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În cauza Crețoi v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Carlo Ranzoni, Președinte, 

 Valeriu Grițco, 

 Marko Bošnjak, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 49960/19) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 19 

august 2019 în conformitate cu Articolul 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean moldovean, dl Laurenţiu-Cristian Creţoi („reclamantul”); 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”); 

decizia Guvernului român de a nu se prevala de dreptul său de a interveni 

în procedură, în baza Articolului 36 § 1 din Convenție; 

observațiile părților, 

Deliberând în secret la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cauza se referă la un presupus incident de răpire internațională de copii 

și, în special, la pretinsul eșec al autorităților naționale de a se pronunța cu 

privire la cererea de înapoiere a fiicei reclamantului. 

ÎN FAPT 

2.  Reclamantul s-a născut în anul 1979 și locuiește în București. El a fost 

reprezentat de către dna T. Iovu, avocată în Chișinău. 

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

I. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

4.  În august 2013 reclamantul s-a căsătorit cu o cetățeană moldoveană și 

română. Soții aveau reședința obișnuită în București, România. În rezultatul 

căsătoriei, la 20 februarie 2015 s-a născut un copil, în privința căruia soții 

exercitau în comun dreptul de custodie. 

5.  La 29 iulie 2015, fiind însoțit de soția și fiica sa, reclamantul a plecat 

în vacanță în Republica Moldova. La 11 septembrie 2015 mama copilului l-a 

informat pe reclamant că refuza să se întoarcă împreună cu fiica lor în 

România. 
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II. PROCESUL CIVIL DE ÎNAPOIERE A COPILULUI 

6.  La o dată nespecificată, reclamantul a depus o cerere la Ministerul 

Justiției al României, în vederea obținerii înapoierii imediate a fiicei sale în 

România. În cererea sa, reclamantul a indicat că mama copilului reținea în 

mod abuziv fiica lor în Republica Moldova. 

7.  La 8 decembrie 2015 Ministerul Justiției al României a transmis 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova 

(„Ministerul Republicii Moldova”) cererea reclamantului privind înapoierea 

imediată a copilului, în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga 

din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de 

copii („Convenția de la Haga”). 

8.  La 16 decembrie 2015 Ministerul Republicii Moldova, în calitate de 

autoritate centrală responsabilă pentru punerea în aplicare a Convenției de la 

Haga, a notificat autoritatea tutelară din Chișinău. La 6 mai 2016 cea din urmă 

a emis un aviz, concluzionând că era în interesul superior al copilului să 

rămână împreună cu mama sa. 

9.  Între timp, la 21 martie 2016 Ministerul Republicii Moldova a informat 

Ministerul Justiției al României că returnarea copilului în România nu era 

posibilă. Invocând Articolul 13 litera (b) din Convenția de la Haga, acesta a 

indicat că copilul continua să depindă de laptele matern și că separarea de 

mama sa era împotriva intereselor sale superioare. 

10. La 28 martie 2017 Ministerul Republicii Moldova a introdus o acțiune 

în instanță în vederea obținerii unei hotărâri judecătorești cu privire la 

înapoierea copilului. Printre argumentele sale, el a menționat că în momentul 

notificării Ministerului Justiției al României de către reclamant, dreptul de 

custodie era exercitat în comun de către ambii părinți și că mama copilului 

încălcase acest drept. În final, Ministerul Republicii Moldova a adăugat că 

nici el, nici autoritățile locale de tutelă nu erau competente să examineze 

cererile de înapoiere a copiilor. 

11. La 18 decembrie 2017 Judecătoria Chișinău a refuzat să dispună 

înapoierea copilului. Invocând prevederile Convenției de la Haga, în special 

Articolele 3, 12, 13, 20, instanța de fond a notat că cererea fusese introdusă 

de către autoritatea competentă din Moldova după mai mult de un an și șase 

luni de la refuzul mamei de a se întoarce în România și că copilul reușise deja 

să se integreze în noul său mediu, locuind împreună cu mama sa la domiciliul 

bunicilor săi de mai bine de doi ani. Instanța a constatat că România nu putea 

fi considerat statul în care copilul avea reședința sa obișnuită, având în vedere 

vârsta sa foarte fragedă în momentul în care părăsise țara. În final, ținând cont 

de faptul că copilul avea mai puțin de trei ani, instanța a considerat că o 

eventuală separare de mama sa, în grija căreia se afla din momentul sosirii în 

Republica Moldova, era de natură să-i genereze copilului stres. 

12.  Reclamantul a depus o cerere de apel împotriva hotărârii respective. 

El a menționat, inter alia, că motivul referitor la integrarea în noul mediu nu 
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îi putea fi atribuit lui, în măsura în care el depusese suficiente eforturi pentru 

a-și exercita drepturile și obligațiile sale părintești. 

13.  La 14 iunie 2018 Curtea de Apel Chișinău a respins cererea de apel a 

reclamantului, ca fiind nefondată. 

14.  În urma depunerii unei cereri de recurs de către reclamant, printr-o 

decizie definitivă din 27 martie 2019, Curtea Supremă de Justiție a menținut 

decizia Curții de Apel din 14 iunie 2018. 

III. PROCEDURA DE DIVORȚ ȘI DE ACORDARE A CUSTODIEI ÎN 

PRIVINȚA COPILULULUI 

15.  Între timp, în luna februarie 2016 mama copilului a introdus o acțiune 

de divorț în fața instanțelor din Republica Moldova. De asemenea, ea a 

solicitat să-i fie acordată custodia copilului.  

16. La 15 august 2017 reclamantul a depus o cerere de suspendare a 

procedurii respective până la soluționarea acțiunii privind înapoierea 

copilului, în conformitate cu Articolul 16 din Convenția de la Haga. La 16 

august 2017 Judecătoria Chișinău a respins cererea respectivă. 

17. Printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție din 24 

octombrie 2018, căsătoria a fost desfăcută și dreptul de custodie în raport cu 

copilul a fost atribuit mamei. 

DREPTUL INTERNAȚIONAL RELEVANT 

18. Prevederile relevante prezentei cauze din Convenția de la Haga, la care 

Republica Moldova este parte contractantă (data intrării în vigoare: 1 iulie 

1998), au fost expuse în hotărârea X v. Letonia ([MC], nr. 27853/09, § 34, 

CEDO 2013). 

ÎN DREPT 

I. CU PRIVIRE LA PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 8 

DIN CONVENȚIE 

19. Invocând încălcarea Articolului 8 din Convenție, reclamantul a 

susținut că i s-ar fi încălcat dreptul său la respectarea vieții de familie. El a 

pretins că, fiind notificate prin cererea de înapoiere imediată a fiicei sale, 

autoritățile moldovenești nu ar fi întreprins măsuri necesare și suficiente 

pentru punerea eficientă în aplicare a prevederilor Convenției de la Haga. 

Invocând Articolul 6 din Convenție, el s-a plâns, de asemenea, de durata 

excesivă a procedurii interne de înapoiere a copilului. 

20. Fiind responsabilă de încadrarea juridică a circumstanțelor cauzei, 

Curtea consideră oportună examinarea plângerilor reclamantului numai prin 

prisma Articolului 8 din Convenție (Phostira Efthymiou și Ribeiro Fernandes 
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v. Portugalia, nr. 66775/11, §30, 5 februarie 2015, și M.V. v. Polonia, 

nr. 16202/14, § 57, 1 aprilie 2021). 

Articolul 8 din Convenție prevede, în partea sa relevantă: 

„1.  Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale (...) de familie (...).” 

A. Admisibilitatea 

21. Guvernul a invocat neepuizarea căilor de recurs interne, susținând că 

reclamantul ar fi trebuit să introducă în fața instanțelor moldovenești o 

acțiune civilă pentru a obține recunoașterea hotărârilor judecătorești 

pronunțate de către instanțele din România cu privire la dreptul de vizită în 

raport cu copilul său. În mod alternativ, Guvernul a invocat că reclamantul ar 

fi trebuit să solicite autorităților moldovenești stabilirea unui program de 

vizite. Guvernul a susținut că această omisiune din partea reclamantului 

privase autoritățile naționale de posibilitatea de a remedia presupusa încălcare 

a Convenției. 

22. Reclamantul a indicat că plângerea sa în prezenta cauză nu se referea 

la drepturile de vizită, ci la nereturnarea fiicei sale reținute de către mamă. El 

a reiterat că în prezenta cauză el invocase aplicarea necorespunzătoare de 

către instanțele naționale moldovenești a prevederilor Convenției de la Haga 

și nerespectarea de către autoritățile moldovenești a obligațiilor care le 

reveneau în baza Articolului 8 din Convenție. 

23. Curtea observă că în prezenta cauză procedura privind înapoierea 

copilului a fost finalizată prin decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție 

din 27 martie 2019 (a se vedea paragraful 14 supra). În măsura în care 

reclamantul s-a plâns de încălcarea dreptului său la respectarea vieții sale de 

familie, în special din cauza deficiențelor procedurii respective, Curtea 

consideră că reclamantul a îndeplinit condiția epuizării căilor de recurs 

interne. Prin urmare, Curtea respinge obiecția invocată. 

24. Constatând că cererea nu este în mod vădit nefondată sau inadmisibilă 

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

admisibilă. 

B. Fondul 

25. Reclamantul a invocat că, fiind solicitate să se pronunțe cu privire la 

cererea de înapoiere a fiicei sale, autoritățile moldovenești nu ar fi acționat cu 

diligența și celeritatea necesară, încălcând prevederile Convenției de la Haga 

și ale Articolului 8 din Convenție. În special, reclamantul s-a plâns de 

tardivitatea, excesivă în opinia sa, cu care autoritatea responsabilă de punerea 

în aplicare a Convenției de la Haga notificase instanțele judiciare cu privire 

la cererea de înapoiere a copilului. El a subliniat, de asemenea, că durata 

procedurii judiciare cu privire la înapoierea copilului avusese un impact 

negativ asupra relației tată-copil, dată fiind vârsta fragedă a celui din urmă. 
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În opinia reclamantului, omisiunile cumulative ale autorităților moldovenești 

de a pune în aplicare prevederile Convenției de la Haga au determinat 

încălcarea Articolului 8 din Convenție. 

26. Guvernul a indicat că nu avusese loc o ingerință în dreptul 

reclamantului garantat de Articolul 8 din Convenție, în sensul în care 

instanțele naționale nu constataseră că respingerea cererii de înapoiere a 

copilului ar fi fost ilicită. În plus, Guvernul a considerat că autoritățile 

naționale întreprinseseră toate măsurile necesare și suficiente pentru punerea 

eficientă în aplicare a prevederilor Convenției de la Haga. În cele din urmă, 

Guvernul a considerat că nu existase nicio întârziere în procedura respectivă. 

27. Principiile referitoare la legătura dintre Convenție și Convenția de la 

Haga, limitele examinării de către Curte a cererilor de nereturnare a copilului, 

interesul superior al copilului și obligațiile procedurale ale Statelor în această 

privință au fost expuse în hotărârea X v. Letonia (pre-citată, §§ 93-108), 

precum și într-o serie de alte hotărâri (a se vedea, printre altele, Monory v. 

România și Ungaria, nr. 71099/01, §§ 72 și 73, 5 aprilie 2005; Iosub Caras 

v. România, nr. 7198/04, §§ 34 și 38, 27 iulie 2006; Adžić v. Croația, nr. 

22643/14, §§ 93-95, 12 martie 2015; și M.V., pre-citată, § 74). 

28. Curtea constată, în mod preliminar, că este incontestabil faptul că în 

prezenta cauză legătura dintre reclamant și copilul său se referă la domeniul 

vieții de familie în sensul Articolului 8 din Convenție. 

29. Ulterior, Curtea subliniază că acțiunea de înapoiere a copilului a fost 

introdusă de către Ministerul Republicii Moldova la 28 martie 2017, după mai 

mult de un an și trei luni de la data recepționării cererii de înapoiere 

(paragraful 7 supra). Constatând o inacțiune completă, în special între 8 

decembrie 2015 și 28 martie 2017, Curtea consideră că autoritățile naționale 

nu au acționat cu diligența necesară (a se compara cu Vilenchik v. Ucraina, 

nr. 21267/14, § 55 in fine, 3 octombrie 2017). Scrisoarea Ministerului 

Republicii Moldova din 21 martie 2016 adresată Ministerului Justiției al 

României, prin care a fost considerată imposibilitatea returnării copilului în 

România, nu influențează această apreciere a Curții, în măsura în care, 

înaintând în fața instanțelor naționale o cerere cu privire la returnarea 

copilului, însuși Ministerul Republicii Moldova s-a poziționat ca neavând 

competența să soluționeze cauza (a se vedea paragraful 10 supra). 

30. În continuare, Curtea notează că instanțele naționale sesizate în 

prezenta cauză au adoptat o decizie definitivă abia peste doi ani de la data 

introducerii cererii (a se vedea paragrafele 10 și 14 supra). Cu toate că 

termenul de șase săptămâni prevăzut la Articolul 11 § 2 din Convenția de la 

Haga nu este obligatoriu (Iosub Caras, pre-citată, § 38), în opinia Curții, 

depășirea acestei perioade cu mai mult de un an, zece luni și două săptămâni 

nu poate fi considerată, în circumstanțele prezentei cauze, ca fiind 

compatibilă cu obligația pozitivă de a acționa în mod prompt în contextul unei 

proceduri de înapoiere a copilului (Adžić, pre-citată, § 97). Guvernul nu a 

oferit nicio explicație relevantă pentru a justifica o astfel de întârziere 
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substanțială. În prezenta cauză, perioada în care instanțele naționale au 

adoptat o decizie definitivă nu a corespuns caracterului urgent al situației 

(Iosub Caras, pre-citată, § 39). 

31. În astfel de cauze, orice întârziere de procedură implică riscul ca 

trecerea timpului să determine soluționarea de facto a cauzei, anterior 

dezbaterilor judecătorești (Adžić, pre-citată, § 93). Prin urmare, în opinia 

Curții, durata procedurii în prezenta cauză a fost decisivă pentru soluția 

adoptată și relațiile ulterioare dintre tată și copilul său. 

32. În lumina acestor considerente și a duratei globale de aproximativ trei 

ani și trei luni a procedurii, fără a aduce atingere marjei de apreciere a Statului 

reclamat în acest sens, Curtea concluzionează că autoritățile naționale nu au 

acționat cu diligența excepțională necesară în cauzele cu privire la relația 

dintre părinte și copilul său, și nu și-au îndeplinit obligațiile sale pozitive în 

baza Articolului 8 din Convenție (ibidem). 

33. În consecință, a existat o încălcare a Articolului 8 din Convenție. 

34. În final, Curtea notează că, deoarece copilul a pierdut contactul cu tatăl 

său la o vârstă puțin mai mare de șase luni și a locuit cu mama sa în Republica 

Moldova timp de mai mult de șase ani, prezenta hotărâre nu trebuie în niciun 

caz interpretată în sensul că ar sugera ca Statul reclamat să întreprindă măsuri 

pentru a dispune înapoierea copilului în România (M.V., pre-citată, § 82). 

II.  PRIVIND APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

35. Articolul 41 din Convenție stabilește: 

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

şi dacă dreptul intern al Înaltei Părţi Contractante nu permite decât o înlăturare 

incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, 

o satisfacție echitabilă.” 

36. Reclamantul a solicitat 10.000 de euro (EUR) pentru prejudiciul moral 

pe care pretinde că l-a suportat. 

37. El a solicitat, de asemenea, 2.210 euro (EUR) pentru costurile și 

cheltuielile suportate la nivel național și în fața Curții. El a prezentat copii ale 

facturilor de plată, precum și o fișă de pontaj detaliată a serviciilor prestate 

de către reprezentantul său în fața Curții în această cauză.  

38.  Guvernul a contestat cuantumul acestor sume. 

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

prejudiciu din cauza încălcării constatate supra. Pronunțându-se în echitate, 

ea îi acordă 4.500 EUR pentru prejudiciul moral, plus orice taxă care poate fi 

percepută la această sumă. 

40.  În privința pretențiilor referitoare la costuri și cheltuieli, având în 

vedere documentele aflate în posesia sa, Curtea consideră rezonabil să acorde 

reclamantului întreaga sumă solicitată, plus orice taxă care poate fi percepută 

la această sumă. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară cererea 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, următoarele sume care trebuie convertite în moneda Statului 

reclamat la rata aplicabilă la data transferului: 

i. 4.500 EUR (patru mii cinci sute de euro), plus orice taxă care poate 

fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul moral; 

ii. 2.210 EUR (două mii două sute zece euro), plus orice taxă care 

poate fi percepută reclamantului la această sumă, pentru costuri și 

cheltuieli; 

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

hotărârii, va fi achitată o dobândă 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 pretenției reclamantului cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 14 decembrie 2021, în 

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

  {semnătura p_2} 

 Hasan Bakırcı Carlo Ranzoni  

 Grefier adjunct Președinte 

 


