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În cauza Svernei v. Republica Moldova, 

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

Comitet format din: 

 Egidijus Kūris, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Branko Lubarda, judecători, 

         și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 42787/19) versus Republica Moldova, depusă la Curte de către 

un cetățean moldovean, dl Igor Svernei („reclamantul”), în conformitate cu 

Articolul  34  din  Convenția  pentru  apărarea  drepturilor omului  și  a  

libertăților fundamentale („Convenția”), la 2 august 2019, 

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

plângerea în baza Articolului 8 din Convenție și de a declara restul cererii 

inadmisibil, 

observațiile părților, 

Deliberând la 21 septembrie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cererea se referă la pretinsa nerespectare a drepturilor de vizită ale 

reclamantului. Ea ridică întrebări în baza Articolului 8 din Convenție. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1972 și locuiește în Chișinău. El este 

reprezentat de către dl I. Gargaun, avocat. 

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

4. Reclamantul este tatăl unui băiat născut în luna aprilie 2014. Atunci 

când copilul avea puțin peste două luni, mama a părăsit domiciliul conjugal 

împreună cu el și s-a mutat la părinții săi în Orhei. 

5. La o dată nespecificată, reclamantul a informat Direcția asistență socială 

și protecție a familiei din Orhei („DASPF”) că mama copilului și familia ei îi 

refuzau orice contact cu fiul său. 

6. La 26 ianuarie 2015 DASPF a stabilit un program de vizite. Ea a 

autorizat reclamantul să-și vadă fiul în prezența mamei o dată pe săptămână. 

7. Ulterior, reclamantul s-a plâns în fața mai multor autorități publice cu 

privire la eșecul mamei de a respecta programul stabilit. Polițiștii au constatat, 

de mai mult de zece ori, că ea îi încălcase dreptul reclamantului de a comunica 

cu copilul. Prin urmare, la 26 noiembrie 2018 Judecătoria Orhei a sancționat 

mama cu o amendă în valoare de 300 de lei moldovenești (aproximativ 15 

euro). 
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8. Între timp, la 25 septembrie 2015 reclamantul a inițiat o acțiune 

împotriva mamei copilului și a DASPF, inter alia, pentru a o obliga pe prima 

să nu obstrucționeze contactul cu fiul său, iar pe ultima să răspundă la cererea 

lui de modificare a programului de vizite. El s-a plâns în mod expres de 

nerespectarea drepturilor sale de vizită. 

9. Prin hotărârea sa din 13 noiembrie 2017, Judecătoria Orhei a admis 

acțiunea parțial. După ce a constatat că mama crea obstacole reclamantului 

de a-și exercita drepturile părintești, instanța a obligat-o să nu creeze niciun 

fel de impedimente pentru contactul dintre reclamant și fiul său. De 

asemenea, ea a obligat DASPF să examineze cererea reclamantului de 

modificare a programului de vizite. 

10. În rezultatul depunerii apelurilor de către pârâți, la 13 septembrie 2018 

Curtea de Apel Chișinău a casat hotărârea menționată supra în partea 

referitoare la obligația impusă mamei copilului. Instanța a considerat că 

dreptul de a menține o legătură cu copilul putea fi limitat, în special pentru a 

proteja interesele copilului, precum și integritatea sa fizică și psihică, și că o 

instanță nu putea obliga în mod absolut un părinte să nu împiedice contactul 

copilului cu celălalt părinte. 

11. Examinând recursul reclamantului, printr-o decizie definitivă din 6 

februarie 2019, Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de 

apel. 

12. Printr-o decizie din 20 iulie 2020, DASPF a modificat programul de 

vizite stabilit prin decizia sa din 26 ianuarie 2015. Ea i-a recomandat ca 

reclamantul să-și petreacă fiecare al doilea week-end cu fiul său, după o 

perioadă de adaptare de două luni, în care vizitele trebuiau să aibă loc în 

prezența mamei. De asemenea, ea le-a mai recomandat ambilor părinți să 

consulte un psiholog de specialitate pentru a rezolva conflictele dintre ei. 

13. În cadrul altei proceduri, printr-o hotărâre din 21 mai 2018, Judecătoria 

Chișinău a lăsat copilul în custodia mamei, inter alia, din cauza 

comportamentului agresiv din trecut al reclamantului. Printr-o decizie din 27 

octombrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a menținut această hotărâre. Ea a 

reținut, printre altele, că obstacolele create de către mamă în exercitarea de 

către reclamant a dreptului său de vizită erau consecința directă a 

comportamentului agresiv al celui din urmă, comportamentul respectiv fiind 

confirmat prin diverse probe. Ea a precizat că dreptul reclamantului de a-și 

vedea fiul nu era neapărat limitat, fiind necesară doar schimbarea 

comportamentului reclamantul pentru a stabili o relație armonioasă cu 

copilul. La 26 mai 2021 Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia 

instanței de apel. 
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ÎN DREPT 

I. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 DIN CONVENȚIE 

3.   Reclamantul susține că autoritățile nici nu au adoptat, nici nu au pus în 

aplicare măsuri adecvate pentru a-i permite să mențină legătura cu fiul său. 

El invocă Articolul 8 din Convenție, care prevede următoarele: 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a 

domiciliului său și a corespondenței sale. 

2.  Nu  este  admis amestecul unei  autorități  publice  în  exercitarea  acestui drept 

decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege și constituie, într-o societate  

democratică, o măsură necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protecția  

sănătății, a moralei, a drepturilor și a libertăților altora.” 

A. Admisibilitatea 

4.  Guvernul invocă neepuizarea remediilor interne. El susține că 

reclamantul ar fi trebuit să solicite în mod expres instanțelor de judecată să 

oblige mama copilului să respecte programul de vizite. El oferă două exemple 

din practica judiciară, în care o astfel de cerere a fost formulată și în care 

părintele care avea copilul în custodie fusese obligat de către judecători să 

respecte programul. Guvernul susține că respectiva omisiune a reclamantului 

a lipsit autoritățile de posibilitatea de a adopta măsuri, inclusiv sancțiuni 

împotriva mamei, care ar fi putut asigura respectarea programului de vizite. 

16. Reclamantul insistă asupra inoportunității unei asemenea cereri în 

circumstanțele prezentei cauze. 

17. Curtea consideră că, din moment ce judecătorii naționali au apreciat în 

prezenta cauză că nu puteau impune mamei copilului obligația absolută de a 

nu împiedica contactele dintre reclamant și fiul său (paragraful 10 supra), ea 

nu poate concluziona că o altă acțiune cu scopul expres de a obliga mama să 

respecte programul de vizite ar fi avut șanse rezonabile de succes. Chiar și 

presupunând că ar fi fost cazul, ea reține că Guvernul nu a precizat ce măsuri, 

în afară de sancționarea mamei, puteau fi adoptate în baza unei eventuale 

decizii prin care aceasta din urmă era obligată să respecte graficul vizitelor. 

Pe de o parte, Curtea reține că, chiar și în absența unei astfel de decizii, mama 

copilului a fost deja amendată pentru nerespectarea drepturilor de vizită ale 

reclamantului (paragraful 7 supra). Pe de altă parte, ea amintește că 

dispunerea de către instanțe a unor măsuri automatizate și stereotipate 

precum, e.g., obligația de a asigura respectarea dreptului de vizită al unui 

reclamant, nu ar putea fi considerată ca fiind în conformitate cu obligațiile 

care rezultă din Articolul 8 din Convenție (Giorgioni v. Italia, nr. 43299/12, 

§ 75, 15 septembrie 2016). În aceste circumstanțe, Curtea consideră că 

Guvernul nu a demonstrat că acțiunea sugerată în prezenta cauză constituie 

un remediu efectiv capabil să garanteze realizarea deplină a dreptului 
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reclamantului de a-și vizita copilul. Prin urmare, ea respinge obiecția 

invocată. 

18. În plus, constatând că această plângere nu este în mod vădit nefondată 

sau inadmisibilă din oricare alt motiv menționat la Articolul 35 din 

Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

B. În fond 

5.  Reclamantul susține că autoritățile au rămas inerte în fața obstacolelor 

pe care le-a întâlnit în exercitarea dreptului său de vizită. El susține că acestea 

au tolerat și au facilitat ruperea legăturii parentale cu fiul său. El accentuează 

că reprezentantul serviciilor sociale s-a deplasat o singură dată la domiciliul 

mamei copilului pentru a participa la vizita parentală. De asemenea, el se 

plânge de tardivitatea, în viziunea sa, excesivă care a fost admisă de serviciile 

sociale la executarea deciziei judecătorești cu privire la elaborarea unui nou 

program de vizite. 

20. Guvernul susține că autoritățile naționale nu au rămas pasive, dar că 

eforturile lor au eșuat din cauza conflictelor dintre reclamant și fosta sa soție. 

21. Curtea va examina prezenta plângere în lumina principiilor stabilite, 

e.g., în cauzele Giorgioni (pre-citată, §§ 62-64) și Endrizzi v. Italia (nr. 

71660/14, §§ 46-51, 23 martie 2017). 

22. În prezenta cauză, pentru început, ea reține că nu este contestat faptul 

că legătura dintre reclamant și copilul său se încadrează în noțiunea de viață 

de familie, în sensul Articolului 8 din Convenție. De asemenea, ea notează că 

serviciile sociale au stabilit condițiile pentru dreptul de vizită al reclamantului 

și că părțile sunt de acord că ultimul nu a avut decât foarte rar posibilitatea de 

a-și exercita acest drept, în special din cauza relațiilor foarte tensionate cu 

fosta sa soție. De asemenea, Curtea nu a putut ignora concluzia judecătorilor 

naționali, potrivit căreia aceste tensiuni au fost provocate în mod direct de 

comportamentul agresiv al reclamantului (a se vedea paragraful 13 supra) și 

constată că materialele dosarului nu-i permit să afirme că această concluzie 

este arbitrară sau în mod vădit irațională. 

23. În acest sens, ea amintește că Articolul 8 din Convenție nu poate 

autoriza un părinte să ia măsuri care ar dăuna sănătății și dezvoltării copilului 

(Endrizzi, pre-citată, § 51 in fine). Cu toate acestea, ea reiterează că numai 

circumstanțe absolut excepționale pot conduce la ruperea legăturii familiale 

și că trebuie făcut totul pentru a menține relațiile personale și, după caz, la un 

moment oportun, pentru a „reconstitui” familia (Jansen v. Norvegia, nr. 

2822/16, § 93, 6 septembrie 2018, și cauzele citate acolo). De asemenea, 

Curtea observă că instanțele naționale, care sunt, în principiu, mai bine 

plasate pentru a efectua o astfel de apreciere, au considerat că reclamantul 

încă avea dreptul de a se întâlni cu fiul său, cu condiția schimbării 

comportamentului său (paragraful 13 supra). De asemenea, din informațiile 

de care dispune, ea observă că nu rezultă că în prezenta cauză s-ar fi pus 
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problema lipsirii reclamantului de drepturile sale părintești sau că mama 

copilului ar fi contestat programul de vizite stabilit de serviciile sociale.  

6.  În asemenea circumstanțe, îi revine Curții să constate dacă autoritățile 

Statului, în scopul facilitării vizitelor, au întreprins toate măsurile necesare, 

care le-ar putea fi cerute în mod rezonabil, pentru a menține legătura dintre 

reclamant și fiul său. 

25. În prezenta cauză, Curtea consideră că măsurile adoptate de autoritățile 

moldovenești au fost insuficiente. Desigur, ultimele s-au confruntat cu o 

situație foarte dificilă, dar acest lucru nu le scutea de obligația lor de a pune 

în aplicare toate mijloacele susceptibile de a permite menținerea legăturii de 

familie (Giorgioni, pre-citată, § 74). În particular, Curtea reține că instanțele 

judecătorești, fiind informate de către reclamant cu privire la dificultățile 

întâmpinate, nu au întreprins din propria lor inițiativă  nicio măsură adecvată 

pentru a crea condițiile necesare pentru realizarea deplină a dreptului său de 

vizită în viitor. Ea este de opinia că judecătorii ar fi putut lua în considerare 

o mai mare implicare a serviciilor sociale sau solicitarea asistenței 

pedopsihiatrilor sau a psihologilor, pentru a facilita contactele între 

persoanele respective (a se compara cu Macready v. Republica Cehă, nr. 

4824/06 și 15512/08, § 66, 22 aprilie 2010). De asemenea, posibilitatea 

organizării unor întâlniri într-un mediu protejat, în prezența reprezentanților 

serviciilor sociale, putea fi luată în considerare. Curtea reiterează în acest sens 

că fiecare Stat contractant trebuie să fie dotat cu un cadru legal adecvat și 

suficient pentru a asigura respectarea obligațiilor pozitive care îi revin în baza 

Articolului 8 din Convenție (ibidem). De asemenea, ea amintește că existența 

unei căi de mediere civilă în sistemul judiciar național este dezirabilă, pentru 

a facilita cooperarea dintre toate părțile în litigiu (M.K. v. Grecia, nr. 

51312/16, § 78 in fine, 1 februarie 2018 și cauzele citate acolo). 

26. În final, Curtea observă că singura măsură dispusă de instanțele 

naționale, constând în obligarea serviciilor sociale de a răspunde la cererea 

reclamantului cu privire la modificarea programului de vizite, a fost pusă în 

aplicare cu o tardivitate considerabilă (paragraful 12 supra). 

27. În lumina celor menționate supra, Curtea consideră că, în prezenta 

cauză, autoritățile naționale nu au acționat cu diligența excepțională necesară 

în astfel de cauze și că ele nu și-au respectat obligațiile pozitive în baza 

Articolului 8 din Convenție (a se compara cu Pisică v. Republica Moldova, 

nr. 23641/17, § 80, 29 octombrie 2019). Prin urmare, ea constată că dreptul 

reclamantului la respectarea vieții sale de familie nu a fost protejat în mod 

efectiv. 

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

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

7.  Conform prevederilor Articolului 41 din Convenție: 
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„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau a Protocoalelor sale 

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

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

o satisfacție echitabilă.” 

8.  Reclamantul solicită 57000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral pe 

care pretinde că l-ar fi suferit. 

31.  Guvernul susține că această sumă este excesivă. 

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

prejudiciu în urma încălcării constatate supra. Pronunțându-se în echitate, ea 

îi acordă 4500 de euro pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi 

percepută în raport cu această sumă. 

33.  Reclamantul nu solicită nicio despăgubire pentru costuri și cheltuieli. 

Prin urmare, Curtea consideră că nu este necesar să îi acorde vreo sumă în 

acest sens. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară plângerea în baza Articolului 8 din Convenție 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, suma de 4500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută în raport cu această sumă, pentru prejudiciul 

moral, care urmează să fie convertită în lei moldovenești conform ratei 

de schimb aplicabile la data transferului, 

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

hotărârii, va fi achitată o dobândă adițională la suma 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 franceză și notificată în scris la 19 octombrie 2021, în  

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

 

Hasan Bakırcı                                                                Egidijus Kūris 

      Grefier adjunct                                                                  Președinte 


