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În cauza Dronic v. Republic Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Branko Lubarda, Președinte, 

 Jovan Ilievski, 

 Diana Sârcu, judecători, 

și Dorothee von Arnim, Grefier adjunct al Secției, 

Deliberând în camera de consiliu la 18 octombrie 2022,  

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1. La baza prezentei cauze se află cererea (nr. 28650/05) versus Republica 

Moldova, depusă la Curte la 27 iulie 2005 în baza Articolului 34 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

(„Convenția”), de către un cetățean moldovean, dl Constantin Dronic 

(„reclamantul”).  

2. Printr-o hotărâre din 16 februarie 2021 („hotărârea principală”), Curtea 

a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr. 1 la Convenție, din cauza neexecutării a două hotărâri 

definitive pronunțate în favoarea reclamantului în anii 1999 și, respectiv, 

2002, care obligau autoritățile statului să restituie reclamantului un imobil și 

să evacueze locatarii din imobilul respectiv (Dronic v. Republica Moldova 

[comitet], nr. 28650/05, 16 februarie 2021). Conform Protocolului nr. 14, 

cererea a fost repartizată unui Comitet. 

3.  În baza Articolului 41 din Convenție, reclamantul a solicitat o 

satisfacție echitabilă în sumă de 276.300 de euro (EUR) pentru prejudiciul 

material pe care consideră că l-a suportat. Potrivit reclamantului, această 

sumă include valoarea imobilului litigios (casa și terenul aferent), inclusiv 

dobânda de întârziere. Reclamantul a solicitat și despăgubiri pentru 

prejudiciul moral. 

 4. În hotărârea principală, Curtea a acordat reclamantului 3.600 EUR  

pentru prejudiciul moral. Totodată, ea a considerat că problema aplicării 

Articolului 41 din Convenție în partea acordării prejudiciului material nu era 

pregătită pentru soluționare și a rezervat-o pentru o procedură separată. Prin 

urmare, Curtea a invitat Guvernul și reclamantul să îi prezinte în scris, în 

termen de trei luni, observațiile lor cu privire la subiectul menționat și, în 

special, să o informeze despre orice acord la care ar putea ajunge (ibidem, § 

32 și punctul 4 din dispozitiv). 

5.  Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații. 
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ÎN DREPT 

I. OBIECȚIA PRELIMINARĂ A GUVERNULUI 

6.  Guvernul a susținut că observațiile reclamantului nu au fost redactate 

în una din limbile oficiale ale Curții, în modul prevăzut de Articolul 34 § 1 

din Regulamentul Curții („Regulamentul”). Guvernul a menționat că în dosar 

nu era indicat că reclamantul fusese autorizat să utilizeze limba rusă în 

procedurile scrise în fața Curții. În consecință, el a invitat Curtea să nu ia în 

considerare pretențiile reclamantului cu privire la prejudiciul material. 

7. Curtea notează că, în conformitate cu Articolul 34 § 3 din Regulament, 

Președintele Secției a autorizat reclamantul să folosească limba rusă în 

procedurile scrise din fața sa. Rezultă că argumentele Guvernului cu privire 

la acest aspect trebuie respinse (a se vedea, de exemplu, mutatis mutandis, 

Öner Aktaş v. Turcia, nr. 59860/10, § 29, 29 octombrie 2013, și Aymelek v. 

Turcia [comitet], nr. 15069/05, § 26, 30 ianuarie 2018). 

II. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

8.  Conform Articolului 41 din Convenție, 

„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.” 

A. Prejudiciul material 

9.  Accentuând faptul că hotărârile pronunțate în favoarea sa nu au fost 

executate, reclamantul pretinde 35.000 de euro (EUR) pentru casa și terenul 

care urmau să-i fie restituite de către autorități în baza acestor hotărâri. 

Reclamantul declară că nu a avut posibilitatea să efectueze o evaluare exactă 

a bunului litigios, deoarece nu ar fi avut acces la acesta. El a estimat valoarea 

bunului în baza unor oferte echivalente publicate pe un site web specializat 

în publicitatea online.  

10.  În plus, reclamantul pretinde 122.500 EUR pentru venitul ratat pe care 

l-ar fi suferit. Această sumă ar reprezenta plata chiriei pe care consideră că ar 

fi primit-o în cazul în care ar fi dat în locațiune bunul litigios pe toată perioada 

de neexecutare a respectivelor hotărâri definitive. El a estimat această sumă 

în baza ofertelor comerciale disponibile pe internet. 

11. În final și alternativ la cea de-a doua pretenție, reclamantul solicită 

138.413,64 EUR pentru dobânda de întârziere calculată până la data 

prezentării observațiilor sale în fața Curții. El a prezentat un tabel detaliat cu 

privire la calculul dobânzii de întârziere.  
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12.  Guvernul a susținut că suma de 35.000 EUR, care ar constitui valoarea 

estimată de către reclamant a bunului litigios, este speculativă. El a prezentat 

o scrisoare a unei agenții imobiliare, care indica faptul că valoarea clădirii 

respective în perioada 2002-2003, atunci când, potrivit Guvernului, trebuiau 

să fie executate hotărârile favorabile reclamantului, era de 8.000 EUR. El a 

susținut că hotărârile respective nu mai puteau fi executate, deoarece 

proprietatea reclamantului a fost deja privatizată de către alte persoane fizice. 

Guvernul afirmă că în prezenta cauză trebuie luată în considerare valoarea 

bunului litigios în anul 2002, i.e. de 8.000 EUR. El a acceptat că reclamantul 

putea solicita dobânda de întârziere pentru plata tardivă a acestei sume. 

Potrivit propriilor sale calcule detaliate ale dobânzii respective, aceasta 

constituia 27.806,53 EUR pentru perioada 2002-2021. 

13. În orice caz, Guvernul a susținut că pretențiile reclamantului privind 

prejudiciul material sunt nefondate și eronate. 

14. Curtea reiterează jurisprudența sa, potrivit căreia o hotărâre prin care 

se constată o încălcare impune Statului reclamat obligația legală de a pune 

capăt încălcării și de a repara consecințele acesteia, pentru a restabili, pe cât 

este posibil, situația anterioară. În cazul în care natura încălcării permite 

restitutio in integrum, Statul este obligat să asigure acest lucru, Curtea 

neavând nici competența, nici posibilitatea practică de a o face ea însăși. 

Dacă, pe de altă parte, dreptul intern nu permite sau permite doar parțial 

înlăturarea consecințelor încălcării, Articolul 41 din Convenție 

împuternicește Curtea să acorde părții vătămate, dacă este cazul, 

despăgubirile pe care le consideră necesare (Molla Sali v. Grecia (satisfacție 

echitabilă) [MC], nr. 20452/14, § 32, 18 iunie 2020). De asemenea, Curtea 

reiterează că scopul sumelor acordate cu titlu de satisfacție echitabilă este 

exclusiv de a repara prejudiciile suferite de către partea vătămată, în măsura 

în care ele constituie o consecință a încălcării care nu poate fi remediată în 

niciun caz (Ilgar Mammadov v. Azerbaidjan (acțiune în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor) [MC], nr. 15172/13, § 156, 29 mai 2019). 

15.  În prezenta cauză, Curtea notează că părțile au căzut de acord că 

hotărârile pronunțate în favoarea reclamantului nu mai pot fi executate. Prin 

urmare, ea constată că restitutio in integrum nu este posibil în prezenta cauză 

și că dreptul intern nu permite înlăturarea integrală a consecințelor 

încălcărilor constatate în hotărârea principală.   

16. În aceste circumstanțe, Curtea consideră că reclamantul a suferit în 

mod cert un prejudiciu material ca urmare a încălcării drepturilor sale 

garantate de Convenție și că trebuie să i se acorde despăgubiri în acest sens. În 

plus, ea notează că acest fapt este susținut de către ambele părți. Totuși, 

Guvernul nu este de acord, în special, cu valoarea bunului litigios și suma 

dobânzii de întârziere. Cu privire la aceste aspecte, este de competența Curții 

să facă propria apreciere în baza informațiilor de care dispune. 

17.  Pe de o parte, Curtea reține că, în cazul în care nu ar fi existat un 

comportament ilicit din partea autorităților, care nu au executat deciziile 
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definitive pronunțate de către instanțe, reclamantul ar fi deținut în prezent 

proprietatea asupra bunul litigios. Din acest motiv, ea consideră că trebuie 

avută în vedere valoare de piață curentă a bunului (a se compara cu Prodan 

v. Moldova, nr. 49806/99, § 76, CEDO 2004-III (extrase), și Guiso-Gallisay 

v. Italia (satisfacție echitabilă) [MC], nr. 58858/00, §§ 90-101, 22 decembrie 

2009). În lipsa altor argumente, ea reține valoarea indicată de către reclamant, 

i.e. 35.000 EUR. 

18.  Cu referire la venitul ratat, Curtea constată că nu există suficiente 

probe în dosar care să susțină această pretenție. Prin urmare, ea o respinge. 

19.  În privința dobânzii de întârziere, ea consideră că calculul oferit de 

către Guvern oferă o bază adecvată. În același timp, ea observă că respectivele 

calcule prezentate de către Guvern nu includ perioada de neexecutare 1999-

2002, care trebuia să fie, de asemenea, luată în considerare. În aceste condiții 

și în baza propriei sale aprecieri, Curtea acordă reclamantului 30.000 EUR 

pentru dobânda de întârziere. 

20.  Ținând cont de argumentele de mai sus și de probele prezentate de 

către părți, Curtea acordă reclamantului suma globală de 65.000 EUR pentru 

prejudiciul material, plus orice taxă care poate fi percepută la această sumă. 

B. Costuri și cheltuieli 

21.  Reclamantul nu a prezentat nicio pretenție pentru costurile și 

cheltuielile pe care le-ar fi suportat în urma pronunțării hotărârii principale. 

Prin urmare, Curtea consideră că nu există niciun motiv pentru a-i acorda vreo 

sumă în acest sens. 

C. Dobânda de întârziere 

22.   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. 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Declară 

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

luni, 65.000 EUR (șaizeci și cinci mii de euro) plus orice taxă care 

poate fi percepută la această sumă, pentru prejudiciul material, care 

trebuie convertită în moneda Statului reclamat la rata aplicabilă la data 

transferului; 

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

hotărârii, urmează a fi achitată o dobândă adiţională la sumele de mai 

sus, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal 
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practicată de către Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul 

acestei perioade şi majorată cu trei puncte procentuale; 

2. Respinge restul pretenției reclamantului pentru satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba franceză și comunicată în scris la 22 noiembrie 2022, 

în baza Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții.  

  

 Dorothee von Arnim Branko Lubarda  

 Grefier adjunct Președinte 


