argument suplimentar, potrivit căruia, în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare, doar un executor judecătoresc putea interzice eliberarea 

pașaportului. El a precizat că, în momentul în care a solicitat reînnoirea 

pașaportului, nu ar fi existat nicio interdicție impusă de către un executor 

judecătoresc și că decizia din 18 septembrie 2010 (paragraful 11 supra) 

fusese adoptată ulterior depunerii cererii sale cu privire la reînnoirea 

pașaportului. În cele din urmă, el a susținut că, din cauza măsurii contestate, 

el nu s-a mai putut întoarce la locul său de reședință în România, alături de 

familia sa, și își pierduse locul de muncă.  

13. Prin decizia sa din 23 noiembrie 2011, Curtea Supremă de Justiție a 

respins cererea de recurs și a menținut hotărârea instanței inferioare. 

DREPTUL INTERN RELEVANT ȘI PRACTICA NAȚIONALĂ 

14. Pasajele relevante din Codul de executare din 24 decembrie 2004, în 

vigoare la data desfășurării evenimentelor, prevedeau următoarele: 
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„Articolul 18. Termenele de prezentare a documentelor executorii spre executare 
      (1) Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătorești în al cărei temei a fost emis (...). 

(...) 

Articolul 20. Repunerea în termen 

1. Creditorul care a omis termenul de prezentare a documentului executoriu spre 

executare poate fi repus în termen de către instanța de judecată. 

(...) 

Articolul 54. Intentarea procedurii de executare 

1. Procedura de executare se intentează la cererea creditorului urmăritor sau, în 

cazurile prevăzute de prezentul cod, la demersul instanței de judecată (...). 

(...) 

Articolul 57. Măsurile de asigurare a executării documentului executoriu 

aplicate de către executorul judecătoresc 

1. În scopul asigurării executării eficiente a documentului executoriu, (...),executorul 

judecătoresc este în drept : 

(...) 

c) să interzică altor persoane de a transmite debitorului bunuri sau de a îndeplini față 

de el alte obligații.” 

15. Pasajele relevante ale articolului 8 din Legea nr. 269 din 9 noiembrie 

1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, în vigoare la data 

desfășurării evenimentelor, prevedeau următoarele: 

 „Se refuză eliberarea pașaportului sau prelungirea termenului de valabilitate a 

acestuia dacă solicitantul: 

(...) 

g) are obligațiuni patrimoniale față de stat, de persoane fizice şi juridice, conform 

hotărârii instanței de judecată.” 

 16. Pasajele relevante din hotărârea Curții Constituționale nr. 7 din 5 

aprilie 2011 cu privire la declararea neconstituționalității articolului 8 din 

Legea nr. 269, în vigoare la data desfășurării evenimentelor, prevedeau 

următoarele: 

„(...) 

Curtea reține că orice limitare a dreptului persoanei la libera circulație, manifestată 

fie prin refuzul eliberării actelor de călătorie necesare exercitării acestei libertăți, fie 

prin interdicția de a părăsi țara, trebuie să corespundă anumitor exigențe de ordin 

material şi procedural, care să garanteze proporționalitatea acesteia cu scopul urmărit. 

(...) 
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Deținerea pașaportului şi a documentului de călătorie este o condiție pentru ca 

persoana să poată ieși din țară. Refuzul eliberării acestora trebuie să fie motivat şi 

subordonat principiului proporționalității. 

 (...), măsura restrictivă trebuie să fie prevăzută expres de lege, (...) şi să fie aplicată 

doar după expirarea termenului de executare benevolă a titlului executoriu şi după 

întreprinderea unor eforturi rezonabile pentru a percepe datoria prin alte mijloace, astfel 

încât restricția să fie o ultimă soluție de natură să influențeze conduita (...) debitorului 

(...).” 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 2 DIN 

PROTOCOLUL NR. 4 LA CONVENȚIE 

17. Invocând Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție, reclamantul s-

a plâns de ingerința ilegală și disproporționată în libertatea sa de circulație. 

Această prevedere, în pasajele relevante, are următorul cuprins: 

„(...) 

2. Orice persoană este liberă să părăsească orice țară, inclusiv pe a sa.  

3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri decât acelea 

care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru 

securitatea națională, siguranța publică, menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor 

penale, protecția sănătății sau a moralei, ori pentru protejarea drepturilor şi libertăților 

altora. 

(...)” 

A. Admisibilitatea 

18. Constatând că plângerea nu este nici vădit nefondată, nici inadmisibilă 

din vreun alt motiv prevăzut la Articolul 35 din Convenție, Curtea o declară 

admisibilă.  

B. În fond 

19. Reclamantul a precizat că refuzul autorităților de a-i elibera un 

pașaport, pentru neachitarea unei datorii, a avut loc în afara oricărei proceduri 

de executare și după mai mult de zece ani de la pronunțarea hotărârii prin care 

s-a impus rambursarea acestei datorii. El a susținut că a existat o ingerință în 

dreptul său la libertatea de circulație, care nu era nici legală, nici 

proporțională. El a mai menționat, de asemenea, că, din cauza măsurii 

contestate, a fost în imposibilitate de a-și restabili viza de reședință în 

România, și-a pierdut locul de muncă în țara respectivă și că, rămânând în 

Republica Moldova, nu avea posibilitatea de a rambursa datoria. 

20. Guvernul a susținut că reclamantului nu i-a fost interzisă părăsirea 

teritoriului Republicii Moldova. În această privință, el a menționat că, ținând 
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cont de faptul că reclamantul locuia în România, se putea presupune că el ar 

fi deținut un pașaport român, care i-ar fi permis să circule liber. Pe de altă 

parte, Guvernul a susținut că refuzul autorităților moldovenești de a elibera 

un pașaport reclamantului a fost legal și proporțional scopului urmărit, care 

consta în achitarea datoriei. 

21. În măsura în care Guvernul pare să conteste că în prezenta cauză a 

existat o ingerință în sensul Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție, 

Curtea constată că nu s-a demonstrat faptul că reclamantul ar deține o altă 

cetățenie decât cea moldovenească. Nici din informațiile aflate în posesia sa 

nu rezultă că, după refuzul autorităților de a-i reînnoi pașaportul său, 

reclamantul a avut posibilitatea efectivă de a părăsi teritoriul Republicii 

Moldova. Prin urmare și ținând cont de jurisprudența sa constantă în 

domeniu, Curtea nu poate decât să concluzioneze că măsura contestată 

echivalează cu o ingerință în exercitarea de către reclamant a dreptului său de 

a ieși din țară (Baumann v. Franța, nr. 33592/96, § 62, CEDO 2001-V 

(extrase), Ignatov v. Bulgaria, nr. 50/02, § 33, 2 iulie 2009, și Kerimli 

v. Azerbaidjan, nr. 3967/09, § 47, 16 iulie 2015). O astfel de ingerință 

contravine Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție, cu excepția cazului 

în care îndeplinește condițiile paragrafului 3 din această dispoziție, id est dacă 

este „prevăzută de lege”, urmărește unul sau mai multe scopuri legitime și 

este „necesară” , „într-o societate democratică”, pentru atingerea acestui sau 

acestor scopuri. 

22. Curtea amintește de la bun început că preeminența dreptului, unul 

dintre principiile fundamentale ale oricărei societăți democratice, reprezintă 

un concept inerent tuturor Articolelor din Convenție (a se vedea, printre multe 

altele, Lekić v. Slovenia [MC], nr. 36480/07, § 94 in fine, 11 decembrie 2018). 

23. De asemenea, Curtea face trimitere la jurisprudența sa consecventă cu 

privire la interpretarea expresiei „prevăzută de lege” și la exigențele calitative 

de accesibilitate și previzibilitate, pe care legislația națională trebuie să le 

respecte (a se vedea, în contextul Articolului 2 din Protocolul nr. 4, Olivieira 

v. Țările de Jos, nr. 33129/96, §§ 47 și 52, CEDO 2002-IV, și De Tommaso 

v. Italia [MC], nr. 43395/09, §§ 106-109, 23 februarie 2017). În special, 

Curtea reiterează că o normă este „previzibilă” atunci când oferă o anumită 

garanție împotriva ingerințelor arbitrare ale puterii publice. O lege care 

conferă putere discreționară trebuie să determine domeniul său de aplicare, 

deși detaliile standardelor și ale procedurilor care trebuie respectate nu trebuie 

incluse în legislația însăși (Khlyustov v. Rusia, nr. 28975/05, § 70, 11 iulie 

2013, și De Tommaso, pre-citată, § 109). Pentru a fi compatibilă cu 

preeminența dreptului și pentru a proteja împotriva arbitrariului, legea 

aplicabilă trebuie să ofere garanții procedurale minime, proporționale cu 

importanța normei respective (a se vedea, e.g., în baza Articolului 10 din 

Convenție, Sanoma Uitgevers B.V. v. Țările de Jos [MC], nr. 38224/03, §§ 

82 și 88, 14 septembrie 2010, și, cu privire la Articolul 1 din Protocolul nr. 1, 
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Vistiņš și Perepjolkins v. Letonia [MC], nr. 71243/01, §§ 96 și 97 in fine, 

25 octombrie 2012). 

24. Curtea a avut deja ocazia să afirme că ingerința executivului în 

drepturile garantate de Articolul 2 din Protocolul nr. 4 trebuie să fie supusă 

unui control efectiv care ar trebui să fie în mod normal asigurat, cel puțin în 

ultimă instanță, de către puterea judecătorească, deoarece aceasta oferă cele 

mai eficiente garanții de independență, imparțialitate și proces echitabil 

(Sissanis v. România, nr. 23468/02, § 70, 25 ianuarie 2007, și Sarkizov și alții 

v. Bulgaria, nr. 37981/06 și 3 alții, § 69, 17 aprilie 2012). Acest control 

trebuie să se refere atât la legalitatea (Mursaliyev și alții v. Azerbaidjan, nr. 

66650/13 și altele 10, § 34, 13 decembrie 2018), cât și la proporționalitatea 

măsurii contestate (a se vedea, e.g., Riener v. Bulgaria, nr. 46343/99, § 126, 

23 mai 2006, Gochev v. Bulgaria, nr. 34383/03, § 50 in fine, 26 noiembrie 

2009, și Popoviciu v. România, nr. 52942/09, §§ 92-93, 1 martie 2016; și a se 

compara, în baza prevederilor Articolului 8 din Convenție, cu Heino 

v. Finlanda, nr. 56720/09, § 45, 15 februarie 2011, și DELTA PEKÁRNY a.s. 

v. Republica Cehă, nr. 97/11, § 87, 2 octombrie 2014). În plus, autoritățile 

naționale nu pot prelungi pentru o durată mai mare măsurile care 

restricționează libertatea de circulație a unei persoane, fără a verifica în mod 

periodic dacă acestea sunt justificate (a se vedea, e.g., Riener, pre-citată, § 

124, și Kerimli, pre-citată, § 56). 

25. În prezenta cauză, Curtea notează că autoritățile și-au bazat măsura 

contestată pe prevederile articolului 8 lit. g) din Legea nr. 269 (paragraful 16 

supra), care le-a permis să refuze eliberarea unui pașaport în situația unei 

datorii neachitate, stabilită printr-o hotărâre judecătorească. Ea constată că nu 

există nicio divergență între părți cu privire la condiția de accesibilitate a 

acestui temei juridic. 

26. Cu referire la caracterul previzibil al legislației naționale și 

compatibilitatea acesteia cu preeminența dreptului, Curtea constată că 

dispoziția menționată anterior a fost redactată într-un mod concis și foarte 

general. Într-adevăr, aceasta nu specifică nici procedura care trebuia să fie 

urmată de către autoritatea de stare civilă, în special cu referire la subiecții 

care ar fi putut solicita sau impune interdicția de eliberare a pașaportului, nici 

dacă această autoritate ar fi dispus de o marjă de manevră cu privire la 

evaluarea necesității și durata unei astfel de măsuri. De asemenea, această 

dispoziție nu specifică în ce circumstanțe interdicția respectivă ar putea fi 

ridicată. 

27. În prezenta cauză, Curtea constată că autoritatea de stare civilă a 

refuzat să elibereze pașaportul reclamantului la cererea creditorului și după 

ce a considerat că singura condiție impusă de articolul 8 lit. g) din Legea nr. 

269 a fost îndeplinită, id est neachitarea unei datorii de către reclamant. 

Durata interdicției de eliberare a pașaportului nu a fost specificată și nu pare 

să fi fost efectuat niciun control în privința proporționalității măsurii în 

această privință. În aceste condiții, Curtea concluzionează că refuzul 
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autorității administrative la cererea reclamantului a echivalat cu o măsură 

automată, care a avut inclusiv o durată nedeterminată. În acest sens, Curtea 

reiterează că o interdicție automată de călătorie este contrară obligațiilor care 

revin autorităților în sensul Articolului 2 din Protocolul nr. 4 (Riener, pre-

citată, § 128). 

28. Cu toate acestea, Curtea trebuie să examineze dacă, în circumstanțele 

particulare ale prezentei cauze, a existat un control judiciar efectiv al 

legalității și al proporționalității măsurii contestate. Un astfel de control era 

cu atât mai necesar, cu cât această măsură a fost adoptată după aproximativ 

doisprezece ani de la pronunțarea unei hotărâri prin care reclamantul a fost 

obligat să achite o datorie, în absența oricăror proceduri de executare aflate 

în gestiunea unui executor judecătoresc. În plus, Curtea Constituțională a 

solicitat în mod expres o verificare a proporționalității oricărei restricții a 

dreptului la libera circulație (paragraful 17 supra), a cărei decizie 

corespunzătoare a fost pronunțată în momentul în care prezenta cauză se afla 

pe rolul Curții Supreme de Justiție. 

29. Cu privire la acest aspect, Curtea relevă că instanțele naționale s-au 

limitat la simpla validare a măsurii contestate, ca fiind conformă prevederilor 

articolului 8 lit. g) din Legea nr. 269, însă nu au examinat în niciun fel 

problema dacă refuzarea eliberării pașaportului corespundea dispozițiilor 

referitoare la executarea hotărârilor judecătorești, în special celor care 

stabileau termenul de trei ani pentru prezentarea titlului executoriu spre 

executare (paragraful 15 supra). Curtea reține că, la cererea creditorului, o 

procedură de executare a fost intentată de către executorul judecătoresc 

(paragraful 11 supra). Totuși, ea observă că acest fapt a avut loc, într-adevăr, 

după refuzul autorității de a reînnoi pașaportul reclamantului și că aspectul 

compatibilității acestei măsuri cu prevederile Codului de executare a rămas 

nesoluționat, cel puțin cu referire la perioada anterioară intentării procedurii 

de executare. De asemenea, Curtea notează că reclamantul a invocat un 

argument cu privire la nerespectarea de către creditor a termenului de 

prescripție pentru solicitarea executării și că informațiile de care dispune nu 

indică existența unui obstacol legal care ar fi împiedicat instanțele naționale 

să examineze acest motiv (a se compara cu Kerimli, pre-citată, § 52). 

30. Cu toate acestea, Curtea constată că instanțele naționale nu au analizat 

situația individuală a reclamantului și problema proporționalității ingerinței 

(a se vedea reiterarea elementelor care trebuie luate în considerare în cauza 

Riener, pre-citată, §§ 122-26, și Khlyustov, pre-citată, § 91). 

31. Cu referire la obligația autorităților de a revizui în mod regulat măsura 

care restricționa libertatea de circulație a reclamantului, Curtea constată că, 

aparent, acesta din urmă a fost supus măsurii respective timp de câțiva ani. 

Curtea reține că, după confirmarea de către instanțele naționale a refuzului 

inițial al autorităților cu privire la eliberarea pașaportului, justificarea 

interdicției de călătorie nu a fost revizuită niciodată. Acest lucru se datorează 
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faptului că legislația națională nu oferea o astfel de posibilitate (a se compara 

cu Gochev, pre-citată, § 55 și Kerimli, pre-citată, § 56). 

32. În lumina celor expuse mai sus, Curtea constată că reclamantul a fost 

supus unei măsuri cu caracter automat, fără limitarea duratei acesteia și în 

absența unui control eficient și periodic (a se compara cu Sarkizov și alții, 

pre-citată, § 67). Aceste elemente sunt suficiente pentru a concluziona că 

legislația națională, în modul în care a fost aplicată în prezenta cauză, nu a 

oferit reclamantului posibilitatea de a beneficia de garanții procedurale 

suficiente pentru a preveni riscul abuzului de putere din partea autorităților și 

că acesta a fost lipsit de protecția necesară împotriva arbitrariului, care i-a 

fost conferită de principiul preeminenței dreptului într-o societate 

democratică. 

33. Din aceste motive, Curtea consideră că ingerința în dreptul 

reclamantului la libertatea de circulație nu a fost „prevăzută de lege”. Această 

constatare face inutilă examinarea respectării celorlalte cerințe prevăzute la 

Articolul 2 din Protocolul nr. 4 la Convenție. 

35. Prin urmare, a avut loc o încălcare a acestei prevederi. 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

34. Articolul 41 din Convenție prevede următoarele: 

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

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

consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă pârții lezate, dacă este cazul, o satisfacție 

echitabilă.”. » 

A. Prejudiciul 

35. Reclamantul a pretins 10000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

pe care consideră că l-a suferit. 

36. Guvernul a susținut că suma solicitată era excesivă.  

37. Curtea consideră că reclamantul trebuie să fi suferit un anumit 

prejudiciu în urma încălcării constatate mai sus. Pronunțându-se în echitate, 

Curtea îi acordă reclamantului 3000 de euro pentru prejudiciul moral, plus 

orice taxă care ar putea fi percepută la această sumă. 

B. Dobânzi de întârziere 

38. 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. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea admisibilă; 

2. Hotărăște că a avut loc o încălcare Articolului 2 din Protocolul nr. 4 la 

Convenție; 

3. Hotărăște 

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

luni de la data devenirii definitive a hotărârii în conformitate cu 

Articolul 44 § 2 din Convenție, suma de 3000 de euro (trei mii de euro) 

pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi percepută la 

această sumă, care trebuie convertită în lei moldovenești la rata 

aplicabilă la data transferului, 

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 către 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 franceză și notificată în scris la 8 decembrie 2020, în 

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

Stanley Naismith Jon Fridrik Kjølbro 

 Grefier Președinte 


