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În cauza Munteanu v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Aleš Pejchal, Președinte, 

 Branko Lubarda, 

 Pauliine Koskelo, judecători, 

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere: 

cererea (nr. 522/13) versus Republica Moldova, depusă la Curte la 29 

noiembrie 2012 în baza Articolului 34 din Convenția pentru apărarea 

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

cetățean al Republicii Moldova, dl Petru Munteanu, născut în anul 1950 și 

domiciliat în Chișinău („reclamantul”); 

decizia de a comunica cererea Guvernului Republicii Moldova 

(„Guvernul”), reprezentat de către Agentul său, dl M. Gurin, iar ulterior de 

către Agentul său ad-interim, dna R. Revencu; 

observațiile părților; 

Deliberând în camera de consiliu la 23 noiembrie 2021, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

OBIECTUL CAUZEI 

1.  Cauza se referă la neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive. 

2.  La 12 noiembrie 2003 reclamantul a obținut o hotărâre judecătorească 

definitivă care obliga o companie privată să-i plătească 30.207,87 dolari 

SUA. Hotărârea rămâne a fi neexecutată până în prezent. 

3. Reclamantul a inițiat o acțiune împotriva Ministerului Finanțelor în 

baza Legii nr. 87, solicitând despăgubiri pentru neexecutare. La 12 martie 

2014, printr-o decizie definitivă, Curtea Supremă de Justiție a recunoscut 

încălcarea drepturilor reclamantului în urma executării tardive, într-o 

perioadă de opt ani, a hotărârii. Instanțele au acordat reclamantului 20.000 

de lei moldovenești (MDL) (echivalentul a 1.061,94 de euro (EUR)) pentru 

prejudiciul moral și au respins pretențiile sale privind acordarea 

prejudiciului material, ca fiind nefondate. 

APRECIEREA CURȚII 

I. DISJUNGEREA CERERII 

4.  Având în vedere plângerile similare privind executarea tardivă a 

hotărârilor definitive, în anul 2015 Curtea a decis să conexeze această cerere 

cu altele șaizeci (a se vedea Ialtexgal Aurica S.A. și alții v. Republica 

Moldova (dec.), nr. 16000/10 și alte 60 de cereri, § 10, 1 septembrie 2015) 

și a declarat cererile parțial inadmisibile. 
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5. În prezent, Curtea consideră că este necesară disjungerea acestei cereri 

de celelalte șaizeci și examinarea ei în mod separat. 

II. PRESUPUSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 DIN CONVENȚIE 

ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA CONVENȚIE 

6.  Curtea constată că această plângere nu este în mod vădit nefondată, în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție, sau inadmisibilă din oricare alte 

motive. Prin urmare, ea trebuie declarată admisibilă. 

7.  Principiile generale privind neexecutarea hotărârilor judecătorești 

definitive împotriva debitorilor privați au fost rezumate în cauza Cebotari și 

alții v. Moldova (nr. 37763/04 și 4 altele, §§ 39-40, 27 ianuarie 2009). 

8.  Instanțele naționale au recunoscut încălcarea dreptului reclamantului 

la executarea într-un termen rezonabil a hotărârii din 12 noiembrie 2003, din 

cauza inacțiunii executorului judecătoresc. Curtea nu vede niciun motiv să 

nu fie de acord cu această constatare. Cu toate acestea, după ce au ajuns la 

concluzia respectivă, instanțele naționale nu au acordat reclamantului nicio 

despăgubire pentru prejudiciul material suferit, respingând aceste pretenții 

ca fiind nefondate și acordându-i despăgubiri pentru prejudiciul moral. 

9.  Utilizarea căii de recurs conform Legii nr. 87 nu a rezultat cu o  

despăgubire adecvată: hotărârea din 12 noiembrie 2003 rămâne a fi 

neexecutată până în prezent, iar reclamantul nu a recuperat vreodată banii 

care îi fuseseră fost acordați prin această hotărâre. 

10.  Din aceste motive, Curtea consideră că reclamantul nu și-a pierdut 

statutul său de victimă și că Guvernul nu a prezentat niciun argument de 

natură să o convingă să ajungă la o concluzie diferită în prezenta cauză. 

11.  Având în vedere jurisprudența sa în această privință, Curtea 

consideră că în prezenta cauză inactivitatea executorului judecătoresc a 

angajat răspunderea Statului pentru neexecutarea creanței judiciare de către 

o companie privată. Prin urmare, eșecul autorităților Statului de a 

întreprinde măsuri corespunzătoare pentru executarea hotărârii în favoarea 

reclamantului constituie o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

III. ALTE PLÂNGERI 

12.  De asemenea, reclamantul s-a plâns în baza Articolelor 6 și 13 din 

Convenție, despre durata și ineficiența căii de atac în baza Legii nr. 87. 

Având în vedere circumstanțele cauzei, observațiile părților și constatările 

sale menționate supra, Curtea consideră că a examinat principalele aspecte 

juridice pe care le relevă prezenta cerere. Astfel, ea consideră că celelalte 

plângeri ale reclamantului sunt admisibile, însă nu consideră necesar să se 

pronunțe separat în privința lor (a se vedea Centrul de Resurse Juridice în 
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numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 156, 

CEDO 2014). 

APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

13.  Reclamantul a pretins 80.000 USD (echivalentul a 71.759,20 EUR) 

pentru prejudiciul material, ceea ce reprezentă creanța judiciară (30.207,87 

USD, echivalentul a 27.096,20 EUR), pe care instanțele naționale au refuzat 

să o acorde, și dobânda de întârziere (53.726 USD). Reclamantul a pretins 

1.000 EUR pentru prejudiciul moral și nu a prezentat nicio pretenție pentru 

costuri și cheltuieli. 

14.  Guvernul a susținut că pretențiile pentru prejudiciul material sunt  

nefondate. 

15.  Pronunțându-se în echitate, Curtea acordă reclamantului 45.000 

EUR pentru prejudiciul material, plus orice taxă care poate fi percepută 

reclamantului. 

16.  Ținând cont de suma primită deja de către reclamant la nivel național 

și de sumele acordate de către Curte în cauze similare, Curtea acordă în mod 

integral pretențiile reclamantului cu privire la prejudiciul moral (Botezatu v. 

Republica Moldova, pre-citată, §§ 38-41). 

17.  Curtea consideră oportun ca rata dobânzii de întârziere să fie stabilită 

conform ratei dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată de către 

Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Disjunge cererea de celelalte cereri la care a fost conexată; 

2. Declară cererea admisibilă; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

4. Hotărăște că nu este necesară examinarea celorlalte plângeri; 

5. Hotărăște  

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

trei luni, următoarele sume, care urmează a fi convertite în lei 

moldovenești la rata aplicabilă la data transferului: 

(i) 45.000 EUR (patruzeci și cinci de mii de euro), plus orice taxă 

care poate fi percepută, pentru prejudiciul material; 

(ii) 1.000 EUR (una mie de euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, pentru prejudiciul moral; 
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(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; 

6. Respinge restul pretenției reclamantului cu privire la satisfacția 

echitabilă. 

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

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

  

 Hasan Bakırcı Aleš Pejchal 

 Grefier adjunct Președinte 


