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În Cauza Osadcii și alții v. Republica Moldova,  

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

compus din:  

    Arnfinn Bårdsen, Președinte,  

    Valeriu Grițco,  

    Peeter Roosma, judecători,  

și Hasan Bakırcı, Grefier adjunct al Secției, 

    Examinând cererile (n. 51662/12, 7689/13 și 67076/13) versus Republica Moldova 

depuse de trei cetățeni moldoveni, dnii Cornel Osadcii, Ion Bodarev și Marian Cucoș 

(„reclamanții”), care au sesizat Curtea în baza Articolului 34 din Convenția pentru 

Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale („Convenția”), la datele 

indicate în tabelul anexat, 

    Ținând cont de faptul că cererea a fost comunicată Guvernului Republicii Moldova 

la 1 septembrie 2015, 

    Observațiile părților, 

    Deliberând la 16 iunie 2020 în camera de consiliu, 

    Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată:  

 
INTRODUCERE 

  

Cererile depuse în baza Articolului 6 § 1 din Convenție și Articolului 1 din 

Protocolul  n.1 la Convenție, se referă la executarea tardivă a deciziilor definitive 

emise în favoarea reclamanților prin care autoritățile locale au fost obligate să le 

atribuie acestora locuințe sociale. 

 
ÎN FAPT 

 
   1. Informațiile ce vizează reclamanții și reprezentanții acestora sunt expuse în anexă. 

   2. Guvernul Republicii Moldova a fost reprezentat de către agenții săi. 

   3. La momentul faptelor, reclamanții erau angajați ai Ministerului Afacerilor interne. 

Aceștia au inițiat acțiuni în justiție împotriva autorităților locale a municipiului 

Chișinău cu scopul de a-i obliga să le ofere locuințe. Reclamanții au invocat 

dispozițiile Legii cu privire la poliție. Instanțele naționale, prin decizii definitive, au 

admis acțiunile acestora și au obligat Consiliul municipal Chișinău să le atribuie în 

locațiune locuințe pentru uz permanent, conform legislației în vigoare.  

   4. Ca urmare a neexecutării acestor decizii, reclamanții au depus acțiuni civile 

împotriva Statului pentru despăgubirea prejudiciilor suportate, în baza dispozițiilor 

legii n. 87. Instanțele naționale, prin decizii definitive, au admis parțial acțiunile, 

constatând încălcarea drepturilor lor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și 

Articolului 1 din Protocolul  n.1 oferindu-le  compensații. Ulterior, deciziile instanțelor 

de judecată pronunțate în favoarea reclamanților au fost executate. 

   5. Lista reclamanților și detaliile pertinente cererilor lor figurează în anexă. 

 
DREPT INTERN PERTINENT 

 
   6. Dispozițiile pertinente noului remediu intern introdus în baza dispozițiilor legii nr. 

87 sunt rezumate în hotărârea Botezatu v. Republica Moldova n. 17899/08, § 12, 14 

aprilie 2015, și Cristea v. Republica Moldova, no 35098/12, § 21, 12 februarie 2019. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2251662/12%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%227689/13%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2267076/13%22]}


 

   7. Dispozițiile pertinente cu privire la înregistrarea contractelor de locațiune, în 

vigoare la momentul faptelor, sunt rezumate în hotărârea Botezatu, citat mai sus, § 13. 

 
 
ÎN DREPT 

 

I.CONEXAREA CERERILOR  

 

   8. În vederea similarității subiectelor cererilor, Curtea consideră oportun de a le 

examina împreună într-o hotărâre unică. 

 

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLULUI 6 ȘI 13 A CONVENȚIEI ȘI A 

ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL N.1 A CONVENȚIEI 

 

   9. Reclamanții se plâng de execuția tardivă a deciziilor de justiție emise în favoarea 

lor, fiind on încălcare a dreptului de acces la justiție, de asemenea a dreptului acestora 

la respectul bunurilor acestora. Reclamanții invocă Articolul 6 § 1 din Convenție și 

Articolul 1 din Protocolul n.1. În cererea nr. 51662/12, reclamantul se plânge de 

asemenea de lipsa unui remediu efectiv, invocând Articolul 13 din Convenție. Pasajele 

pertinente ale acestor dispoziții sună în felul următor: 

 
Articolul 6 din Convenție 

« Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public şi în termen 

rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială (…), care va hotărî fie asupra încălcării 

drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (…). » 

 
Articolul 1 din Protocolul 1 

« Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit 

de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile 

generale ale dreptului internaţional. (…) » 

 
Articolul 13 din Convenție 

« Orice persoană, ale cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are 

dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor 

persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale.» 

 
A. Admisibilitatea 

 

   10. Guvernul consideră că reclamanții nu se mai pot pretinde « victime » în sensul 

Articolul 34 din Convenție. Guvernul indică că deciziile instanțelor de judecată 

pronunțate în favoarea reclamanților au fost executate și că instanțele naționale au 

constatat existența unei încălcări a drepturilor reclamanților, atribuindu-le compensații 

pentru prejudiciile constatate, pe care Guvernul le consideră suficiente.  

   11. Reclamanții susțin că deciziile judecătorești emise în favoarea lor au fost 

executate cu o întârziere considerabilă și că suma compensației alocate este 

considerabil mai mică decât sumele oferite de către Curte în cazuri similare. Drept 

consecință, reclamanții consideră că nu și-au pierdut calitatea de victimă. 

   12. Curtea reiterează că o decizie sau măsură favorabilă reclamantului nu este 

suficientă în principiu pentru a retrage calitatea de « victimă » și că autoritățile 

naționale au recunoscut expres și au reparat încălcarea drepturilor garantate de 

Convenție. Curtea reafirmă că întrebarea dacă reclamantul a obținut drept compensație 

a  prejudiciului cauzat o sumă corespunzătoare celei de satisfacție echitabilă prevăzută 



 

de Articolul 41 din Convenție este esențială (Cocchiarella v. Italia [MC], n 64886/01, 

§§ 71-72, CEDO 2006-V). 

   13. În prezenta cauză, Curtea estimează că obiecția preliminară expusă de Guvern 

cu privire la pierderea calității de victimă este strâns legată de fondul plângerii și 

aceasta trebuie alăturată fondului cererii (a se vedea, printre altele Botezatu 

v. Republica Moldova, n 17899/08, § 18, 14 aprilie 2015). 

   14. Constatând că această plângere nu este vădit nefondată sau inadmisibilă din alt 

motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, Curtea o declară admisibilă. 

 

B. În fond  

 
   15. Reclamanții susțin că eșecul autorităților de a asigura executarea întru-un termen 

rezonabil a deciziilor definitive emise în favoarea acestora reprezintă o încălcare a 

drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul n.1. 

Chiar dacă instanțele naționale au recunoscut această încălcare, acestea nu au oferit 

reclamanților o compensație suficientă. 

   16. Guvernul se opune observațiilor reclamanților, susținând că cuantumul 

compensațiilor nu trebuie contestat de Curte, întrucât judecătorul național a decis 

echitabil și că acesta dispune de o marjă de apreciere în materie de satisfacție 

echitabilă. 

   17. Curtea constată că deciziile judecătorești emise în favoarea reclamanților au fost 

executate întru-un termen de la 66 de luni până la 72 de luni. Curtea notează, de 

asemenea, că instanțele naționale au constatat încălcarea drepturilor reclamanților prin 

executarea într-un termen nerezonabil a deciziilor judecătorești și a acordat anumite 

compensații (a se vedea anexa). 

   18. Întrebarea care se pune este dacă compensațiile obținute de reclamanți au fost de 

natura să asigure repararea prejudiciul suferit. Pentru a evalua cuantumul 

compensațiilor oferite de către instanțele naționale, Curtea examinează în baza 

elementelor de care le dispune,  ce le-ar fi oferit în aceeași situație (Scordino v. Italia 

(no 1) [MC], n. 36813/97, § 211, CEDO 2006-V). Curtea constată că cuantumurile 

oferite reclamanților sunt în mod vădit inferioare celor pe care Curtea le oferă în 

cazurile similare versus  Republica Moldova (a se vedea printre altele Botezatu, citat 

mai sus, § 42, Mizernaia v. Moldova, n 31790/03, § 32, 25 septembrie 2007, Prodan 

v. Moldova, n. 49806/99, § 82, CEDO 2004-III (extracte). 

   19. Curtea constată de asemenea că în cererea nr. 51662/12, instanțele naționale au 

respins cererea reclamantului de a obține rambursarea sumelor plătite pentru chiria 

locuinței în perioada neexecutării deciziei definitive a instanței de judecată, din motiv 

că contractele de chirie nu au fost înregistrate în mod corespunzător la organul fiscal 

(a se vedea anexa). Totuși, Curtea remarcă că conform dreptului intern în vigoare la 

momentul faptelor (paragraful 7 mai sus), înregistrarea fiscală nu era obligatorie pentru 

contractele de locațiune cu o durată mai mică de 3 ani, ceea ce e caracteristic cazului 

respectiv. Curtea a constatat deja că în cazul în care instanțele naționale resping fără 

un motiv rezonabil pretențiile privind prejudiciile materiale, aceast lucru poate fi 

incompatibil cu jurisprudența sa în materie de neexecutare a deciziilor judecătorești 

(Botezatu, citat mai sus, § 28).  

   20. Aceste elemente sunt suficiente pentru a conchide că reclamanții nu au obținut o 

compensație suficientă la nivel național și că aceștia își mențin calitatea de « victimă 

» în sensul Articolului 34 din Convenție. Respectiv, trebuie respinsă obiecția 

preliminară a Guvernului. 
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   21. Curtea reafirmă că o autoritate a statului nu poate invoca absența resurselor și 

locuințelor de substituție pentru a explica neexecutarea unei decizii (a se vedea printre 

multe alte, Prodan, citat mai sus, § 53, și Cristea v. Republica Moldova, n 35098/12, 

§ 46, 12 februarie 2019). Curtea reamintește poziția sa, exprimată în repetate rânduri 

că neexecutarea integrală, întru-un termen rezonabil, a unei decizii judecătorești emise 

în favoarea reclamanților constituie o încălcare a « dreptului la un proces echitabil » 

garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție și a dreptului de a dispune liber de bunuri 

garantat de Articolul 1 din Protocolul n.1 la Convenție (Prodan, citat mai sus, §§ 56 

et 62). 

22. În lumina circumstanțelor acestei cauze, Curtea nu vede nici un motiv de a 

ajunge la o concluzie diferită decât cea prezentă. Curtea estimează că a avut loc 

încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și Articolului 1 din Protocolul n.1 din 

motivul omiterii de către autoritățile naționale de a executa, întru-un termen rezonabil, 

deciziile emise în favoarea reclamanților.  

23. În cererea nr. 51662/12, reclamantul se plânge, de asemenea, de lipsa unui 

remediu efectiv. 

24. Din motive similare celor care au determinat Curtea să considere că acțiunea 

depusă de reclamant nu i-a oferit o despăgubire suficientă (paragrafele 17-20 mai sus), 

Curtea consideră că a avut loc încălcarea Articolului 13 din Convenție coroborat cu 

Articolul 6 § 1 din Convenție și Articolul 1 din Protocolul nr.1 la Convenție. 

 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

 

   25. 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. Prejudicii 
 

1. Cererea nr. 51662/12 

 
   26. Reclamantul solicită 252 518 lei moldovenești (MDL), echivalentul a 12917 de 

euro (EUR) (conform ratei de schimb valutar valabile la 3 decembrie 2018) pentru 

repararea pretinsului prejudiciu material ce corespunde chiriilor achitate pentru 

locuință în perioada neexecutării deciziei. Reclamantul a prezentat actele justificative, 

contractele de locațiune și chitanțele care confirmă achitarea chiriei. Acesta solicită de 

asemenea 4 000 EUR pentru repararea pretinsului prejudiciului moral cauzat. 

   27. Guvernul contestă aceste sume. 

   28. Curtea constată că decizia definitivă emisă în favoarea reclamantului a fost 

executată într-un termen de 72 luni și că în timpul acestei perioade, reclamantul a fost 

nevoit să închirieze o locuință pentru el și familia sa. Nimic în acest dosar nu denotă 

caracterul fictiv al actelor justificative prezentate. Ținând cont de documentele aflate 

în posesia sa, Curtea îi acordă reclamantului suma de 12 900 EUR pentru repararea 

prejudiciului material. 

   29. Ce ține de repararea prejudiciului moral, Curtea notează că reclamantului i-a fost 

reparat parțial acest prejudiciu de către instanțele naționale prin atribuirea unei sume 

de 1 077 EUR. Considerând jurisprudența Curții în această materie (a se vedea, spre 

exemplu, Scordino, citat mai sus, §§ 268-271, și Cristea, citat mai sus, §§ 58-60), 

Curtea atribuie reclamantului suma de 550 EUR pentru repararea prejudiciului moral.  
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2. Cererea nr. 7689/13 

 

   30. Reclamantul nu solicită repararea prejudiciului moral ci doar repararea 

prejudiciului moral, în sumă de 6 000 EUR. 

   31. Guvernul contestă această sumă. 

   32. Curtea decide atribuirea sumei de 1 500 EUR reclamantului pentru repararea 

prejudiciului moral. 

 

3. Cererea 67076/13 

 
   33. Reclamantul solicită 2 892 EUR care, potrivit lui, reprezintă suma chiriei plătite 

pentru locuința sa în perioada 6 martie 2009 – 18 august 2014. Reclamantul solicită, 

de asemenea, 5 568 EUR ce corespunde penalității întârzierii calculate de către 

executorul judecătoresc. Reclamantul solicită de asemenea 20 000 EUR pentru 

repararea pretinsului prejudiciu moral cauzat. 

   34. Guvernul contestă aceste sume. 

   35. Ce ține de prejudiciul material, Curtea constată că reclamantul a fost deja 

despăgubit la nivel național pentru chiria plătită în perioada martie 2009 – iunie 2012 

(a se vedea anexa). Pentru perioada ulterioară lunii iunie 2012, reclamantul nu a 

prezentat nici un act justificativ. Ce ține de solicitarea sumei de 5 568 EUR, Curtea nu 

a stabilit nici o legătură de cauzalitate între solicitarea reclamantului și încălcarea 

constatată. Din acest motiv, Curtea respinge cererea reclamantului pentru repararea 

pretinsului prejudiciului material. În schimb, Curtea atribuie reclamantului suma de 1 

300 EUR pentru prejudiciului moral.      

 

B. Costuri și cheltuieli 

 
   36. Reclamantul cererii n. 51662/12 solicită 3 000 MDL (aproximativ 150 EUR 

conform ratei de schimb valabile la data depunerii cererii) pentru costuri și cheltuieli. 

Ținând cont de documentele aflate în posesia sa și de jurisprudența sa, Curtea 

consideră că este rezonabil să-i acorde reclamantului suma de 50 EUR. 

   37. Reclamantul cererii n. 7689/13 solicită 1 000 EUR pentru costuri și cheltuieli. 

Ținând cont de documentele aflate în posesia sa, Curtea îi acordă 100 EUR.  

   38. Reclamantul cererii n. 67076/13 solicită 500 EUR și 2 217 MDL (aproximativ 

100 EUR conform ratei de schimb valabile la data depunerii cererii) pentru costuri și 

cheltuieli. Ținând cont de documentele aflate în posesia sa, Curtea îi acordă 100 EUR. 

   39. Curtea consideră că penalitățile vor fi calculate în raport cu rata dobânzii 

facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe 

parcursul acestei perioade și majorată cu trei puncte procentuale. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

 

1. Decide conexarea cererilor ; 

 

2. Decide conexarea la fondul plângerii a obiecției preliminare cu privire la 

pierderea calității de victimă și o respinge ; 

 

3. Declară plângerile admisibile ; 
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4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr.1 în cazul tuturor reclamanților ; 

 

5. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție în ceea ce 

ține de plângerea n. 51662/12 ; 

 
6. Hotărăște: 

 

a) că Statul reclamat trebuie să achite reclamanților, în decurs de trei luni, 

următoarele sume, care urmează să fie convertite în moneda națională a 

Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la data efectuării transferului; 

b) că, la expirarea celor trei luni menționate mai sus 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 Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și 

majorată cu trei puncte procentuale ; 

7. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 7 iulie 2020, în conformitate cu 

Articolul 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 

    Hasan Bakırcı                                                                     Arnfinn Bårdsen 

Grefier adjunct al Secției                                                                Președinte 
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ANEXĂ 

 

 

N Numărul și 

data 

introducerii 

cererii 

Reclamant 

Data nașterii 

Locul nașterii 

Naționalitate 

Reprezentat 

de către 

a. Data deciziei 

definitive 

b. Data executării 

c. Durata întârzierii 

a. Acțiune în baza legii nr. 87 

b. Sumele percepute  

Articole invocate  Sumele acordate de 

Curte 

1 51662/12 

17/07/2012 
Cornel OSADCII 
29/03/1978 

Chişinău 

Moldovean 

 

Lilian 

OSOIAN 

26/11/2009 

30/11/2015 

72 luni 

 

 

a. Prima acțiune în baza legii nr. 87 – 

decizia definită a Curții de apel din 19/06/2012 

b. Prejudiciul material – respins din 

motivul absenței actelor justificative 

Prejudiciul moral – 5 000 MDL (317 

EUR la momentul faptelor) 

Costuri și cheltuieli – 5 140 MDL (326 

EUR) 

 

a. A doua acțiune în baza Legii nr. 87 

– decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție 

din 24/10/2018. 

b. Prejudiciul material (rambursarea 

chiriilor pentru locuință) - respins din motiv 

că contractele de chirie nu erau înregistrate în 

mod conform la organul fiscal 

Prejudiciul moral – 15 000 MDL (760 

EUR la momentul faptelor) 

Costuri și cheltuieli – 3 600 MDL (182 

EUR) 

Prejudiciul moral total – 1 077 EUR 

Costuri și cheltuieli totale - 508 EUR 

Articolul 6 și 13 din 

Convenție și Articolul 1 

din Protocolul n.1 

12 500 EUR  pentru 

prejudiciul material 

 

550 EUR pentru 

prejudiciul moral 

 

50 EUR pentru 

costuri și cheltuieli 

2 7689/13 

26/12/2012 
Ion BODAREV 
11/12/1981 

Speia 

Moldovean 

 

Andrei 

DONICĂ 

29/10//2008 

19/08/2014 

70 luni 

 

a. Decizia definită a Curții de apel din 

25/09/2012 

b. Prejudiciul material 

(contravaloarea apartamentului) – respins 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

protocolul n.1 în esență 

1 500 EUR pentru 

prejudiciul moral 

 

100 EUR pentru 

costuri și cheltuieli 
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din motiv că decizia definitivă nu prevedea 

dreptul de a obține o locuință în proprietate. 

Prejudiciul moral – 1 000 MDL (62 EUR 

la momentul faptelor) 

Costuri și cheltuieli – 1 500 MDL (90 

EUR) 

 

3 67076/13 

11/10/2013 
Marian CUCOŞ 
18/07/1975 

Chişinău 

Moldovean 

 

Anatolie 

BÎZGU 

18/02/2009 

13/08/2014 

66 luni 

 

a. Decizia definită a Curții supreme de 

Justiție din 25/04/2013 Prejudiciul material 

(rambursarea sumei chiriei pentru locuință) 
– 40 000 MDL ( 2 489 EUR la momentul 

faptelor) 

Prejudiciul moral – 5 000 MDL (311 EUR 

la momentul faptelor) 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

protocolul n.1 

1 300 EUR pentru 

prejudiciul moral 

 

100 EUR pentru 

costuri și cheltuieli 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2267076/13%22]}

