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În cauza Marian v. Republica Moldova, 

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

Comitet compus din: 

 Arnfinn Bårdsen, președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Peeter Roosma, judecători, 

      și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al Secției, 

Având în vedere:  

cererile (nr. 40909/12, 41376/12, 62536/13, 65461/13, 36123/14 și 

9711/15) versus Republica Moldova depuse la Curte în conformitate cu 

Articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților 

fundamentale („Convenția”), de către șase cetățeni moldoveni 

(„reclamanții”), la datele indicate în tabelul prezentat în anexă, 

decizia de a comunica cererile Guvernului Republicii Moldova la 1 

septembrie 2015, 

Deliberând la 7 iulie 2020 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

INTRODUCERE 

1.  Cererile se referă, sub aspectul Articolului 6 § 1 din Convenție și al 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, la neexecutarea hotărârilor 

judecătorești emise în favoarea reclamanților cu privire la obligarea 

autorităților locale de a asigura cu locuințe sociale.  

ÎN FAPT 

2.  Informațiile cu privire la reclamanți și reprezentanții acestora sunt 

indicate în anexă. 

3.  Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat de către 

agenții săi.  

4.  Reclamanții au acționat autoritățile locale din Chișinău în judecată cu 

scopul de a le obliga să-i asigure cu locuințe. Ei au invocat dispoziții din 

Codul cu privire la locuințe și Legea cu privire la poliție. Prin hotărâri 

definitive, instanțele naționale le-au admis acțiunile și au obligat Consiliul 

Municipal Chișinău să le ofere în locațiune locuințe în folosință permanentă, 

conform legislației în vigoare.  

5.  În urma neexecutării hotărârilor respective, reclamanții au inițiat acțiuni 

împotriva Statului, în baza prevederilor Legii nr. 87. Instanțele naționale au 

admis parțial acțiunile și au constatat încălcarea drepturilor acestora garantate 

de Articolul 6 § 1 din Convenție și de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 și le-au 

acordat anumite despăgubiri.  

6.  Hotărârile judecătorești în favoarea reclamanților rămân neexecutate 

până în prezent. 
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7.  Lista reclamanților și detaliile pertinente din cererile lor sunt indicate 

în anexă. 

 

DREPT INTERN RELEVANT 

 
8.  Prevederile relevante ale unui nou remediu intern instituit prin Legea 

nr. 87 sunt rezumate în cauzele Botezatu v. Republica Moldova, nr. 17899/08, 

§ 12, 14 aprilie 2015, și Cristea v. Republica Moldova, nr. 35098/12, § 21, 12 

februarie 2019. 

ÎN DREPT 

I. CONEXAREA CERERILOR 

9.  Având în vedere similitudinea obiectului cererilor, Curtea consideră 

oportun să le examineze în comun într-o hotărâre unică.  

II. PRETINSA ÎNCĂLCARE A ARTICOLELOR 6 ȘI 13 DIN 

CONVENȚIE ȘI A ARTICOLULUI 1 DIN PROTOCOLUL NR. 1 LA 

CONVENȚIE  

10.  Reclamanții se plâng că neexecutarea în termen rezonabil a hotărârilor 

judecătorești emise în favoarea lor le încalcă dreptul de acces la justiție, 

precum și dreptul la respectarea bunurilor lor. În cauzele nr. 40909/12 și 

41376/12, reclamanții s-au plâns, de asemenea, de lipsa unui remediu efectiv 

pentru a-și valorifica drepturile ce rezultă din Articolul 6 § 1 din Convenție 

și Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Pasajele relevante ale acestor 

dispoziții prevăd următoarele: 

Articolul 6 din Convenție 

„Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale (…) în termen rezonabil, de către 

o instanță (…), care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu 

caracter civil (…)” 

 

Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

„ 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 și în 

condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. (...)” 

 

Articolul 13 din Convenție 

„Orice persoană, ale cărei drepturi și libertăți recunoscute de prezenta Convenție au 

fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanțe naționale, chiar și atunci 
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când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor 

oficiale.” 

A. Admisibilitatea 

11. Guvernul consideră că reclamanții nu se mai pot pretinde „victime” în 

sensul Articolului 34 din Convenție. Guvernul indică, cu privire la acest 

aspect, că instanțele naționale au constatat existența unei încălcări și au 

acordat reclamanților despăgubiri pe care el le consideră suficiente. 

12. Reclamanții reiterează faptul că hotărârile judecătorești emise în 

favoarea lor rămân neexecutate până în prezent și că despăgubirile acordate 

sunt cu mult inferioare sumelor acordate de către Curte în cazuri similare. 

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

13.  Curtea reamintește că o decizie sau măsură favorabilă reclamantului 

nu este suficientă, în principiu, pentru a retrage calitatea de „victimă”, decât 

în cazul în care autoritățile naționale au recunoscut, în mod expres sau în 

substanță, şi au redresat încălcarea Convenției. Curtea reiterează că întrebarea 

dacă reclamantul a obținut despăgubire pentru prejudiciul provocat acestuia 

– comparabilă cu satisfacția echitabilă prevăzută la Articolul 41 din 

Convenție – este importantă (Cocchiarella v. Italia [MC], nr. 64886/01, 

§§ 71-72, CEDO 2006-V). 

14.  În speță, Curtea notează că instanțele naționale au recunoscut în mod 

explicit încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din 

Protocolul nr.1 și le-au acordat reclamanților anumite despăgubiri (a se vedea 

anexa). În același timp, Curtea observă că hotărârile judecătorești emise în 

favoarea reclamanților rămân neexecutate până în prezent și că ei nu pot 

dispune de bunurile lor. De asemenea, Curtea constată că sumele acordate 

reclamanților sunt în mod evident inferioare celor pe care Curtea le acordă de 

obicei în cauze moldovenești similare (a se vedea printre altele Botezatu, pre-

citată, § 42, Mizernaia v. Republica Moldova, nr. 31790/03, § 32, 25 

septembrie 2007, Prodan v. Republica Moldova, nr. 49806/99, § 82, 

CEDO 2004-III (extrase)). Aceste elemente sunt suficiente pentru a 

concluziona că reclamanții își păstrează calitatea de „victimă” în sensul 

Articolului 34 din Convenție. Astfel, Curtea respinge obiecția Guvernului 

referitoare la calitatea de victima a acestora. 

15.  Ținând cont de faptul că aceste plângeri nu sunt vădit nefondate sau 

inadmisibile din alt motiv menționat la Articolul 35 din Convenție, Curtea le 

declară admisibile. 

B. În fond 

16.  Curtea notează că hotărârile judecătorești emise în favoarea 

reclamanților rămân neexecutate până în prezent, procedurile durând între 

zece și douăzeci de ani (a se vedea anexa). Curtea reafirmă că o autoritate a 

statului nu poate invoca absența resurselor și a locuințelor de substituție 
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pentru a justifica neexecutarea unei hotărârii (a se vedea, printre multe altele, 

Prodan, pre-citată, § 53, și Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ucraina, nr. 

40450/04, § 54, 15 octombrie 2009). 

17.  Curtea reamintește poziția sa, exprimată în repetate rânduri, că 

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

emise în favoarea creditorului constituie o încălcare a „dreptului la un proces 

echitabil” garantat de Articolul 6 § 1 din Convenție și a dreptului de a dispune 

liber de bunurile sale, garantat de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

(Prodan, pre-citată, §§ 56 și 62). 

18.  În lumina circumstanțelor acestei cauze, Curtea nu vede vreun motiv 

de a ajunge la o concluzie diferită în prezenta cauză. Prin urmare, Curtea 

consideră că a avut loc încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție din motivul neexecutării într-

un termen rezonabil a hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în 

favoarea reclamanților. 

19.  În cauzele nr. 40909/12 și 41376/12, reclamanții se plâng, de 

asemenea, de lipsa unui remediu efectiv. 

20.  Din aceleași motive care au determinat-o să considere că remediul 

exercitat de către reclamanți nu le-a oferit o redresare suficientă (a se vedea  

§§ 12 și 13 supra), Curtea consideră că a avut loc și încălcarea Articolului 13 

din Convenție, coroborat cu Articolul 6 § 1 din Convenție și cu Articolul 1 

din Protocolul nr. 1 (Cristea, pre-citată, § 49). 

III. APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

21.  Articolul 41 din Convenție prevede: 

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

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

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

o satisfacție echitabilă.” 

A. Prejudiciul 

1. Cererea nr. 40909/12 

22. Reclamantul solicită suma de 15 000 euro pentru repararea 

prejudiciului moral pe care consideră că l-ar fi suferit.  

23.  Guvernul contestă această sumă. 

24. Curtea constată că reclamantul a fost despăgubit parțial de instanțele 

naționale prin acordarea sumei de 870 euro. Ținând cont de jurisprudența sa 

în materie (a se vedea, e.g., Scordino v. Italia (nr. 1) [MC], nr. 36813/97, §§ 

268-270, CEDO 2006-V, și Cristea, pre-citată, §§ 58-60), Curtea îi acordă 

reclamantului suma de 750 euro pentru prejudiciul moral. 
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2. Cererea nr. 41376/12 

25.  Reclamanta solicită suma de 15 000 euro pentru repararea 

prejudiciului material, ceea ce constituie, conform unei scrisori informative 

din partea unei agenții imobiliare, prețul de piață al unui apartament. De 

asemenea, reclamanta solicită suma de 16 000 euro pentru repararea 

prejudiciului moral pe care consideră că l-ar fi suferit. 

26.  Guvernul contestă aceste sume. 

27.  Curtea constată că hotărârea definitivă din 23 aprilie 2002 emisă în 

favoarea reclamantei nu prevedea atribuirea unei locuințe în proprietate, ci 

doar în locațiune. Din acest motiv, Curtea nu vede nicio legătură de 

cauzalitate între încălcarea constatată și solicitarea sumei echivalente cu 

prețul unui apartament și, drept urmare, o respinge (Parasca v. Republica 

Moldova [Comitet], nr. 17986/09, § 33, 10 februarie 2015, și Morari și 

Spiridonov v. Republica Moldova [Comitet], nr. 4771/09 și 7170/09, § 40, 

7 iulie 2015). În schimb, Curtea îi acordă reclamantei suma de 500 euro 

pentru prejudiciul moral.  

3. Cererea nr. 62536/13 

28.  Reclamantul solicită suma de 42 164 euro pentru repararea 

prejudiciului material, ceea ce în opinia sa constituie prețul de piață al unui 

apartament. De asemenea, reclamantul solicită suma de 20 000 euro pentru 

repararea prejudiciului moral pe care consideră că l-ar fi suferit. 

29.  Guvernul contestă aceste sume. 

30.  Curtea constată că hotărârea definitivă din 19 mai 2010 emisă în 

favoarea reclamantului nu prevedea atribuirea unei locuințe în proprietate, ci 

doar în locațiune. Din acest motiv, Curtea nu vede nicio legătură de 

cauzalitate între încălcarea constatată și solicitarea sumei echivalente cu 

prețul unui apartament și, drept urmare, o respinge (a se vedea § 27 supra). 

În schimb, Curtea îi acordă reclamantului suma de 1170 euro pentru 

prejudiciul moral.  

4. Cererea nr. 65461/13 

31.  Reclamantul solicită suma de 54 448 euro pentru repararea 

prejudiciului material, ceea ce în opinia sa constituie prețul de piață al unui 

apartament. De asemenea, reclamantul solicită suma de 20 000 euro pentru 

repararea prejudiciului moral pe care consideră că l-ar fi suferit. 

32.  Guvernul contestă aceste sume. 

33.  Curtea constată că hotărârea definitivă din 20 ianuarie 2010 emisă în 

favoarea reclamantului nu prevedea atribuirea unei locuințe în proprietate, ci 

doar în locațiune. Curtea nu vede nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și solicitarea sumei echivalente cu prețul unui apartament și, drept 

urmare, o respinge. În schimb, Curtea îi acordă reclamantului suma de 1000 

euro pentru prejudiciul moral.   
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5. Cererea nr. 36123/14 

34.  Reclamantul solicită suma de 4000 euro pentru repararea prejudiciului 

moral pe care consideră că l-ar fi suferit. Această sumă este compusă din: 

2000 euro pentru perioada anilor 2009-2013 și 2000 euro pentru perioada 

anilor 2013-2016. De asemenea, reclamantul solicită o despăgubire 

suplimentară până la data adoptării hotărârii de către Curte. 

35. Guvernul contestă aceste sume. 

36. Curtea constată că reclamantul a fost despăgubit parțial la nivel 

național cu o sumă de aproape 600 euro. Ținând cont de jurisprudența sa în 

materie (a se vedea, spre exemplu, Scordino, pre-citată, §§ 268-271, și 

Cristea, pre-citată, §§ 58-60), Curtea îi acordă reclamantului suma de 1000 

euro pentru prejudiciul moral.  

6. Cererea nr. 9711/15 

37. Reclamanta solicită suma de 42 164 euro pentru repararea prejudiciului 

material, ceea ce în opinia sa constituie prețul de piață al unui apartament. De 

asemenea, ea solicită suma de 92 000 lei MDL, echivalentul a 4 157 euro 

(conform ratei de schimb din data de 1 iulie 2016) reprezentând valoarea 

locațiunii locuinței pe care aceasta a achitat-o în perioada anilor 2012-2016. 

Reclamanta solicită de asemenea suma de 20 000 euro pentru repararea 

prejudiciului moral pe care consideră că l-ar fi suferit. 

38.  Curtea constată că hotărârea definitivă din 10 decembrie 2009 emisă 

în favoarea reclamantei nu prevedea atribuirea unei locuințe în proprietate, ci 

doar în locațiune. Curtea nu vede nicio legătură de cauzalitate între încălcarea 

constatată și solicitarea sumei echivalente cu prețul unui apartament și, drept 

urmare, o respinge.  În ceea ce ține de valoarea locațiunii pe care reclamanta 

a achitat-o, Curtea notează că aceasta nu a prezentat vreo dovadă în acest 

sens. Din aceste motive, Curtea respinge solicitarea reclamantei de reparare 

a prejudiciului material. În schimb, Curtea îi acordă reclamantei suma de 

1100 euro pentru prejudiciul moral. 

B. Costuri și cheltuieli 

39.  Reclamanții solicită diferite sume pentru costurile și cheltuielile pe 

care le-ar fi suportat în cadrul procedurilor în fața Curții (a se vedea anexa). 

40.  Guvernul contestă aceste sume. 

41.  Ținând cont de actele aflate în posesia sa și de jurisprudența sa 

(Merabishvili v. Georgia [MC], nr. 72508/13, §§ 370-372, 28 noiembrie 

2017), Curtea consideră rezonabil să le acorde reclamanților sumele indicate 

în anexă. 

42.  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. 
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DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA, ÎN UNANIMITATE, 

1. Decide conexarea cererilor; 

2. Declară cererile admisibile; 

3. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 din Convenție și a 

Articolului 1 din Protocolul nr.1 la Convenție cu privire la toți 

reclamanții; 

4. Hotărăște că a avut loc o încălcare a Articolului 13 din Convenție cu 

privire la cererile nr. 40909/12 și 41376/12; 

5. Hotărăște, 

a) că Statul reclamat trebuie să plătească reclamanților, în termen de trei 

luni, sumele indicate în tabelul anexat, care urmează a fi convertite în 

moneda națională a Statului reclamat la rata de schimb aplicabilă la 

data transferului; 

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

hotărârii, urmează să fie achitată o penalitate adițional sumei 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; 

6. Respinge restul pretențiilor cu privire la satisfacția echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 15 septembrie 2020, în 

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

 Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen  

 Grefier adjunct Președinte
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ANEXĂ 

No Numărul și 

data depunerii 

cererii 

Reclamantul 

Data nașterii 

Reședința 

Naționalitatea 

Reprezentat de  Decizia definitivă 

 

Durata 

neexecutării 

Acțiunea cu privire la 

repararea 

prejudiciului în baza 

Legii nr. 87  

 

Sumele primite 

Articolele invocate 

 

Sumele solicitate 

pentru costuri și 

cheltuieli 

Sumele acordate de 

către Curte1 

1. 40909/12 

19/06/2012 
Gheorghe MARIAN 
07/01/1972 

Chişinău 

moldovean 

Vitalie 

IORDACHI 

Hotărârea definitivă 

a Judecătoriei 

Chișinău din 

10/02/1999 – 

prezent; 

 

21 ani și 4 luni ; 

Prima acțiune în baza 

Legii nr. 87 – decizia 

definitivă a Curții de 

Apel din 05/04/2012; 

 

Prejudiciul moral: 
10 000 lei 

moldovenești 

(aproximativ 630 euro 

la momentul faptelor); 

 

Prejudiciul material 
(valoarea unui 

apartament și valoarea 

medie a locațiunilor pe 

piață): respins (lipsa 

dreptului de proprietate 

și lipsa dovezilor 

privind achitarea 

locațiunii); 

Articolele 6 și 13 din 

Convenție și Articolul 1 

din Protocolul nr.1 la 

Convenție; 

 

980 euro 

 

 

Prejudiciul moral: 

750 euro; 

 

Costuri și cheltuieli: 
respins (Merabishvili v. 

Georgia [MC], nr. 

72508/13, §§ 370-372, 

28 noiembrie 2017); 

                                                 
1 Plus orice taxă care poate fi percepută acestei sume. 
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No Numărul și 

data depunerii 

cererii 

Reclamantul 

Data nașterii 

Reședința 

Naționalitatea 

Reprezentat de  Decizia definitivă 

 

Durata 

neexecutării 

Acțiunea cu privire la 

repararea 

prejudiciului în baza 

Legii nr. 87  

 

Sumele primite 

Articolele invocate 

 

Sumele solicitate 

pentru costuri și 

cheltuieli 

Sumele acordate de 

către Curte1 

 

A doua acțiune în 

baza Legii nr. 87 – 

decizia definitivă a 

Curții Supreme de 

Justiție din 07/10/2015; 

 

Prejudiciul moral: 

5 000 lei moldovenești 

(aproximativ 240 euro 

la momentul faptelor); 

 

Prejudiciul moral 

total în baza Legii nr. 

87: 870 euro 

 

2. 41376/12 

14/06/2012 
Tatiana 

LOGACIOVA 

27/03/1972 

Vadul lui Vodă 

moldoveancă 

Andrei DONICĂ Hotărârea definitivă 

a Judecătoriei 

Ciocana din 

23/04/2002 – 

prezent; 

 

18 ani și 2 luni 

 

Decizia definitivă a 

Curții de Apel Chișinău 

din 21/03/2012; 

 

Prejudiciul material 
(valoarea unui 

apartament): respins 

(lipsa dreptului de 

proprietate); 

Articolele 6 și 13 din 

Convenție și Articolul 1 

din Protocolul nr.1 la 

Convenție în fond; 

 

1 000 euro; 

Prejudiciul moral: 

500 euro 

 

Costuri și cheltuieli: 
respins (Merabishvili 

v. Georgia [MC], 

nr. 72508/13, §§ 370-

372, 28 noiembrie 

2017; 
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No Numărul și 

data depunerii 

cererii 

Reclamantul 

Data nașterii 

Reședința 

Naționalitatea 

Reprezentat de  Decizia definitivă 

 

Durata 

neexecutării 

Acțiunea cu privire la 

repararea 

prejudiciului în baza 

Legii nr. 87  

 

Sumele primite 

Articolele invocate 

 

Sumele solicitate 

pentru costuri și 

cheltuieli 

Sumele acordate de 

către Curte1 

Prejudiciul moral: 

18 000 lei 

moldovenești 

(aproximativ 1 126 

euro la momentul 

faptelor); 

 

Costuri și cheltuieli: 

3 000 lei moldovenești 

(187 euro); 

3. 62536/13 

26/09/2013 
Andrei 

NICOLAESCU 
30/03/1965 

Chişinău 

moldovean 

Anatolie BÎZGU Decizia definitivă a 

Curții Supreme de 

Justiție din 

19/05/2010 – 

prezent; 

 

10 ani; 

10/07/2013 – decizia 

definitivă a Curții 

Supreme de Justiție; 

 

Prejudiciul moral: 

450 euro 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

Protocolul nr.1 la 

Convenție; 

 

565 euro; 

Prejudiciul moral: 

1 170 euro; 

 

Costuri și cheltuieli: 
65 euro 

4. 65461/13 

27/09/2013 
Ion OLARU 
18/02/1970 

Chişinău 

moldovean 

Anatolie BÎZGU Decizia definitivă a 

Curții Supreme de 

Justiție din 

20/01/2010 – 

prezent; 

 

10 ani și 5 luni; 

15/05/2013 – decizia 

definitivă a Curții 

Supreme de Justiție; 

 

Prejudiciul moral: 
10 000 lei 

moldovenești 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

Protocolul nr.1 la 

Convenție; 

 

560 euro; 

Prejudiciul moral: 
1 000 euro ; 

 

Costuri și cheltuieli: 
60 euro 
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No Numărul și 

data depunerii 

cererii 

Reclamantul 

Data nașterii 

Reședința 

Naționalitatea 

Reprezentat de  Decizia definitivă 

 

Durata 

neexecutării 

Acțiunea cu privire la 

repararea 

prejudiciului în baza 

Legii nr. 87  

 

Sumele primite 

Articolele invocate 

 

Sumele solicitate 

pentru costuri și 

cheltuieli 

Sumele acordate de 

către Curte1 

(aproximativ 618 euro 

la momentul faptelor); 

5. 36123/14 

22/04/2014 
Ion ZAMFIR 
10/12/1974 

Chişinău 

moldovean 

Iurie LEVINTE Decizia definitivă a 

Curții Supreme de 

Justiție din 

15/04/2009 – 

prezent; 

 

11 ani și 2 luni; 

22/01/2014 – decizia 

definitivă a Curții 

Supreme de Justiție; 

 

Prejudiciul moral: 

10 000 lei 

moldovenești 

(aproximativ 600 euro 

la momentul faptelor); 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

Protocolul nr.1 la 

Convenție în fond; 

 

318 euro; 

Prejudiciul moral: 
1 000 euro ; 

 

 

Costuri și cheltuieli: 
318 euro ; 

6. 9711/15 

09/02/2015 
Tatiana ȚURCANU 
08/02/1977 

Chişinău 

moldoveancă 

Anatolie BÎZGU Decizia definitivă a 

Curții de Apel din 

10/12/2009 – 

prezent; 

 

11 ani și 6 luni; 

8/10/2014 – decizia 

definitivă a Curții 

Supreme de Justiție; 

 

Prejudiciul material: 
respins; 

 

Prejudiciul moral: 
10 000 lei 

moldovenești 

(aproximativ 536 euro 

la momentul faptelor); 

Articolul 6 din Convenție 

și Articolul 1 din 

Protocolul nr.1 la 

Convenție; 

 

565 euro; 

Prejudiciul moral: 
1 100 euro; 

 

Costuri și cheltuieli: 
65 euro. 

 


